
 

Overblik over indstillinger til Falkeprisen 2021 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger  
 

Vejledning og brobygning via værksteds- og virksomhedsbesøg 

1. Faaborg Midtfyn og 
indsatsen 
”Erhvervsrygsækken”. 

 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    
 

Elever fra 4./5. til 9. klassetrin kommer løbende 
på virksomhedsbesøg og får en struktureret 
introduktion til en række forskellige brancher og 
uddannelsesmuligheder. Samtidigt har indsatsen 
til formål at give eleverne en bedre forståelse for 
matematik og naturfag via virksomhedsbesøgene. 

 

2. Mariagerfjord og indsatsen 
”Projekt samspil med 
succes”. 
 
 

HEG Himmerlands Erhvervs- og 
Gymnasieuddannelser 

Kommunen har lavet en plan for erhvervsfokus 
fra indskoling over mellemtrin til udskoling. 
Indsatsen involverer besøg på lokale 
virksomheder, projekter og gæstelærere.  

 

3. Fredericia og indsatsen 
”Skills Makerspace”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skills Denmark.  Elever i 8. klasse kommer på endagsbesøg på 
SKILLS Makerspace, som er et vejledningsforløb 
med integrerede undervisningselementer. 
Indsatsen er baseret på samarbejde med fem 
værksteder, hvor eleverne møder rollemodeller i 
form af lærlinge og mestre og prøver kræfter med 
et håndværk.  
  

 



 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger  
 

4. Frederikssund og indsatsen 
”Erhverv i skolen”. 

 Frederikssund Erhverv, Direktør 

Peter Bo Andersen 

 Dansk Industri/Dansk Byggeri, 

 Formand Nordsjælland, Direktør 

Jørgen Simonsen 

 Naturvidenskabernes Hus, 

Direktør Maiken Lykke Lolck 

 Campus Frederikssund, Rektor og 

Campusrådsformand Agnethe 

Dybro Pedersen 

 U/NORD, Uddannelsesdirektør 

Tina Steinbrenner 

Elever i 7./8. klasse får konkrete opgaver stillet 
af virksomheder under konceptet ”Kloge 
hænder”, og eleverne får mulighed for at stille 
spørgsmål og blive vejledt af både lærlinge og 
udlærte håndværkere.  
 

 

5. Frederikssund og indsatsen 
”Fra FUEL til Makerspace” 

 Frederikssund Erhverv, Direktør 

Peter Bo Andersen 

 Dansk Industri/Dansk Byggeri, 

 Formand Nordsjælland, Direktør 

Jørgen Simonsen 

 Naturvidenskabernes Hus, 

Direktør Maiken Lykke Lolck 

 Campus Frederikssund, Rektor og 

Campusrådsformand Agnethe 

Dybro Pedersen 

 U/NORD, Uddannelsesdirektør 

Tina Steinbrenner 

 

 

 

 

Indsatsen handler om at styrke 
virksomhedssamarbejdet i kommunen via den 
fælles ramme ”FUEL”. Indsatsen består bl.a. i at 
søge fondsmidler til et nyt ”makerspace” og 
udvikling af en diplomuddannelse til Maker-
vejledere.  

 



 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger  
 

6. Næstved og indsatsen 
”Virksomhedssafari”. 

EUC Sjælland.  
 
 

Elever på 7. til 9. klassetrin besøger på skift tre 
store lokale virksomheder, hvor de bl.a. møder 
positive rollemodeller. Eleverne klædes på via 
karrierelæringsforløb før, under og efter 
virksomhedsbesøgene. Formålet er at introducere 
eleverne til mulighederne i eud og brancher med 
mangel på arbejdskraft.  
 

 

7. Næstved og indsatsen 
”Girls Boss Garage”.  
 
 

EUC Sjælland.  
 

Girls Boss Garage skal give piger i 8. klasse 
mulighed for at prøve kræfter med håndværk 
inden for træfagene, som primært er fag 
domineret af mænd. Indsatsen skal fungere som 
alternativ til traditionel erhvervspraktik.  
 

Indstillingen lever ikke 
op til de formelle krav, 
og er derfor ikke 
kommet i betragtning 
til Falkeprisen 2021. 
Det skyldes, at 
gennemførslen ligger 
efter tidspunktet for 
indstillingen.  
 

