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Før var jeg I tvIvl om, hvad  
jeg gerne vIlle – det er jeg 

 stadIg, men nu har jeg været 
ude I vIrkelIgheden og opleve 
 jobmulIgheder. det har gjort 

mIg klogere I Forhold tIl  
mIt kommende valg

(elev)
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denne vejlednIng er blevet tIl på baggrund aF IndustrIprojektet
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eFterskole  erhvervsorIenterede overgange 

Efterskolerne kan godt regne den ud. Vi ved, at Danmark kommer til at mangle dygtige håndværkere i fremtiden, og vi ved, at vi som skoleform har et medansvar for 
at øge de unges  interesse for håndværk og industri. Det er derfor, at et stigende antal efterskoler beskæftiger sig med erhvervsrettede overgangsprojekter, hvor målet 
er at få flere unge til at vælge en  erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Efterskolerne er en del af løsningen.

Industriprojektets formål har været at undersøge, 
hvordan de unge – både de bogligt stærke elever og 
de mere ’fremstillings-interesserede’ – kan få øje for 
job- og karrieremuligheder indenfor dansk industri. 
Omvendt har det også været spændende at se på, 
hvordan industrivirksomhederne tilsvarende kunne  
få øje for kvaliteten og de afledte effekter af efter-
skolens pædagogiske kostskoleprojekt. Projektet 
har fungeret som et pilotprojekt, og derfor har det 
været centralt at få dokumenteret, systematiseret  
og evalueret erfaringerne og overført dem til en vej-

ledning for andre efterskoler og virksomheder, der 
kunne ønske at etablere lignende samarbejder.

Vejledningen her findes også elektronisk på 
 Efterskoleforeningens hjemmeside, www.efterskole-
foreningen.dk/industriprojektet. Den vil blive revide-
ret og udvidet i efteråret 2014. 

På hjemmesiden finder man også flere små 
 vej ledende og beskrivende film om de tre lokale 
 partnerskaber.

Industriprojektet blev etableret i 2011/12  
som et 3-årigt partnerskab mellem  Industriens 
Fond,  Efter skoleforeningen og tre  efterskoler: 
Flakke bjerg  Efterskole på Sjælland, Han Herred 
Ungdomsskole i Nordjylland og  Dejbjerglund 
 Efterskole i Vestjylland.  

Efterskoleforeningen har fungeret som 
 projektleder på  projektet, og Industriens Fond  
har støttet pro jektet  økonomisk.
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Overvejelser før I går i gang med 

at sam arbejde om 
erhvervs orIenterede 
overgange1

4



>  skolen skal lave en strategI For,  
hvad den vIl opnå med samarbejdet  
og For, hvordan vIrksomheden og 
ungdoms uddannelsen kan bIdrage  
tIl mål sætnIngen. 

At indlede samarbejder med virksomheder og ung-
domsuddannelser giver anledning til udvikling og 
 nytænkning. Der kan være mange bevæggrunde,  
og ønsket om udvikling kan gå i mange retninger. 
Det vigtigste er, at skolen ved, hvad den vil.

Efterskolens ledelse skal have en plan for, hvordan 
samarbejdet kan integreres i det daglige arbejde 
samt et mål for, hvad samarbejdet skal føre til, og 
hvad succeskriterierne skal være. 

Fordi det skaber fokus indadtil
Det kan handle om, at skolens organisation eller værdigrundlag trænger til nytænkning, 
at en bestemt faglig profil fortjener et løft, eller at den generelle pædagogiske og 
 didak tiske model trænger til modernisering eller klarere retning. Start eventuelt i det 
små, uden at det bliver uambitiøst.

Fordi det skærper skolens profil udadtil
Skolen får mulighed for at positionere og profilere sig som et specialiseret overgangsår  
og dermed som et tydeligt bindeled til arbejdsmarkedet og videre uddannelse.

