
 

 

 

Oversigt over indstillinger til Falkeprisen 2022 

1. Messer, konferencer og vejledningsarrangementer 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger 

1. Ballerup Kommune og indsatsen 

”Mini Skills Ballerup” 

Center for Skoler, Institutioner og 

Kultur v/ Ballerup Kommune, ud-

viklingskonsulent Sanne Kjær Ask-

holm 

To dages uddannelsesmesse, hvor 

elever i 7. klasse får lov at afprøve 

mindst tre håndværksfag. Derudover 

får eleverne besøg af Boss Ladies, 

som fortæller om diversitet og for-

domme inden for håndværkerbran-

chen. Eleverne arbejder både med 

erhvervsuddannelserne før messen 

og efter messen op til 8. klasses 

praktik.  

 

2. Hvidovre Kommune og indsatsen 

”Hvidovredage med NEXT – Campus 

Ishøj” 

Center for Skole og Uddannelse v/ 

Hvidovre Kommune, centerchef 

René Rasmussen Sjøholm 

Arrangement, hvor elever i 9. klasse 

har mulighed for at høre en række 

oplæg om faglige problemstillinger 

inden for byggeri, business og indu-

stri. Derudover skulle eleverne del-

tage i mindst tre faglige workshops, 

hvoraf i hvert fald to ville relatere til 

erhvervsuddannelserne. 

Indsatsen er en del af kommunens 

fælles handleplan, der har til formål 

at øge ansøgningen til erhvervsud-

dannelserne blandt unge i kommu-

nen. Hvidovre Kommune modtog 

også Ørneprisen i 2021. 
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Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger 

3. Hvidovre Kommune og indsatsen 

”Uddannelsesaften på TEC” 

Center for Skole og Uddannelse v/ 

Hvidovre Kommune, centerchef 

René Rasmussen Sjøholm 

Arrangement for forældre til børn i 

9. klasse, hvor forældre præsenteres 

til alle ungdomsuddannelserne – in-

klusiv erhvervsuddannelserne. For-

målet var at give forældre kendskab 

til de uddannelsesmuligheder, de 

ikke kendte i forvejen. 

Indsatsen er en del af kommunens 

fælles handleplan, der har til formål 

at øge ansøgningen til erhvervsud-

dannelserne blandt unge i kommu-

nen. Hvidovre Kommune modtog 

også Ørneprisen i 2021. 

Indstillingen lever ikke op til de for-

melle krav og er derfor ikke kommet 

i betragtning til Falkeprisen 2022. 

Det skyldes, at indsatsen vurderes 

ikke at være særlig ift. etablerede 

indsatser. 

4. Aabenraa Kommune og indsatsen 

”Uddannelsesaften i Sdr. Jyllandshal-

lerne” 

Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning Aabenraa, UU-leder Christina 

Arvad Brill 

Arrangement, hvor elever i 8. klasse 

og deres forældre har mulighed for 

at høre om ungdomsuddannelserne. 

Derudover sendes de på et ”stjerne-

løb”, hvor der er yderligere oplæg på 

både gymnasier og erhvervsskoler. 

Indstillingen lever ikke op til de for-

melle krav og er derfor ikke kommet 

i betragtning til Falkeprisen 2022. 

Det skyldes, at indsatsen vurderes 

ikke at være særlig ift. etablerede 

indsatser. 
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2. Workshops og brobygning på erhvervsskoler 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger 

5. Vordingborg Kommune og ind-

satsen ”2 dages forløb på ZBC” 

 Sekretariat for Børns Trivsel 

og Læring v/ Vordingborg 

Kommune, konsulent Ane 

Nord 

 ZBC Vordingborg, uddan-

nelsesleder Dina Herler 

2 dages forløb for elever i 7. klasse 

på den lokale erhvervsuddannelse 

ZBC, hvor eleverne har haft faglige 

forløb om enten ”Food”, ”Medier 

og markedsføring” eller ”Data og 

elektronik.” Formålet er bl.a. at sti-

mulere elevernes uddannelsesvalg og 

give dem fysisk kendskab til er-

hvervsskolerne. 

 

3. Vejledning og brobygning ved værksteds- og virksomhedsbesøg 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger 

6. Aabenraa Kommune og indsatsen 

”EUD projekt. (virksomhedsaftener)” 

Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning Aabenraa, UU-leder Christina 

Arvad Brill 

Åbent hus på 10 lokale virksomhe-

der i kommunen for elever i 8./9. 

klasse og deres forældre. I arrange-

menterne har der været fokus på 

karriereveje, og eleverne har fået op-

læg fra UU-vejledere, virksomhe-

derne og deres lærlinge. 
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4. Paraplyindsats, der dækker over flere indsatser 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger 

7. Viborg Kommune og indsatsen 

”arbejdsgruppen ”Praksisfaglighed i 

grundskolen”” 

 Viborg Kommune 

o Arbejdsmarkedsom-

rådet 

o Skoleområdet 

o Sundhedsområdet 

 Social- og Sundhedsskolen, 

Skive-Thisted-Viborg 

 Mercantec 

 Asmildkloster Landbrugs-

skole 

 Dansk Industri 

 Naturvidenskabernes Hus 

 AC Group A/S 

Samarbejde mellem kommunens 

grundskoler, erhvervsuddannelserne 

og det lokale erhvervsliv om en bred 

række indsatser, der har haft til for-

mål at øge praksisfagligheden i fol-

keskolen og gøre det mere attraktivt 

for unge at vælge en erhvervsuddan-

nelse. 

Vinder af Falkeprisen 2022. 

8. Kalundborg Kommune og indsat-

sen ”KHZ Skoletjenesten” 

Nordvestsjællands Erhvervs- og 

Gymnasieuddannelser, direktør Stef-

fen Lund 

”Knowledge hub”, der arrangerer en 

lang række af events for elever på 

alle folkeskolens klassetrin, der har 

relation til STEM-området. Formå-

let med indsatsen er at gøre flere 

unge interesserede i at tage en 

STEM-uddannelse. 

Indstillingen lever ikke op til de for-

melle krav og er derfor ikke kommet 

i betragtning til Falkeprisen 2022. 

Det skyldes, at indsatsen ikke pri-

mært er rettet mod at øge søgningen 

til erhvervsuddannelserne. 
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5. Andre indsatser 

Kommune og indsats Indstiller Kort beskrivelse af indsatsen Bemærkninger 

9. Aabenraa Kommune og indsatsen 

”Introduktionskurser i 8. klasse” 

Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning Aabenraa, UU-leder Christina 

Arvad Brill 

Model for introduktionskurser, hvor 

elever i 8. klasse ikke selv har mulig-

hed for at vælge, hvilke uddannelser 

de vil til oplæg hos. I stedet er ele-

verne sammen med deres klasse-

kammerater rundt til oplæg på alle 

ungdomsuddannelserne. 

Indstillingen lever ikke op til de for-

melle krav og er derfor ikke kommet 

i betragtning til Falkeprisen 2022. 

Det skyldes, at indsatsen vurderes 

ikke at være særlig ift. etablerede 

indsatser. 
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