
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Information om Coop Crew 
I Rebild Ungdomsskole er vi med i et landsdækkende 
fritidsjobprojekt kaldet Coop Crew. Vi gennemfører 
Coop Crew i samarbejde med Coop365 i Skørping. 

Hvad er Coop Crew? 
• Formålet med Coop Crew er at hjælpe unge 

til at få et fritidsjob via konkret butikstræ-
ning og et boost af personlige kompetencer 

• Forløbet strækker sig over 6 undervisningsgange (4 
timer pr. gang) 

• To butikschefer fra Coop365 underviser de unge 
• En medarbejder fra ungdomsskolen følger de 

unge gennem hele forløbet 
 

Udover muligheden for et fritidsjob, giver Coop Crew: 

• Mere selvtillid og tro på egne evner – noget der også kan 
hjælpe i skolen og til eksamen  

• Mange succesoplevelser, som giver mod og blod på tan-
den 

• Ros og anerkendelse  

• Et stærkt sammenhold og fællesskab 

• Indsigt i de forskellige arbejdsopgaver i et supermarked  

• Forståelse for, hvad det vil sige at have kolleger  



 

 
 

Hvad så bagefter? 
• Der er hjælp til at skrive CV, jobsamtaletræning mm. 
• De unge får et diplom, som de kan bruge 

til at søge fritidsjob efterfølgende.  
• Diplomet kan bruges til jobsøgning i Coop365 el-

ler i andre virksomheder, som har brug for ung-
arbejdere  

• Medarbejderen fra ungdomsskolen kan hjælpe 
med til den videre jobsøgning 

Hvornår? 
Coop Crew afvikles kl. 10-14 følgende dage: 
1. gang tirsdag den 7. marts 2023 
2. gang tirsdag den 14. marts 2023 
3. gang tirsdag den 21. marts 2023 
4. gang torsdag den 23. marts 2023 
5. gang tirsdag den 28. marts 2023 
6. gang onsdag den 29. marts 2023 
 



 

 

Rebildungdomsskole 
 
 

Coop 365 
Skørping Center 16 

9520 Skørping 
  

 

Trine Buus-Pedersen 
trbp@rebild.dk  

4114 7382 
 
 

 

”Jeg er blevet mere moden 
og endnu mere klar til at få 

et fritidsjob”  

mailto:trbp@rebild.dk

	Hvad er Coop Crew?
	Udover muligheden for et fritidsjob, giver Coop Crew:
	Hvad så bagefter?
	Hvornår?
	Rebildungdomsskole