Fordi det signalerer professionalisme 
At skolen ved, hvad den vil med samarbejdet, både i forhold til faglig og organisatorisk 
 udvikling, er første del af den forventningsafstemning, som er helt afgørende for succes. 
 Virksomheder forventer, at skolen er afklaret omkring succesparametre for samarbejdet. 
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>  ledelsen skal  
struk turere  og  engagere  
sIg I sam arbejdet

Det er et stærkt signal for potentielle 
samarbejdspartnere, ikke mindst for 
virksomhederne, at der er ledelses-
mæssig interesse for samarbejdet,  
og at ledelsen/forstanderen personligt 
er tydelig i samarbejdet – for  eksempel 
 tager den første kontakt og som 
 minimum deltager i de ind ledende  
møder. 

>  lærerne skal have IndFlydelse på   
FormulerIngen aF de FaglIge  
– og evt. tværFaglIge – perspektIver

Lærerne bør kunne gøre deres indflydelse gældende tidligt i processen. 
Gerne allerede i forbindelse med det strategiske arbejde og udformningen 
af de overordnede mål – særligt i forhold til de pædagogiske og didaktiske 
perspektiver i de faglige forløb og i organiseringen af samarbejdet. Jo 
bedre mulighed lærerne har for at bidrage til tilrettelæggelsen af samarbej-
det med deres forskellige kvalifikationer og kompetencer, jo mere sikres 
kvaliteten, og jo større bliver engagementet. Lærernes engagement er helt 
afgørende for, om eleverne får det ud af samarbejdet, som de skal; fagligt, 
socialt og personligt.

Erfaringen viser, at lærerne finder 
det udfordrende og fagligt udviklen-
de at samarbejde med virksomheds-
folk – folk der har en helt anden til-
gang til samme faglighed og lærere 
fra ungdomsuddannelserne, der 
måske har en anden uddannelses-
baggrund og dermed også har en 
anden tilgang til lærergerningen. 

Men det udviklende i arbejdet 
 hænger tilsyneladende sammen 
med graden af indflydelse på op-
gaveformuleringen, og hvor tæt 
 kontakten er til samarbejdsparterne. Overvej HvIlke lærere på skOlen,  

der Har de relevante kOmpetencer?  
– OG Hvem der Har lyst ... ?
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>  samarbejdet er en  
langsIgtet  InvesterIng

Det koster timer at indlede samarbejde om erhvervsorienterede overgange, men 
de er godt givet ud. Erfaringen fra et grundigt forberedt og evalueret 1. årsprojekt 
vil virke kvalificerende på organiseringen og vil sandsynligvis også kunne give 
 anledning til effektiviseringer de følgende år. For at holde ”investeringsgevinsten”  
i denne type samarbejde ved lige, er det imidlertid vigtigt, at parterne bliver ved 
med at udvikle samarbejdet og de faglige forløb.

 start eventuelt I det små med at sende en  lærer 
’I praktIk’ på en vIrksOmHed, OG lad  samarBejdet 
udvIkle sIG derfra – Over  lænGere tId! start  

planlæGnInGen  
I GOd tId!

dejlIgt at det er  
undervIsnIng på en anden  
måde med mere projekt- 

arbejde. at man selv Får lov  
tIl at lave nogle tIng. det  

kan godt blIve kedelIgt med 
 normal undervIsnIng 

(elev)
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2 Generelle råd om

at FInde  partnere  
tIl  samarbejdet
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>  start med at FInde jeres strategIske 
samarbejdspartner: ungdoms-
uddannelsesInstItutIonerne

Partnerskabet med ungdomsuddannelsesinstitu-
tionerne er det primære. For det første fordi jeres 
 fokus og interesser er de samme på tværs af skole-
formerne; god undervisning, motiverede elever og 
velforberedte, informerede overgange til ungdoms-
uddannelserne. For det andet fordi det er et signal  
til virksomheden om langsigtet, social ansvarlig 
tænkning; et signal om at man kan tænke ud over 
sin egen ’bane’ på vegne af de unge – og se de 
 videre perspektiver på både uddannelse og erhverv 
og overgangene dertil. 

>  sørg For at ungdomsuddannelserne 
Forstår, at samarbejdet handler  
om mere end almIndelIg brobygnIng

Erhvervsorienterede overgange har fokus på at give 
indsigt i de karriere- og erhvervsmuligheder, der ek-
sisterer i industrien og i produktionsvirksomhederne, 
og i de uddannelser og faglige specialer, der kan 
føre dertil. Altså meget mere end brobygningens 
 typiske ’skolevisitter’ og de traditionelle ’sodavands-
besøg’ på virksomhederne. Ungdomsuddannelserne 
skal kunne se de organisatoriske, pædagogiske og 
didaktiske – og for så vidt også de (samfunds)øko-
nomiske perspektiver i samarbejdet – og være parat 
til også at investere timer i det. Derfor er det helt 
 afgørende, at ledelsen på ungdomsuddannelsen 
bakker op om initiativet. 

