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Erfaringer fra projektperioden fra december 2012 til december 2016

”Erhvervsuddannelser i Vækst har med sine mange indsatser
givet Region Nordjylland og de nordjyske erhvervsskoler et
forspring i udviklingen af erhvervsuddannelserne, samarbejdet
med folkeskolerne og tydeliggørelse af karriere- og videreuddannelsesmulighederne med en erhvervsuddannelse. Udover
de enkeltstående resultater har projektet også betydet, at der
er et godt afsæt for skolernes arbejde med at nå politiske mål i
erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i 2015”.

De nordjyske erhvervsuddannelser og Region Nordjylland har siden 2012 arbejdet tæt sammen om et
stort regionalt projekt – ”Erhvervsuddannelser i vækst”. Projektet blev bevilliget ca. 10. mio. kr. fra Region
Nordjyllands uddannelsespulje i 2012. Projektet blev startet i december 2012 og afsluttes 31. december
2016.
I de forgangne år er der blandt andet gjort værdifulde erfaringer med brobygning og introduktion til erhvervsuddannelsesmulighederne i folkeskolens 6. og 9. klasse gennem spillet Survival Skills, styrket praktikpladsopsøgende arbejde, udvikling af skolernes pædagogiske og didaktiske grundlag samt etablering af
brobygning mellem erhvervsuddannelser og de videregående uddannelser.
I denne folder kan du læse om projektets indsatser og danne dig et indtryk af de væsentligste resultater og
erfaringer opnået i projektet. Det er forhåbningen, at det kan være til inspiration for andre, ligesom flere
af projekterne vil blive videreudviklet på de nordjyske erhvervsskoler.

De fire klare mål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

- Lene Kvist, direktør for SOSU Nord (projektholder)

•
•
•
•

Mål
Mål
Mål
Mål

1:
2:
3:
4:

Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.
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Indsatsområde 1:

Rekruttering til erhvervsuddannelserne fra grundskolen
Formål
Succeskriteriet for denne indsats har været at udvikle modeller for brobygningsforløb for 6.
klasser på grundskoler, som en integreret del af undervisningen i faget Uddannelse og Job
og afprøve brobygning på udvalgte grundskoler. Der er også været fokus på at etablere
klasselærerkurser for grundskolens lærere på erhvervsskolerne.
Resultater
• Cirka 1.500 elever har deltaget i 58 brobygningsforløb.
• Omtrent 100 lærere fra grundskolen har deltaget i dialogmøder og 			
brobygningsforløb og er blevet klogere på erhvervsudannelserne.
• Folkeskolelærere har deltaget i brobygningsforløb, mens eleverne er på
intro-kursus i 8. klasse
• Udvikling af en erhvervsfaglig profil på læreruddannelsen via valgfrit modul.
Erfaringer og vækstmuligheder
Brobygningsforløbene i 6. klasse er blevet taget godt imod i folkeskolerne.
Det forventes, at mødet med erhvervsuddannelserne på et tidligt tidspunkt vil
føre til flere elevers interesse for uddannelserne senere i deres skoleforløb
og øge deres muligheder for at træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse på et mere oplyst og sikkert grundlag.
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Erhvervsskolerne er i en situation, hvor der skal arbejdes meget med rekruttering, og her har indsatsen givet hver enkelt skole erfaringer med og input til det videre arbejde med valg og udvikling
af indsatser i forhold til folkeskolerne.
I alle kommuner er der aftaler om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne for folkeskolernes
lærere. Dette kommer i fuld drift i løbet af 2017, hvorefter overbygningens lærere i løbet af få år
vil komme til at stifte bekendtskab med skoler og uddannelser, som de ikke nødvendigvis har haft
det store kendskab til før. Lærerne vil kunne bruge denne viden i fag som Uddannelse og Job.
I løbet af projektet er der opstået et frugtbart samarbejde med UCN om at udvikle en erhvervsfaglig profil på læreruddannelsen. Hvis det lykkes at få profilen oprettet, vil det være med til at styrke
nye generationer af grundskolelæreres viden om det erhvervsfaglige område.
Mere info
Uddannelseschef Per Stig Andersen fra Erhvervsskolerne i Aars via pa@esaars.dk
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Indsatsområde 2:

