Nye veje og muligheder blev synliggjort
Onsdag d. 17. januar var eleverne på 8. og 9. årgang fra alle Sorø Kommunes skoler
til job- og uddannelsesmesse i Sorø Hallen.
Messen, der var arrangeret af UU Vestsjælland, Jobcenter Sorø og Sorø Erhverv,
skulle inspirere og kvalificere de unges valg af uddannelse og job. De unge havde på
messen rig mulighed for at tale med såvel virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Messen var yderst velbesøgt, og de unge var nysgerrige og spurgte interesserede og
engagerede ind til de mange forskellige muligheder, der er for dem i dag.
Onsdagens Job og uddannelsesmesse gav også mulighed for gode input til de unge,
der ikke længere går i folkeskolen og stadig er ved at finde deres vej til uddannelse og
job. Det var en mulighed for at se en fremtid i en virksomhed - samtidig med, at
vejen derhen blev synlig - ved at kunne mødes med skolen, der udbyder uddannelsen.
Samtidig gav messen mulighed for, at vi som vejledere kan skabe kontakt til
virksomheder, der gerne vil ungdommen. Der var en kæmpe opbakning til at løfte
opgaven både i kraft af uddannelse, men også med job, praktikker og alternative
uddannelser.
Henrik Madsen fagcenterchef i Sorø Kommune udtaler:
”Job- og uddannelsesmessen 2018 er nu vellykket gennemført, og den 3. af slagsen
blev om muligt en endnu større succes.
Vi oplevede en markant stigning af virksomheder og uddannelsesområder, der gerne
ville i dialog med vore unge mennesker om vejen til en god fremtid.
Og vi oplevede nogle skoleelever, som velforberedte og nysgerrige fik en masse ud af
dagen.
Om vi kan tillade os at håbe på en endnu bedre 4. Job- og uddannelsesmesse i 2019,
tør jeg ikke sige, men bliver den bare lige så god, kan vi både være stolte og glade”
I UU-Vestsjælland ser vi allerede frem til næste år.

