Vil du være med til at skabe kontakt?
… mellem HOPI, SLing, NAKU-studerende og erhvervet. Det vil DSLs Studenterudvalg rigtig
gerne, men vi har brug for dig
AF RIKKE DYRE JESPERSEN, HOPI 20 og medlem af Studenterudvalget
Vi i DSLs Studenterudvalg er meget interesserede i at kunne tilbyde mange forskellige arrangementer for
studentermedlemmerne i DSL. Arrangementer, som skaber kontakt mellem de studerende og erhvervslivet.
I den forbindelse vil vi med glæde høre fra dig og dit netværk for på den måde at formidle kontakt mellem
dig og de studerende.
Mulighederne for arrangementer er mange, og vi tager meget gerne imod mange flere ideer, så vi kan
skræddersy noget spændende og givende. Eksempelvis har vi selv følgende forslag til arrangementer:










Rundvisning på din arbejdsplads: Har du en fed arbejdsplads eller en arbejdsopgave, som kunne
være interessant for studerende at høre om? Vi vil rigtig gerne komme forbi og se og høre, hvordan I
gør tingene!
Middag på Skovskolen: Synes du et fællesspisningsarrangement, fx på Skovskolen, kunne være en
god ide? Vi tænker i hvert fald, at det er en mulighed for at skabe direkte kontakt mellem de
studerende og jer fra erhvervet.
Foredrag: Kan du lide at tale og fortælle? Har du et spændende emne, som du gerne vil dele med de
studerende? Så arrangerer vi gerne et foredrag!
Debataften: Oplever du en arbejdsmæssig problemstilling eller et emne, som kan anskues fra flere
vinkler? Som studerende er det vigtigt at høre om, hvordan en sag kan bearbejdes på forskellige
måder. En debataften er en fantastisk mulighed for at få en masse synsvinkler på sagen og sætte
tanker i gang!
Mentorordning: Er du interesseret i at have en eller flere studerende, som må kontakte dig ved
faglige spørgsmål? Så skriv til os, for vi vil rigtig gerne have endnu flere mentorer for de studerende.
Idé til bachelorprojekt: Hvis du har en problematik, som kunne blive et godt bachelorprojekt, så sig
endelig til! Vi kan godt tænke os en idébank med problemstillinger fra erhvervslivet, som kunne
skabe grundlag for bachelorprojekter.

DSLs Studenterudvalg vil selvfølgelig stå for alt det praktiske i forbindelse med arrangementet, dvs.
tilmelding, tovholder-funktion, annoncering og formidling i øvrigt osv.
Har du selv lyst til at deltage, komme med input, eller har du en god kontakt, som du vil dele med os, så tag
endelig fat i os! Lad os starte en dialog om, hvordan vi får skabt en tættere kontakt mellem os studerende
og jer ude på arbejdsmarkedet. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontaktdata
Rikke Dyre Jespersen, HOPI20 | rikke@dyre-jespersen.dk | mobil: 53531670
Martin Viborg, DSLs bestyrelse | martin@proviido.dk | mobil: 60247042
Se også: www.facebook.com/DSLstudenterudvalg

