
Kom og sæt fokus
på dit håndværksfag 
Mini Skills Ballerup
Torsdag den 16. marts 2023, Kl. 8.00-14.30 
Ballerup Super Arena



Vi har derfor brug for lokale ildsjælde, 
der har lyst til at vise deres fag og 
inspirere fremtidens elever. 

I Ballerup Kommune ønsker vi, at flere 
elever skal tage en erhvervsuddan-
nelse. I øjeblikket vælger ca. 17% af 
eleverne en erhvervsuddannelse efter 
folkeskolen, men det ønsker vi stiger 
til 30% i 2025. 

Med Mini Skills Ballerup vil vi gerne 
sætte fokus på:
- Håndværksfag som kræver opmærk-
 somhed i forhold til fremtidig 
 arbejdskraft 
- Lokale håndværksmestre som kan
 vise en faglighed og samtidig vise en
 mangfoldig del af Ballerup Kommunes
 erhvervsliv
- At vise eleverne et bredt udsnit af
 håndværksfag

Praktisk viden om Mini Skills Ballerup
På selve eventen opfordrer vi til, at en 
lærling/elev fra virksomheden er på 
standen sammen med en udlært, da 
mødet med en ung vil kunne inspirere 
eleverne i høj grad.

Der vil være mulighed for at stille op 
dagen inden Mini Skills onsdag den 
15. marts 2023.

Der vil være fuld forplejning torsdag 
den 16. marts 2023.

Intromøde med borgmesteren
Ballerup Kommune inviterer til et 
intromøde for de deltagende hånd-
værksfag onsdag den 11. januar 
kl. 12-13 i Atrium på Ballerup Rådhus, 
hvor borgmester Jesper Würtzen 
inviterer på frokost og fortæller om 
Mini Skills Ballerup.

Vi glæder os til at se jer.

Mini Skills Ballerup afholdes:
Torsdag den 16. marts 2023
Kl. 8.00-14.30 
Ballerup Super Arena
Ballerup Idrætsby 4
2750 Ballerup

Hvad er Mini Skills Ballerup?
Mini Skills Ballerup er et event for kommunens 7. klasser, 
hvor eleverne skal introduceres til håndværksfag på en ny, 
kreativ og lærerig måde.



Mini Skills gør en forskel
• 30 forskellige håndværksfag vil have en stand på 
 Mini Skills Ballerup

• Elever vil gennem læring, leg og praktiske øvelser 
 få kendskab til forskellige håndværksfag

• Formålet er at øge interessen for håndværksfag og 
 inspirere elevernes karriereretning



Mini Skills i 
Ballerup Super Arena

Standen
- Du får en stand på ca. 18-20m2.
- Du får to borde med målene 80x180 
 pr. bord.
- Der vil være i alt 6 runder i løbet af 
 dagen, hvor du skal aktivere 8-10 elever.
- Du har mulighed for at tage roll-ups 
 og andet med, som reklamerer for din
 virksomhed

Aktivitet på din stand
Aktiviteten skal vare i 20 minutter og 
afspejle dit håndværk. Du skal bruge din 
elev/lærling aktivt som rollemodel og som 
en del af aktiviteten. Alle skoleelever ved 
din stand skal aktiveres med dit håndværk 
under aktiviteten.

Kontakt
Virksomhedskonsulent 
Lars Bo Winther
Tlf: 2051 2219
Mail: lawi@balk.dk

Ballerup Kommune
Hold-an vej 7
2750 Ballerup

ballerup.dk/miniskills