>  lav en skrIFtlIg samarbejds - 
aFtale med ungdomsuddannelses-
InstItutIonen

Forventningsafstemning i forhold til indsatser og 
 output er afgørende for et godt og stabilt samarbej-
de! Sørg for at få specificeret hvem der gør hvad 
hvornår, hvad det skal koste og hvem, der betaler. 
Vær i den forbindelse opmærksom på forskellige 
time priser i de involverede institutioner.
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>  lav grundIg research Inden der tages kontakt tIl vIrksomheden

• Virksomheder kan findes direkte enten gennem 
 jeres netværk eller ved at tage kontakt til (lokale) 
virksomheder.

• Man kan også finde dem indirekte ved at tage 
kontakt til lokale erhvervsorganisationer, 
 erhvervsråd eller via www.ds-net.dk, på  
www.branchelink.dk eller via www.danskerhverv.dk.

• Man kan godt vælge at samarbejde med flere 
 virksomheder ad gangen, eventuelt med under-
visningsdifferentiering for øje, men første år er  
det tilrådeligt at nøjes med at starte samarbejde 
op med én.

• Start med at søge så mange fakta om virksom-
heden som muligt; om dens produkter, services 
og produktionsforhold, inden du ringer.

Det er oplagt at finde relevante virksomheder at 
samarbejde med indenfor en overkommelig geo-
grafisk radius. Men måske findes der en bedre egnet 
virksomhed længere væk? Overvej hvordan I vil 
 prioritere: Afstanden til – eller typen af virksomhed. 
 Uanset hvilken virksomhed I opsøger, er det af-
gørende, at virksomhedsledelsen bakker op om 
samarbejdet og tillader, at medarbejderne bruger  
tid på det. 
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>  FInd den rette person at tale med I  vIrksomheden  
og Fortæl dem om  perspektIverne I et samarbejde 

Spørg ind til hvem du bør tale med. Måske er det chefen, måske en driftchef, måske en HR-ansvarlig. 
Det kommer an på virksomheden. Du kan fortælle dem, at erfaringen viser: 

• At skole-virksomhedssamarbejdet også kan 
bruges helt konkret i forbindelse med løs-
ningen af en opgave – måske på en måde, 
som virksomheden ikke selv havde forestillet 
sig. Efterskoleelever kan være meget kreative!

• At de får mulighed for at udvise engagement  
i lokalsamfundet og social ansvarlighed.

• At samarbejdet kan bidrage til rekrutteringen af 
dygtige medarbejdere, enten direkte til virksom-
heden eller til branchen som sådan.

• At skole-virksomhedssamarbejde er god træning 
for virksomhedens medarbejdere i at samarbejde 
med børn og unge.

• At virksomheden får testet sin kommunikations-
evne og måske får et fornyet – skærpet – blik på 
sig selv, på hvordan den fungerer som arbejds-
plads og produktionsenhed.

• At nogle medarbejdere oplever stor stolthed og 
positive udfordringer i at samarbejde med elever 
og lærere.

jeg tror, at 
 vIrksomhederne  skaber 

drømme hos de unge, 
 derFor er det vIgtIgt, at  
de rette vIrksomheder 

vælges
(lærer htX)
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>  vær opmærksom på at der er Forskel 
på vIrksomheder

Når man kontakter og taler med virksomheder, er 
det vigtigt, at man er opmærksom på, hvad det er 
for en type virksomhed man har med at gøre. Små 
og mellemstore (SME) virksomheder har ikke de 
samme medarbejderressourcer til rådighed som en 
stor virksomhed, der måske endda har en HR- eller 
personaleafdeling. Vær også opmærksom på den 
holdning til uddannelse du møder på virksomheden. 
Det er helt afgørende for samarbejdet, at virksom-
heden kan se værdien i uddannelse.

