Bliv elevambassadør

Er du vores kommende

ELEVAMBASSADØR?

Hvad er en elevambassadør?

Som elevambassadør formidler du – sammen med andre elevambassadører og vejledere – alle de gode aspekter ved at tage sin uddannelse på
Roskilde Tekniske Skole, herunder HTX Roskilde. Det kan være uddannelserne, studiemiljøet, kammeratskabet og ting, som netop du synes
er spændende, sjovt eller udfordrende – og som gør, at du glæder dig
til resten af uddannelsen og til det drømmejob, du måske allerede har i
tankerne.
Du er fx med til informationsarrangementer, messer og folkeskolebesøg,
hvor kommende elever ønsker information om skolen. Du kommer aldrig til
at stå alene – du vil altid være i godt selskab med andre elevambassadører
og vejledere :-)
For at klæde nye elevambassadører bedst muligt på til opgaven, afholder
vi et kursus for alle kommende elevambassadører. På kurset hører du bl.a.
om forventningerne og bliver trænet i at tale til større forsamlinger. Erfarne
elevambassadører formidler deres erfaringer og giver tips til ambassadøropgaven.

Hvad forventer skolen af dig?

• At du deltager aktivt i kurset
• At du så vidt muligt står til rådighed ved informationsarrangementer m.m.
• At du går professionelt til opgaven

Hvad får du ud af det?
•
•
•
•
•

Et gratis kursus som elevambassadør, som du får kursusbevis for
En masse positive kontakter med elever fra resten af skolen
Honorar, når aktiviteterne ligger uden for skoletiden
Træning og erfaring med at præsentere dig selv og din uddannelse
Masser af input til dit CV

Hvad skal jeg gøre nu?

Hvis du har lyst til at repræsentere skolen og formidle, hvordan det er at
være elev på din uddannelse, så kontakt din vejleder.

”

”

Elevambassadørerne er velforberedte, og de er meget imøde
kommende overfor forældre og unge. Når de taler med folk, er de
indlevende og dedikerede. De er gode til at stå og tale for sig og
lære fra sig.

Jeg oplever, at forældre og børn får noget særligt ud af os elev
ambassadører. Vi kan jo beskrive, hvad det vil sige at være elev
på skolen. Og vi kan også bedre beskrive, hvad det vil sige at
have en hverdag på en erhvervsskole og på et praktiksted.
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