8. Næstved og indsatsen 
”Byg en by”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUC Sjælland.  Elever på 8. årgang kommer på besøg på 
erhvervsskolen EUC Sjælland, hvor de sammen 
med faglærere og eud-elever bygger forskellige 
elementer til en bæredygtig by. Derudover skal 
eleverne have lektioner på htx om bæredygtig 
byplanlægning samt undervisning på folkeskolen 
om bærdygtigt byggeri. Forløbet afsluttes med en 
forældreaften, hvor eleverne fremlægger deres 
projekter.  
 

Indstillingen lever ikke 
op til de formelle krav, 
og er derfor ikke 
kommet i betragtning 
til Falkeprisen 2021. 
Det skyldes, at 
indsatsen ikke er 
gennemført forud for 
indstillingen.  
 



 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger  
 

Messer, konferencer og vejledningsarrangementer 

9. Horsens og indsatsen 
”Den digitale 
uddannelsesmesse”. 

Direktør Niels Yde, Learnmark 
Horsens. 

Elever 8. til 10. klassetrin og deres forældre får 
introduktion til de forskellige uddannelsesveje i 
kommunen. På messen, der afvikles digitalt pga. 
covid-situationen, får virksomheder mulighed for 
at præsentere sig, og elever og forældre kan se 
inspirationsoplæg og deltage i forskellige online 
events, der giver indblik i erhvervsuddannelserne.  
Lærere og forældre har fået tilbud om at deltage i 
online-forberedelseswebinarer inden messen. 

 

10. Frederikssund og 
indsatsen 
”Udrulningskonferencen 
FUEL”. 

 Frederikssund Erhverv, Direktør 

Peter Bo Andersen 

 Dansk Industri/Dansk Byggeri, 

 Formand Nordsjælland, Direktør 

Jørgen Simonsen 

 Naturvidenskabernes Hus, 

Direktør Maiken Lykke Lolck 

 Campus Frederikssund, Rektor og 

Campusrådsformand Agnethe 

Dybro Pedersen 

 U/NORD, Uddannelsesdirektør 

Tina Steinbrenner 

 

FUEL er en konference, som har til formål at 
udvikle og udbrede kendskab til metoder til at 
øge søgningen til erhvervsuddannelserne. 
Kommuner, virksomheder, ungdomsuddannelser 
og grundskoler deltog i konferencen via 
livestream.  
 

 

11. Næstved og indsatsen 
”Mød en lærling – virtuelt”. 

EUC Sjælland. 
 
 

9. klassetrin bliver introduceret til fag og 
uddannelser virtuelt pga. covid-situationen. Både 
lærlinge og mestre præsenterer tømrerfaget, 
murerfaget, bygningsstruktør og 
elektronikfagstekniker. Indsatsen fokuserer på 
fag, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.  
 

 



 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger  
 

Tværgående vejlednings- og brobygningsindsats 

12. Hjørring og indsatsen 
”Ungegarantien”. 

Chef for Fritid, Udvikling og 
Administration Mette Lærke Braüner, 
Hjørring Kommune. 
 

Indsatsen omfatter alle børn og unge fra 
børnehaveklassen til 30 år, og består i 
obligatorisk erhvervspraktik, mere 
praksisfaglighed i grundskolen, ungeguides, 
uddannelses- og erhvervsvejledere, 
kompetenceløft af grundskolelærere, fokus på 
innovation og entreprenørskab samt en 
uddannelsesmesse. Indsatsen har fokus på at 
forpligte virksomheder til at hjælpe unge, som 
henvender sig, videre med uddannelse og job.  
 
 
 

 

Øget kendskab til eud blandt udskolingslærere 

13. Middelfart og indsatsen 
”Lærerpraktik”. 
 
 
 
 
 
 
 

Grete Berggren, skolechef, skole-og 
dagtilbud.  

Lærere på 8. klassetrin får øget indsigt i 
erhvervsuddannelserne via praktikforløb af tre 
dages varighed. Imens lærerne er i praktik 
fungerer erhvervsuddannelseselever som 
”vikarer” og underviser 8. klasseeleverne i deres 
respektive fag.  
  

 

Praksiseksponering som del af undervisningen i udskolingen 

14. Ringkøbing-Skjern og 
indsatsen ”Kendskab til eud 
via valgfag”. 

UCRS, Direktør Marianne Oksbjerre. Elever i 7. og 8. klasse møder på erhvervsskolen 
sammen med deres valgfagslærer og arbejder 
med et forberedt emne i erhvervsskolens lokaler. 
Ved praksisfaglig undervisning er det 
erhvervsskolelærerne, der står for 
undervisningen. Indsatsen skal give 
grundskoleeleverne bedre indblik i mulighederne 
med eud.  
 