>  det skal du tale med vIrksomheden om I ForberedelsesFasen

Lykkes det at vække interessen for et samarbejde, så arrangér et indledende forberedelsesmøde  
– gerne på virksomheden – hvor I så konkret som muligt drøfter: 

• Arbejdsopgaver – hvem, hvad, hvornår

• Succeskriterier

• Prøveformer/præsentationer/bedømmelser/’censor’ 
– hvad, hvordan af hvem?

• Deadlines

• Mødeplan

• Forventninger, muligheder og opmærksom-
hedspunkter hos alle parter

• Hvilken type involvering fra virksomhedens 
side I forestiller jer

• Hvor mange fag I eventuelt forestiller jer at 
 involvere i samarbejdet

• Eleverne; hvor mange og hvem er de?

• Tidsplan

• Fagligt indhold  spørG Ind tIl vIrksOmHedens  
Opfattelse af ’den GOde lærlInG/elev’  
OG ’den GOde medarBejder’.

 samarBejdet skal være OverskuelIGt  
fOr  vIrksOmHeden. det Gælder Både I  
fOrHOld tIl tId, antal elever, antal BesøG  

OG vIrk sOmHedens InvOlverInGsGrad.

12



>  lav en skrIFtlIg 
 samarbejdsaFtale med 
vIrksomheden

Vær opmærksom på at  ifølge Ar-
bejdstilsynet må unge i 8., 9., og 
10. klasse kun anvende ufarlige 
 maskiner og mindre farlige stof-
fer og materialer i  forbindelse 
med deres  erhvervspraktik. 

>  overvej om I kan bruge en traInee- ordnIng tIl  
nogle aF de mere  produk tIons- og FremstIllIngs- 
Interesserede elever

Trainee-ordninger er et tilbud til unge mellem 15 og 18 år. De 
 kommer ud i en virksomhed for at arbejde i en tidsbegrænset periode 
og får  mulighed for at prøve kræfter med, hvordan det er at være smed 
eller  industritekniker. Fordelen ved ordningen er, at der er færre praktiske 
restrik tioner forbundet med praktikken. Unge i trainee-ordningen må lave lige 
så mange ting på arbejdspladsen som lærlinge – og så får de løn under opholdet. 

DS Håndværk & Industri og Dansk Metal har begge en trainee-ordning. 

generelt stor tIlFredshed  
blandt alle elever, særlIgt blandt  
de FaglIgt dygtIgste. over 2/3 dele  

aF  eleverne  oplever aF have Fået stort 
eller meget stort FaglIgt udbytte aF 
både sam arbejdet med  vIrksomheden 

og  uddannelsesInstItutIonen  

(oXFord research’s  
mIdtvejsevaluerIng, 2013)
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Generelle overvejelser og råd om

organIserIng og  
pædagogIk3
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>  det er vIgtIgt at mødes Face-to-Face

Når det overordnede og samarbejdsaftalen med 
virksomheden er på plads, skal I have aftalt detal-
jerne. Den type aftaler kræver øjenkontakt! Jo mere 
detaljeret en planlægning I har, jo mere får eleverne 
ud af forløbet. 

OvErvEj blandt andEt: 

• Har I bare brug for data/information fra 
 virksomheden, og/eller har I også brug  
for at låne/få materialer?

• Ser I gerne, at eleverne får mulighed  
for at  fremstille fysiske produkter a la 
virksom hedens, og/eller vil I arbejde med 
 perspektiver på optimering af produktion og 
arbejdsgange (lean)?

• Kunne I tænke jer, at eleverne blive udfordret af 
 virksomheden på løsning af case-opgaver og/eller vil  
I hellere deltage i at fremstille forsøgsdata af den slags, 
virksomheden allerede arbejder med? det er meGet vIGtIGt, at de medarBejdere  

fra vIrksOmHeden, der skal arBejde med 
 eleverne, OGså Har lyst tIl det. 

samarbejdet med 
 vIrk somheden er det  bedste 

IFølge eleverne – det er 
 Fundamentalt anderledes, 

end hvad de ellers  
oplever I skolen 

(oXFord research’s  
mIdtvejsevaluerIng, 2013)
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>  opmærksomhedspunkt hvIs det er  
en lIlle eller mellemstor vIrksomhed

Små og mellemstore produktionsvirksomheder har måske brug for mere råd-
givning om kommunikation og pædagogiske ’tips og tricks’ til arbejdet med 
børn og unge. Det kan efterskolelærerne hjælpe med – også selvom virk-
somhedsfolkene ikke nødvendigvis selv beder om det. Giv den vejledning du 
fornemmer, der er brug for, i respekt for at det ikke er lærere men virksom-
hedsfolk, man har med at gøre.

