Undervisningsministeriet
Styrelsen for It og Læring
Vester Voldgade 123
1552 København V
(Sendt pr. e-mail til: Finn.Togo@stil.dk)

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) brev vedrørende undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen
REU gennemførte på sit møde den 4. maj 2018 en temadrøftelse om
digitalisering og teknologiforståelse i erhvervsuddannelserne. Kontorchef
Finn Togo fra Styrelsen for It og Læring (STIL) gjorde i den forbindelse
REU opmærksom på, at der ville komme et offentligt EU-udbud om en
kontrakt vedr. et treårigt forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens
obligatoriske undervisning.
I forbindelse med forsøget finder REU det afgørende, at der til undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen udvikles undervisningsmateriale/opgaver/eksempler, som både er virkeligheds-, branche- og erhvervsuddannelsesnære. Både for at sikre at undervisningen bliver motiverende,
aktuel og vedkommende, men også for at medvirke til at styrke elevernes
kompetencer og vidensniveau i forhold til uddannelsesvalg, således at
folkeskoleeleverne også bliver ekstra opmærksomme på erhvervsuddannelserne og mulighederne med disse.
På den baggrund har REU den 27. juni 2018 sendt et brev til de faglige
udvalg med henblik på at indsamle kontaktoplysninger på de udvalg, der
er villige til at gå ind i et samarbejde med leverandøren om at komme
med input til opgaver/eksempler til undervisningsmateriale, der kan anvendes til teknologiforståelse i folkeskolen.
Nedenstående faglige udvalg har indenfor fristen den 9. august 2018
svaret positivt på REUs henvendelse og erklæret sig villige til at indgå i
det nævnte samarbejde. Rådet har på den baggrund udarbejdet en oversigt, der indeholder følgende, se bilag 1:
1. De faglige udvalg, der er villige til at indgå et samarbejde med leverandøren.
2. De uddannelser/specialer, de faglige udvalg dækker.
3. Kontaktoplysninger.

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)
Rådssekretær
Kathrine Hjorth-Larsen
Frederiksholms Kanal 25
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17. august 2018

Det er REUs håb, at Styrelsen For IT og Læring (STIL) vil videreformidle oversigten til den kommende leverandør med opfordring til samarbejde.
Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

Bilag 1
Kontaktoplysninger på de faglige udvalg, der er villige til at indgå
samarbejde vedr. undervisningsmateriale, der tager sigte på teknologiforståelse i folkeskolen

Det faglige udvalg

Uddannelser/Specialer

Kontaktoplysninger

Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser

Detailhandeluddannelsen
med specialerne:
Salgsassistent/salgsassistent
med profil
Blomsterdekoratør
Dekoratør/visual merchandiser
Digital handel
Convenience/Convenience
med profil
Eventkoordinator
Fitnessuddannelsen

Mail: sekretariatet@uddannelsesnaevnet.dk

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Telefonnr.: +45 33 36 66 00

Mail: sekretariatet@uddannelsesnaevnet.dk
Telefonnr.: +45 33 36 66 00

Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Glarmesterfagets faglige udvalg

Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Handelsuddannelsen med
specialerne:
Handelsassistent, salg
Indkøbsassistent
Logistikassistent
Digital Handel B2B
Kontoruddannelsen med
specialerne:
Administration
Advokatsekretær
Offentlig administration
Lægesekretær
Rejseliv
Revision
Spedition og shipping
Økonomi
Glarmesteruddannelsen
med specialerne:
Alubygger
Glarmester

Mail: sekretariatet@uddannelsesnaevnet.dk

Automatik- og procesuddannelsen
Beslagsmed
Bådmekaniker
CNC-tekniker
Cykel- og motorcykelmeka-

Mail: mi@iu.dk

Telefonnr.: +45 33 36 66 00
Mail: sekretariatet@uddannelsesnaevnet.dk
Telefonnr.: +45 33 36 66 00

Mail: info@blivglarmester.dk
Telefonnr.: + 45 36 98 62 61

Billedmediernes Faglige Udvalg
Det faglige Udvalg for Digital
Media
Det faglige Udvalg for Teknisk
Designer
Teater-, Event- og Avteknikeruddannelsens Faglige
Udvalg
Industriens Fællesudvalg

Det faglige Udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse
og social- og sundhedsuddannelsen

niker
Data- og kommunikationsuddannelsen
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Finmekaniker
Flytekniker
Guld- og sølvsmed
Industritekniker
Karrosseriuddannelsen
Køletekniker
Lastvognsmekaniker
Maritime håndværksfag
Personvognsmekaniker
Skibsmontør
Smed
Støberitekniker
Værktøjsuddannelsen
Fotograf
Film- og tvproduktionsuddannelsen
Digital Media
Web-integrator

Mail: mi@iu.dk
Mail: mi@iu.dk

Teknisk Designer

Mail: mi@iu.dk

Teater-, event- og avteknikeruddannelsen

Mail: mi@iu.dk

Elektronikoperatør
Forsyningsoperatør
Industrioperatør
Overfladebehandler
Plastmager
Procesoperatør
Produktør
Vindmølleoperatør

Mail: an@iu.dk

Den pædagogiske assistentuddannelse
Social- og sundhedshjælperuddannelsen
Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Mail: pass@sevu.dk

Telefonnr.: + 45 33 77 91 72