 



 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger  
 

15. Odsherred og indsatsen 
”Eud-klasse for 8. og 9. 
klassetrin” 

EUC Nordvestsjælland, direktør Steffen 
Lund 
 
 

Elever i 8. og 9. klasse, som ikke er vurderet 
uddannelsesparate, kan tilmeldes en særlig eud-
klasse, som har til formål at gøre eleverne klar til 
at gennemføre en erhvervsuddannelse. Eleverne 
har både undervisning i værksteder på 
erhvervsskolen og i lokaler på folkeskolen. 
Eleverne introduceres til det praksisfaglige og 
tilbydes også erhvervspraktik, så elevernes 
muligheder for at få lærepladser styrkes.  
 

 

16. Odsherred og indsatsen 
”10. basis, erhvervsrettet 10. 
klasse”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUC Nordvestsjælland, direktør Steffen 
Lund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indsatsen består i at kombinere 10. klasse med 
undervisning i værksteder og understøtte, at 
elever i målgruppen for ”10. basis” gennemfører 
10. klasse og fortsætter i en erhvervsuddannelse 
efterfølgende.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger  
 

Styrket udbud af praktikpladser 

17. Faaborg Midtfyn og 
indsatsen 
”Praktikpladsgaranti”. 

 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    
 

Der er oprettet en praktikpladsportal med 
information om 8 konkrete erhvervsuddannelser 
og der afvikles lærerpladsevents og målrettede 
virksomhedsindsatser. 27 lokale virksomheder er 
samarbejdspartnere i indsatsen om de 8 
”fremtidssikrede” erhvervsuddannelser, hvor der 
er gode muligheder for lærepladser og 
videreuddannelse mv.   

 

Andre  

18. Faaborg-Midtfyn 
Kommune og indsatsen 
”Campus Faaborg”  
 

 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    

 

 

 

Campus Faaborg er en samling af flere 
ungdomsuddannelsestilbud og 10. klasse, som via 
et attraktivt og samarbejdende campus- og 
ungdomsmiljø skal bidrage til at øge søgningen til 
eud, b.la. via toning af 10. klasse i retningen af 
eud.  
 

Indstillingen lever ikke 
op til de formelle krav, 
og er derfor ikke 
kommet i betragtning 
til Falkeprisen 2021. 
Det skyldes, at 
indsatsen ikke er 
gennemført forud for 
indstillingen.  
 



 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger  
 

19. Billund og indstilling af 
kommunens samlede 
vejledningsindsats, 
ungeafdeling og 
erhvervslinjen 10. klasse. 
 

Trine Rosenbæk, leder af 

Ungeafdelingen, Billund Kommune. 

Indsatsen består i kommunens samlede 
vejledningsindsats, som går ud på, at alle unge 
skal modtage individuel vejledning, der bidrager 
til karrierelæring og valgparathed. Derudover 
kommunens ungeafdeling med særligt fokus på 
unge med udfordringer om uddannelsesparathed 
samt tilbuddet om erhvervslinje for 10. klasse.  
  

Indstillingen lever ikke 
op til de formelle krav, 
og er derfor ikke 
kommet i betragtning 
til Falkeprisen 2021. 
Det skyldes, at 
indsatsen ikke er 
tilstrækkeligt konkret 
eller afgrænset til at 
kunne kategoriseres 
som en særlig indsats.  
 

20. Varde og indstilling af 
kommunens samlede 
ungeindsats. 
 
 

Administrerende direktør Olaf Rye, 

Rybners.  

Indsatsen er en tværgående understøttelse af 
unge i kommunen med fokus på 
helhedsorientering, herunder bl.a. tidlig 
vejledningsindsats, erhvervsplaymakere, 
brobygning og partnerskabsaftaler.   

Indstillingen lever ikke 
op til de formelle krav, 
og er derfor ikke 
kommet i betragtning 
til Falkeprisen 2021. 
Det skyldes, at 
indsatsen ikke er 
tilstrækkeligt konkret 
eller afgrænset til at 
kunne kategoriseres 
som en særlig indsats. 
 

 