>  opmærksomhedspunkt  
hvIs det er en stor vIrksomhed

Store virksomheder har ofte en personale- eller HR-afdeling – måske endda 
en skoletjeneste eller lignende – og har dermed en masse kommunikations-
erfaring og eventuelt pædagogisk ekspertise. Her skal man som efterskole 
være opmærksom på ikke at få et for ’standardiseret produkt’, eller i hvert 
fald at praktikdelen løfter det, den skal. 

Udover virksomhedens størrelse skal man også være opmærksom 
på, at der er forskel på vidensvirksomheder, hightech virksomheder og 
mere traditionelle produktionsvirksomheder med ’tungere’ produktion 
og andre typer arbejdskraft – eventuelt indenfor samme firma. De kan 
og skal bruges forskelligt – og i forhold til forskellige typer elever.

det er vigtigt, at man får forklaret, hvordan mulighederne for skole-
arbejde i efterskolen er anderledes end i folkeskolen; at undervisning  
og samvær kan tænkes sammen, eller at I eventuelt har nogle gode 
lokaler/ uderum/bygninger. Hvis I får forklaret jer godt, vil virksomheden 
sikkert kunne udvide/udvikle sine ’standardtilbud’ sammen med jer.

16



>  Få sat organIserIng og  
operatIonalIserIng på papIr

I er (mindst) tre samarbejdsparter, så kommunikation 
er vigtig. Efterskolen er tovholder på kommunika-
tionen. Lav gerne en Dropbox eller et lignende fil-
delingssystem, hvor alle har adgang til samarbejdets 
dokumenter. Sørg for at alle kender organiseringen: 
Hvem er med og hvem gør hvad, hvornår og hvor-
dan, og hvornår kan man få fat i hinanden. Alle bør 
også, i større eller mindre grad, have indsigt i elever-
ne, deres faglige niveau og særlige (personlige eller 
sociale) forhold – det vil være op til efterskolen at 
vurdere omfanget. 

>  overvej sIkkerhed og  
drøFt krIsehåndterIng

Tal med virksomheden om hvad eleverne må og ikke 
må pga. arbejdsmiljøregler. (NB! Se pkt. om trainee- 
ordning). Vær opmærksom på om der er brug for 
sikkerhedsudstyr, som skolen skal anskaffe. Drøft 
sikkerhed med eleverne sammen med virksomhe-
dens folk. Alt afhængig af praktikken kan det være, 
at der er brug for at indhente tilladelser fra forældre. 

>  planlæg evaluerIng (Form og Indhold) 
Fra starten og brug den

Sørg for at alle samarbejdsparter kan evaluere 
 løbende – nemt og effektivt. Formulér en række del- 
og slutmål for elevernes udbytte, indsats og engage-
ment, så samtlige samarbejdsparter ved, hvad de 
skal forholde sig til.

Den løbende kommunikation og evaluering kan pas-
sende ske pr. mail eller telefon eller ved kortvarige 
fysiske møder. Husk at tage referater til slutevalue-
ringen. Slutevalueringen bør være grundig efter det 
første eller de to første samarbejdsforløb, og skal 
 inkludere alle involverede, så man kan revidere sam-
arbejdets form og indhold derefter.

