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Til: Deltagere ved første rundbord Faglært til vækst 

Referat fra første rundbordsmøde den 12. maj 2016 

 

Nedenfor følger et kort referat af første rundbordsmøde, herunder budskaber og ind-

satser, der var bred opbakning omkring, samt beslutninger. Referatet er bygget op om 

ministerens og regionsrådsformandens indledning og de tre programspor.  

 

Minister Ellen Trane Nørby 

 

 ”Faglært til vækst” – er en rammende titel, som sender klart signal om at 

Danmark ikke kun er et videnssamfund, men også produktionssamfund – med 

et stigende behov for faglærte. 

 ”Den åbne skole” skaber muligheder for at folkeskoleelever kan møde virk-

somheder og erhvervsskoler. De unge skal ud i praksis for at forstå hvad der 

skal til for at blive en del af en moderne virksomhed.  

 EUD er ikke det sikre valg når der ikke er sikkerhed for praktikplads. Det skal 

gøres sandsynligt overfor de unge og deres forældre, at der er en praktikplads. 

Sikkerhed omkring praktikpladser vil også gøre det nemmere at få forældrene 

til at bakke op.  

 

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen 

 

 Region Hovedstaden investerer stort i denne indsats – samlet set bidrages med 

over 80 mio. kr. i de kommende år. 

 Der skal investeres i initiativer og projekter, der er stærke og bæredygtige, og 

som bygger på de erfaringer, vi allerede har høstet. 

 Vi har gennem de seneste år arbejdet for flere praktikpladser i hovedstadsre-

gionen, vi vil gerne gøre mere. Måske gennem et 360 graders tilbud til virk-

somhederne, men vi skal også feje for egen dør fx ved at følge op på at sociale 

klausuler bliver til praktikpladser.  

 



 

   Side 2  

 

Bedre overgange fra grundskole til erhvervsuddannelse  

 Virksomhederne skal åbne sig op overfor folkeskolen og omvendt. Det rykker, 

at de unge kommer ud i virksomhederne – og i brobygning på erhvervsskoler-

ne.  

 Gennem udvidelse af Copenhagen Skills kan virksomhederne kobles tættere 

på folkeskolerne. F.eks. via et bookningssystem på nettet. Målet er én indgang 

for kontakten mellem virksomheder og grundskoler.  

 Mere fokus på muligheder for erhvervspraktikanter fra folkeskolen er en vej 

til højere søgning til erhvervsuddannelserne. 

 Folkeskolereformen åbner for projekter på tværs – eksempelvis kan folkesko-

leklasser tilknyttes større byggeprojekter eller virksomheder.  

 Rollemodeller skal bruges aktivt. Ved at tegne billeder af livsforløb og karrie-

remuligheder overfor de unge og deres forældre kan muligheder ved valg af 

en erhvervsuddannelse synliggøres. Det kan være med til at styrke erhvervs-

uddannelsernes image.  

 En del vejledere kender ikke nok til erhvervsuddannelserne og de muligheder 

de giver. I nogle kommuner er der behov for bedre vejledning i grundskolen. 

 KKR og erhvervsskolerne aftalte et møde med henblik på at sikre, at Skills 

konceptet er den fælles vejledningspakke til udskolingen og bakkes op af alle 

kommuner.  

 Målet er at få fat i alle 9. klasser i vejledningen og ikke kun de ikke uddannel-

sesparate.  

 

Bedre udbud af erhvervsuddannelser 

 Stor politisk interesse for campusdannelser og bedre studiemiljøer.  

 Der skal skabes et fagligt og socialt ungemiljø på skolerne med bredt in-

troducerende GF1 og GF2 fagtilbud. Paletten af ungdomsuddannelser skal 

udbydes i en så attraktiv geografisk nærhed af de unge som muligt. 

 Godt på vej i den nye udbudsrunde – fire nye campusdannelser er på vej.  

 Etablering af nye campus kan understøttes via regional støtte til gode busfor-

bindelser.  

 

Bedre match mellem lærlinge og virksomheder 

 Ambition om regional ”praktikpladsgaranti” - målrettet områder med mangel 

på faglærte.  

 Især tekniske kompetencer mangler – det er vigtigt, at sige til de unge at det 

ikke er lige meget hvilken faglært uddannelse de vælger – de skal ikke uddan-

nes til arbejdsløshed.  Husk dem under 25 år.  

 Der skal iværksætte noget særligt for at virksomhederne tager de helt unge.  

 360 graders screening af virksomheder for potentiale for praktikpladser skal 

tilbydes alle virksomheder.  



 

   Side 3  

 

Opsamling på dagen v. Lars Gaardhøj 

 

 Hovedfokus på ”bedre overgang folkeskole til EUD”, men også ”bedre match 

mellem lærlinge og virksomheder” og ”bedre udbud” blev drøftet.   

 Drøftelserne bar præg af at parterne er enige om centrale emner og udgør et 

godt grundlag for det videre arbejde.  

 Mange gode erfaringer – derfor vigtigt at holde fokus på hvad vi ved der vir-

ker. Der skal bygges videre på det der virker.  

Afrunding  

 Dato for næste rundbordsmøder er:  

8. september kl. 9 -12 

10. november kl. 9-12 

 

Sted er ikke fastlagt – har noget lyst til at lægge hus til?  


