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Begrundelse for vinder af Falkeprisen 2021 

Bedømmelsesudvalget har enstemmigt udpeget Faaborg-Midtfyn Kom-

mune som vinder af Falkeprisen i 2021 for indsatsen ”Erhvervsrygsæk-

ken”. Udvalget har følgende begrundelse:  

  

”Det er særligt positivt, at indsatsen starter allerede i 4./5. klasse og foregår løbende 

gennem elevernes skolegang for at understøtte og opbygge elevernes interesse for eud frem 

mod valget af ungdomsuddannelse i 9./10. klasse. Derudover vurderes det meget posi-

tivt, at indsatsen understøtter kobling mellem virksomhedsbesøg og undervisning i ma-

tematik og naturfag, samt at indsatsen baserer sig på en klar samarbejdsmodel mel-

lem erhvervsliv og skoler og har en tydelig signalværdi og rød tråd, som kan under-

støtte implementering og drift af indsatsen på tværs af kommunens forskellige enheder.  

  

Udvalget bemærker desuden, at der er tale om et særdeles stærkt felt af indstillinger, 

der afspejler det store og gode arbejde, der bliver gjort rundt omkring i kommunerne 

for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.”   

  

Kort beskrivelse af vinderindsatsen  

Indstiller   

Indsatsen er indstillet af en bred kreds af skoler og organisationer:  

 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 

 Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 

 Dalum Landbrugsskole  

 Social- og Sundhedsskolen Fyn  

 FGU Syd- og Midtfyn 

 TEKNIQ Arbejdsgiverne, Flemming Frederiksen 

 DI, Anders Pedersen 

 Dansk Byggeri, Faaborg-Midtfyn 

 FH Sydfyn    

  

Målgruppe   

”Erhvervsrygsækken” er en indsats, der foregår løbende, og er målrettet 

elever i 4. til 9. klasse. I 2020/21 er målgruppen 5. til 9. klassetrin.   
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Formål og aktiviteter   

Indsatsen består i, at eleverne kommer på virksomhedsbesøg og får en 

struktureret introduktion til en række forskellige brancher og uddannel-

sesmuligheder. Samtidigt opnår eleverne forståelse for, hvordan matema-

tik og naturfag bruges i de enkelte virksomheder og i det omkringlig-

gende samfund. Lærerne kompetenceudvikles via workshops til at plan-

lægge, gennemføre og efterbearbejde undervisningen i virksomhederne, 

herunder integrere naturfag og matematik i den virksomhedsforlagte un-

dervisning.   

  

Aktører og samarbejdspartnere  

Alle kommunens folkeskoler, repræsentanter fra Faaborg-Midtfyns Er-

hvervsråd og Rotary-foreninger, kommunens matematikvejledere og 31 

virksomheder er involveret i og samarbejder om indsatsen.   

  

Forankring og videreførelse   

”Erhvervsrygsækken” er en politisk forankret indsats, som er indskrevet i 

alle kommunens fremadrettede handleplaner på skoleområdet. Det er et 

mål, at alle elever mindst seks gange i løbet af deres skolegang bliver præ-

senteret for en bred pallette af erhvervsuddannelsesmuligheder via ”Er-

hvervsrygsækken”. Der arbejdes desuden på at indskrive indsatsen i læse-

planer for matematik og naturfagene.  

  

Udvalgets begrundelse for vinder af Falkeprisen 2021: Faaborg-

Midtfyn Kommune og ”Erhvervsrygsækken”  

  

Bedømmelseskriterie 1: Indsatsens relevans i forhold til gruppen af unge, der søger ind 

på en erhvervsuddannelse i forlængelse af 9. eller 10. klasse  

  

Udvalget fremhæver det som særligt positivt, at indsatsen starter på et 

tidligt tidspunkt i grundskolen og foregår løbende igennem elevernes 

skolegang, fremfor alene at blive gennemført i de sidste år af grundsko-

len. Udvalget vurderer, at ”Erhvervsrygsækken” i høj grad understøtter 

en tidlig indsats og kan bidrage til at spore grundskoleeleverne ind på de 

gode mulighederne ved at vælge en erhvervsuddannelse.   

  

Udvalget vurderer også indsatsen særligt positiv pga. koblingen mellem 

virksomhedsbesøg og undervisning i matematik og naturfag, hvilket ud-

gør en oplagt synergi og styrker elevernes STEM-kompetencer. Udvalget 

vurderer ligeledes, at det er positivt, at indsatsen har fokus på kompeten-

ceudvikling af lærerne til gavn for eleverne. Dette vurderes at være sær-

ligt relevant i kommuner med individuel vejledning til uddannelsesparate. 

Udvalget vurderer samlet set, at ”Erhvervsrygsækken” i meget høj grad 

er en relevant indsats for at understøtte unges valg af eud direkte efter 9. 

eller 10. klasse.   
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Bedømmelseskriterie 2: Indsatsens potentiale for udvikling og udbredelse inden for 

kommunen og i andre kommuner  

  

Udvalget fremhæver det som særligt positivt for indsatsens videreudvik-

lings- og udbredelsespotentiale, at indsatsen har en klar model for samar-

bejdet mellem erhvervsliv og skoler, og at mange aktører er involveret i 

og bakker op om indsatsen. Udvalget peger på, at samarbejde på tværs af 

forvaltningsenhederne i kommunen er afgørende for, at der kan skabes 

en sammenhængende og velfungerende indsats, og det understøtter ”Er-

hvervsrygsækken” i høj grad, også i kraft af navnet. Ordet ”rygsæk” bi-

drager med en tydelig signalværdi og rød tråd i form af et letgenkendeligt 

narrativ, som kan understøtte implementering og drift af indsatsen på 

tværs af kommunernes forskellige enheder. Det vurderes særligt relevant 

i større kommuner.   

  

Udvalget vurderer samlet set, at ”Erhvervsrygsækken” i meget høj grad 

har potentiale for udvikling og udbredelse inden for kommunen og i an-

dre kommuner.   

  

Bedømmelseskriterier 3: Om indsatsen vurderes at have skabt værdi i forhold til ind-

frielsen af politiske mål om øget søgning til eud.  

  

Udvalget vurderer samlet set, jf. vurderinger under øvrige kriterier, at 

indsatsen i høj grad har værdi i forhold til indfrielse af det politiske mål 

om øget søgning til erhvervsuddannelserne.   

  

Kommunens søgetal til erhvervsuddannelserne blandt unge direkte fra 9. 

og 10. klasse er steget fra 27 pct. i 2020 til 28,7 pct. i 2021. Dvs. en stig-

ning på 1,7 procentpoint. Det bemærkes, at der ikke kan udledes en di-

rekte sammenhæng mellem effekten af den indstillede indsats og evt. æn-

dring af kommunens søgetal. Søgetallet kan dog give et billede af den 

samlede udvikling i kommunen fra 2020 til 2021, hvilket kan sige noget 

om kommunens indsats som helhed. 