Hvis uheldet er ude er god forberedelse 
 afgørende for, hvordan man kommer igennem 
krisen. Skolen har en arbejdsmiljøorganisation, 
og måske har den formuleret en krise- eller 
 beredskabsplan. Tag eventuelt udgangspunkt  
i dette arbejde, i drøftelsen med samarbejds-
parterne.
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Generelle overvejelser og råd om 

FaglIge Forløb  
og  undervIsnIng4
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>  overFør produktIonen og  
processerne tIl FaglIge begreber  
og omvendt

Jo mere præcist undervisningsmetoden, pædago-
gikken, praktikken og brobygningen er beskrevet og 
aftalt, jo større er sandsynligheden for, at virksom-
heden forstår sin rolle i samarbejdet. Og omvendt: 
Jo mere detaljeret du kender og respekterer virk-
somhedens produktion og produktionsforhold, jo 
bedre vil du kunne arbejde fagligt og didaktisk med 
det. Erhvervsuddannelsesinstitutionen kan med for-
del bidrage til sidstnævnte i form af en faglærer, hvis 
efterskolen ikke selv har en oplagt mulighed.

>   overvej Forløbet nøje

Det er vigtigt, at eleverne får taget hul på den faglige 
viden og de metodiske værktøjer, inden de kastes 
ud i praksis på virksomhederne. Tal med erhvervs-
uddannelsen om, hvilken rækkefølge i det faglige 
forløb, som er mest hensigtsmæssig. Overvej også 
hvor hvilke opgaver laves mest hensigtsmæssigt;  
er det på enten virksomheden, erhvervsskolen eller 
efterskolen?

>   sørg For at eleverne Forstår 
 perspektIverne I samarbejdet  
Fra starten

For de fleste elever vil fordelen ved at koble teori 
(begrebslig viden) mere direkte til praksis (teknisk 
kunnen) være indlysende. Jo bedre de er forberedte 
på, hvad det er for en type virksomhed, de skal ar-
bejde på – hvad den producerer og hvilke jobs, pro-
duktionen indebærer, jo mere vil forventningerne 
svare til oplevelserne. Eleverne skal gøres opmærk-
somme på, at de i forløbene både har mulighed for 
øget faglig viden – på en sjovere måde – og mere 
indsigt i industri, produktion og arbejdsmarked, som 
kunne være et fremtidigt erhvervsvalg og livsforløb, 
man ikke har overvejet. 

 vær OpmærksOm på at der kan være manGe 
 fOrdOmme OG uvIdenHed OmkrInG  IndustrIen 
– Ikke mIndst Blandt unGe. der er Både 

vIdens arBejdere OG Højt specIalIserede fOlk  
I  prOduktIOnen, sOm man Ikke vIlle trO, OG 
 måske rOlle mOdeller I  arBejdsfunktIOner, 
man Ikke  kender tIl eller trOr er anderledes, 
end de er.

alle bør kunne orientere sig i pensum, ind-
holdsplan, læreplaner, forventninger til fagligt 
udbytte af praktik og forlagt undervisning/ 
succesparametre/evt. tests, prøver, udstyr, 
 dokumentation osv. Lav evt. en Dropbox eller  
et lignende fildelingssystem.
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>  sørg For at eleverne  
’gør det selv’

Mindst mulig kiggen på … Eleverne motiveres af,  
at forløbene og deres indsats tages alvorligt, og at 
 mødet med virksomheden er autentisk (læs: ikke 
 virker som et ’skoleprojekt’). Det betyder også, at 
der bør formuleres krav og forventninger til dem. 
Omvendt skal eleverne også kunne mærke, at både 
lærere og virksomheder er optagede af at skabe 
 optimale rammer for dem – som i en rigtig arbejds-
situation eller produktionsproces.

 eleverne skal mødes I  
øjenHøjde OG Opleve at BlIve  
en del af en arBejdsplads.

>  elevernes lærIngsForudsætnInger skal overvejes

OvErvEj: 

• Hvordan passer elevernes forudsætninger til 
 virksomhedens arbejdskultur og de forskellige 
 arbejdsopgaver?

• Hvordan passer elevernes forudsætninger til  
de ansattes uddannelsesbaggrunde, jargon  
på  arbejdspladsen, dresscode mv.?

• Drøft kulturmøde og adfærd med eleverne,  
inden de kommer ud i praktikken.

 

Det er vigtigt, at der tages hensyn til elevernes 
fag lige, personlige og sociale kompetencer og 
udviklingsbehov. Men det er lige så vigtigt, at 
der er fag lige og praktiske udfordringer. Mange 
af eleverne motiveres af, at der forventes noget 
af dem – ikke mindst at virksomheden forventer 
noget. 
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>  pres Ikke For mange ForskellIge  
temaer Ind samtIdIg

Hverken i det overordnede samarbejde eller i den 
enkelte elevs eller elevgruppes arbejde. Så hellere 
flere grupper, der tilsammen favner bredt. 