Overgange fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelser
Formål
Indsatsens formål har været at skabe samarbejdsmodeller, metoder og værktøjer mellem erhvervsskoler og
videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på at fremme overgange fra erhvervsuddannelser til
videregående uddannelse.
Resultater
• Der er udarbejdet overgangsmodeller fra 80 erhvervsuddannelser til 53 videregående
uddannelser.
• Der er lavet en model for brobygningsforløb under titlen ”Studiedagen”, som er blevet afviklet
to gange om året.
• Studiedagen er afviklet i samarbejde med Martec, University College Nordjylland og Aalborg 		
Universitet.
• Der er udviklet et erhvervspædagogisk forløb, som lærerstuderende på UCN kan vælge som
led i deres uddannelse.
• Hjemmesiden www.mereuddannelse.dk er udviklet og driften er overdraget til Studievalg
Nordjylland.
• Der er lavet en mentorfolder i trykt og digital format med oplysninger om opstart på en
videregående uddannelse målrettet elever på erhvervsuddannelserne.
Erfaringer og vækstmuligheder
Erhvervsuddannelser i Vækst har initieret et nyttigt netværksarbejde mellem erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og Studievalg Nordjylland. Projektet har givet mulighed for at udvikle professionelt
informationsmateriale og hjemmesiden mereuddannelse.dk, som har vist sig som et nyttigt digitalt redskab
til at synliggøre de aktuelle overgangsmuligheder mellem erhvervsuddannelser og videregående uddannelser for vejledere og uddannelsessøgende.

8

Med udvikling og afprøvning af brobygningskonceptet Studiedagen mellem erhvervsuddannelser og videregående uddannelser
er der også skabt grundlag for, at flere elever på erhvervsuddannelserne har fået øjnene op for en videregående uddannelse. Flere unge har fået
viden om og erfaringer med, hvordan de med en erhvervsuddannelse med fordel
kan begynde på en videregåede uddannelse.
Der arbejdes fortsat på at udvikle et erhvervspædagogisk modul for studerende på læreruddannelsen, der kan tilvælges på deres 6. semester.
Modulet skal give øget indsigt i erhvervsuddannelserne og deres muligheder.
Projektet har været fænomenalt til at sætte de videregående uddannelser på dagsordenen for de erhvervsuddannede. Dette giver også en
afsmittende virkning på alle de unge, der i disse år starter på en EUXuddannelse og efterfølgende har drømme om at blive arkitekt, maskinmester, sygeplejerske eller en anden videregående uddannelse.
Forventningen er, at vi í fremtiden vil se mange flere med en videregående
uddannelse, hvor udgangspunktet har været en erhvervsuddannelse. Projektet
tydeliggør meget konkret, at der er andre veje end gymnasievejen til en
videregående uddannelse.
Mere info
Udviklingschef Nadia Hviid via nah@eucnord.dk
Projektkonsulent Mette Skov Pedersen fra EUC Nord via
mspe@eucnord.dk

Indsatsområde 3:

Videreudvikling af det pædagogiske miljø
Formål
Hensigten har været at igangsætte pædagogiske kompetenceforløb over for undervisere på erhvervsuddannelsernes grund- og/eller hovedforløb med henblik på, at kvalificere lærergruppen på de nordjyske
erhvervsskoler til at kunne skabe sammenhængende og motiverende læringsforløb for elevgruppen
gennem praksislæring, klasseledelse og relationskompetencer.
Resultater
Indsatsområdet handler om at udvikle det pædagogiske miljø på erhvervsuddannelserne
ved at styrke tre grundlæggende kompetencer hos erhvervsskolernes lærere: Relationskompetence, klasseledelse og erhvervsrettet didaktik.
Der er afviklet mange forskellige slags aktiviteter:
• Kursusaktiviteter på den enkelte skole.
• Praksisnær kompetenceudvikling på skolerne, som del af den daglige undervisning.
• Udviklingsgrupper har arbejdet med dele af den nye EUD-reform, og herunder inddragelse af pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring relationer, klasseledelse og
den erhvervsrettede didaktik.
• Grupper med ledelse og medarbejdere har arbejdet med udformning af skolernes pædagogiske og didaktiske grundlag.
• Cirka 700 undervisere har været involveret på alle erhvervsskolerne.
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Erfaringer og vækstmuligheder
Det har været kendetegnende for indsatsen, at en stor del af den praktiske implementering har været individuel for hver skole, særligt med hensyn til opdatering af
skolernes pædagogiske-didaktiske grundlag. Det endelige resultat er på længere sigt
at fastholde elever samt at skabe bedre trivsel, højere faglighed og motivation.
På alle erhvervsskolerne er arbejdet med pædagogik og didaktik sat på dagsordenen som
resultat af Erhvervsuddannelser i Vækst. Gennem de aktiviteter, der er foregået, har medarbejderne fået nye og bedre kompetencer for at realisere de mål, der er fremsat med
den nye EUD-reform, og som betyder:
• Højere faglige krav på kortere tid.
• Øget teamsamarbejde som ”Professionelle praksisfællesskaber”, hvor
teamet arbejder med samme mål og arbejder sammen om undervisning.
• Stadig differentierede elevgrupper, der skal gøres ”uddannelsesparate” meget hurtigt i EUD- eller EUX-forløb.
Erhvervsuddannelser i Vækst har dermed været med til at bane
vejen for implementering af EUD-reformen i det nordjyske.
Mere info
Uddannelseschef Ole Brøner Ervolder fra Aalborg Handelsskole
via oler@ah.dk
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Indsatsområde 4:

Prestige og attraktivitet for erhvervsuddannelserne – Survival Skills
Formål
Formålet med indsatsen har været at skabe synlighed om erhvervsuddannelserne og give folkeskoleelever
i de ældste klasser i grundskolen en større forståelse for betydningen af erhvervsfag og et bedre grundlag
for at vælge fremtidig uddannelse.
Omdrejningspunktet har været Survival Skills, som er et avanceret interaktivt spil udviklet af virksomheden
By Matthew, hvor eleverne igennem leg og læring skifter bekendtskab med erhvervsfagene. Eleverne
bliver introduceret for en virtuel familie, som har mistet alt. Opgaven er at hjælpe familien med at komme
på fode igen. Gennem simple erhvervsfaglige øvelser skal eleverne bygge et hus, forsyne familien med
mad og sørge for sundhed og pleje.
Ved hjælp af en tablet eller smartphone skaber folkeskoleeleverne en helt ny verden, hvor deres evner til at
samarbejde bliver sat på en prøve, imens de arbejdet både med det virtuelle og praktiske for at lære om
erhvervsfagene.
Resultat
• Eventdage (gamedays) afviklet to gange om året i 2014, 2015 og 2016.
• Hver erhvervsskole har afholdt seks seancer hvert år, og hver seance tager to dage.
• 4.000 folkeskoleelever har været involveret.
• Folkeskolelærerne er også inddraget aktivt i gamedays og har fået indblik i EUD.
Erfaringer og vækstmuligheder
Survival Skills skaber interesse for erhvervsuddannelserne og gør folkeskoleelever nysgerrige. Det har fået
folkeskoleeleverne til at søge mere information om ungdomsuddannelserne generelt, og det medvirker
dermed til at give dem et bedre grundlag for at træffe et uddannelsesvalg. Samarbejdet med folkeskolerne har givet lærerne såvel som eleverne et godt indblik i det erhvervsfaglige område, så flere unge i de
kommende år forhåbentligt vælger en erhvervsuddannelse.
Mere info
Uddannelsesleder Helle Søborg fra Tradium via hp@tradium.dk
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Indsatsområde 5:

Fortsat flere praktikpladser
Formål
Indsatsen for flere praktikpladser har været forankret i en række delindsatser. Den første delindsats har
haft fokus på at udarbejde et fælles informationsmateriale til virksomheder og opsøgende medarbejdere
om praktikpladssituationen. Den anden delindsats har haft til formål at etablere et uddannelsesforløb for
opsøgende praktikpladsmedarbejdere, og der er afholdt en temadag og et seminar. Den tredje delindsats
har haft til formål at skabe overblik over elever og deres overgange fra grundforløb til praktik, og praktikservice.dk er afprøvet som en fælles indgang for elever, praktikpladskonsulenter og virksomheder.
Resultat
• En fælles avis er sendt ud til 9.000 forskellige nordjyske virksomheder. Tilbagemeldingerne var 		
positive fra de enkelte virksomheder, som opsøgende medarbejdere efterfølgende var i kontakt 		
med.
• Onlinedatabasen praktikservice.dk er afprøvet og forlænget efter projektperioden for at give et 		
overblik over søgende elever og synliggørelse af disse elever over for relevante aktører.
• Håndbog til erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde er revideret til gavn for de opsøgende medarbejdere.
• Der er skabt et overblik for praktikpladsudbydere, så de hurtigt kan se, hvordan et praktikforløb for
elever kan sammensættes.
Erfaringer og vækstmuligheder
Praktikpladskonsulenterne har med praktikservice.dk fået et stærkt redskab. Der er nu mulighed for at administrere elever og jobannoncer. De kan sende beskeder til elever og virksomheder, indrykke og redigere
jobannoncer samt se statistikker.
Mere info
Udviklingschef Nadia Hviid via nah@eucnord.dk
Projektkonsulent Mette Skov Pedersen fra EUC Nord via mspe@eucnord.dk
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Aalborg Handelsskole

- kompetencer til en fremtid med succes

Center for Uddannelse og Erhverv

