
Hedensted-modellen: 
Masterplan for Uddannelse og Job  

 

Er rekruttering et problem? 

 



Rekrutteringsudfordringer? 
Arbejdsmarkedsbalancen.dk 

 



Learnmark Tech aug. 2016:  

• 15 ledige lærepladser struktørlærlinge 

• 5 ledige lærepladser VVS-lærlinge 

• 10-15 ledige lærepladser murerlærlinge 
– Murerhold ikke oprettet pga. få tilmeldinger 

• Mangler kvalificerede smede. 

• Der nok Tømrer-lærlinge (3 unge i skolepraktik) 

Ellers får stort set alle elevplads 

Rekrutteringsudfordringer? 
For få EUD-elever i forhold til efterspørgsel 



Rekrutteringsudfordringer? 
Færre og færre søger en erhvervsuddannelse 



 
 
 
 
 
 
 

Ubalancer på arbejdsmarkedet 2025 

Rekrutteringsudfordringer? 
Ubalancer i 2025 



Hedensted-modellen: 
Masterplan for Uddannelse og Job  

Hvordan kan vi lokalt bidrage til at 
løse rekrutteringsudfordringer ? 

 



Politiske mål i Hedensted: 
• Alle elever påbegynder en ungdomsuddannelse eller er i et job eller en 

beskæftigelse med et uddannelsesperspektiv direkte i forlængelse af 
grundskolen 

 
• I 2018 er 93% af en årgang i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. 

efter afsluttet 9. klasse (aktuelt tal er 87%) 
 

• 27% af en afgangsårgang i Hedensted vælger i 2020 en 
erhvervsuddannelse umiddelbart i forlængelse af grundskolen (nationalt 
mål er 25%) 

Lokal uddannelsespolitik   



• Fokus på Uddannelse og Job 
fra grundskolen 

• Alle årgange arbejder med området. 

• Alle omkring børnene/de unge  
bidrager med input til deres   
læring om uddannelse og job 

• Fagene ind i UJ – UJ ind i fagene 

 

 

Masterplan for  
Uddannelse og Job 



Rammer og krav til Uddannelse og Job (UJ): 

 

• UJ indgår i undervisningen i de obligatoriske fag 

• Skolelederen sikrer, at masterplanens rammer udfyldes 

• I samarbejde med det omgivende samfund skal hver klasse 
minimum undervises i et UJ-forløb om året. 

• Klasseteamet planlægger UJ ud fra den kommunale læseplan. 

Masterplan for 
Uddannelse og Job 



 



          Trin 6 
Evt. § 33 og 

plan for rest- 
skolegang og 
EUD/EGU/JMU 

        Trin 5 
Indv. praktik og 
fritidsjob 
i samme virk. 

Evt. supplerende 
DA og MAT i 
USK el. skole 
FSA er vigtig 

      Trin 4 
Praktik og evt. 
uddannelses-
praktik 

Evt. supplerende: 
Sammenhæng 
skole, praktik og 
fritidsjob 

  

    Trin 3 
Individuel 
afklarende 
erhvervspraktik 

Evt. supplerende: 
Sammenhæng m/ 
INTRO- og BRO 
på EUD. 

    

  Trin 2 
Branchevis 
virksomhedsbesøg 
punktpraktik 

Evt. supplerende: 
Praktikplads-
søgning, mobilitet 
  

      

Trin 1 
Vejledningssamtale 
Plan for næste trin 

Evt. supplerende: 
Fokus på 
jobinteresse og 
motivation 

        

Evt. supplerende: 
Forældreinddragelse,  
lærerteam 

          

Erhvervspraktik i 8.-10. klasse 
Uddannelsesstigen 



Hedensted Kommunes mål er, at flere unge vælger en 
erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen. 

Folkeskolen især, men også det lokale erhvervs- og 
uddannelsesliv spiller afgørende roller i at opnå kommunens 
vision og uddannelsespolitiske mål.  

 

Hvordan kan din virksomheder indgå i samarbejder 
om at opdyrke motivation ved de unge? 

Til overvejelse 