>  hjælp eleverne med at (lære at)  
bruge hInandens kompetencer

En stor læringsmulighed er, at eleverne får øje for,  
at de har brug for hinandens forskellighed. Lige- 
som på en rigtig arbejdsplads vil de i de faglige 
 forløb  opdage, at teamwork betyder, at der er brug 
for, at vi er gode til noget forskelligt, har forskellige 
 ressourcer og eventuelt forskellige værdier. Vær 
 opmærksom på dette læringspotentiale – eller bed 
 eleverne være opmærksomme på det, når I/de 
 sammensætter arbejdsgrupper.

>  lad begejstrIngen smItte! 

Brug gerne gamle elever eller elever på ungdoms-
uddannelsen som mentorer. 

>  lav Integreret vejlednIng undervejs

Vejlederen bør så vidt som muligt være del af teamet 
omkring erhvervsorienterede overgange på efter-
skolen. Det er oplagt at arbejde med vejledning 
 løbende i denne type forløb. Tal med eleverne om 
deres arbejds-/karrierefremtidsdrømme og den 
 uddannelse, der kan føre dertil. Afklaring kan både 
være, at de finder ud af, hvad de vil, men også at  
de finder ud af, hvad de ikke vil. Begge dele er kon-
struktive i forhold til at foretage det rigtige valg af 
ungdomsuddannelse.

 Gør vejlednInGen OmkrInG vIdere uddannelse  
så kOnkret sOm mulIG – Både OverfOr elever  
OG fOrældre.

 vær OpmærksOm på, at manGe kender  
meGet lIdt tIl erHvervsuddannelser OG  
teknIsk  GymnasIum (HtX, euX).
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InspIratIonskIlder tIl 
 organIserIng,  metoder og 
 FaglIgt Indhold

• Naturvidenskabernes Hus
• NTS Centret
• NTSnet.dk: inspiration til undervisning 

i natur, teknik og sundhed
• Caseweb – ressource til anvendelses-

orienteret undervisning
• Dansk Naturvidenskabsformidling, 

Science-kommuner
• Institut for Naturfagenes didaktik (KU)
• DTU
• Fonden for Entreprenørskab
• Den kreative platform, 

 Forskningsgruppen for uhæmmet 
videns anvendelse

• Innovation, Iværksætteri og Ledelse  
– et efterskolefag

• Konkurrencen: Unge forskere
 

henvIsnInger

mulIge (vIrksomheds)kontakter   
gennem 

• DS Håndværk & Industri
• Dansk Metal
• Håndværksrådet
• Provinsindustriens Arbejdsgiverforening
• JetNet, Netværk for skoler og virksomheder
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det Fedeste var ude på vIrksomheden.  
det vIrkede som om man rIgtIg  arbejdede 

der: de snakkede tIl en som lIgemænd.  
man kunne høre, at de tog ens poInter 
tIl sIg, lyttede tIl os. man blev taget 

alvorlIgt, og kunne se at det man lavede 
kunne bruges tIl noget. vI FIk Feedback, 

hvor de mente de kunne bruge det,  
det var vIrkelIg sejt.

(elev)

det har åbnet mIne øjne For 
 IndustrIområdet. tIdlIgere har jeg  

været meget hooked på at blIve 
 polItImand eller FysIoterapeut  

– men hvIs jeg Ikke kan blIve det og  
skal vælge noget andet, så kunne  

det godt være IndustrIens vej. 

(elev)



jeg Fandt ud aF at htX eksIsterer,  
jeg havde aldrIg hørt om det Før, 

 troede bare det var For en  
masse drenge. men nu skal jeg så  
selv på htX. jeg var sIkker på, jeg 
skulle på handelsskolen Inden.  

så  projektet var med tIl  
at omvende mIg.

(elev)

Efterskoleforeningen
Vartov
Farvergade 27, H. 2.  
1463 København K 
Telefon 33 12 86 80  
www.efterskoleforeningen.dk
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