
Den aktuelle situation 

 1. Metalindustrien i Østjylland 

  2. Tilblivelsen af et Supportteam – fra 1 til 7 support- 
      teams i Danmark 
  3. Fremtidige tiltag i Supportteamene i Horsens og Vejle 

 
Diskussionsoplæg 

 1. Initiativer –> fremme erhvervsuddannelserne 

  2. Erfaringerne -> overført til andre brancher 

 
 

 

Tiltrække og fastholde kvalificeret 
arbejdskraft - metalindustrien 



Industrien i Østjylland 

• Ukendt at maskinindustrien står for 
16% af DKs ekport på +1 milliard  

• Produktion der bliver i/hjemtages til 
Danmark er teknologikrævende 

• Manglen på kvalificeret arbejdskraft 
hindrer vækst i industrien 

• Stigende krav til fremtidens 
industriteknikere  
– ”kloge hænder” 



Uddannelsessituationen i 
Syd-/østjylland 

• Industritekniker uddannelsen i Kolding 
nedlægges i 2005 

• I Vejle foregik uddannelsen på 
”Teknisk Museum” – der skete noget 
meget hurtigt. 

• Learmark stod stille – i sidste øjeblik 
bevarede vi uddannelsen i Horsens 

• Der uddannes 25-30 industritek-nikere 
om året i Horsens/Vejle – behovet er 
2-3 gange så mange 



Forløbet… 

Vejle og Horsens 
 



 
 

• Vejle 
 

• Primo november 2014: Uformel snak mellem 
TripleCut og Flextek 
 

• Ultimo november 2014: Debatmøde på Flextek 
 
• Januar 2015: Etablering af Supportteam for 

industritekniker uddannelsen på SDE, Vejle med  bl.a. 
følgende målsætninger: 
– øge kendskabet til uddannelsen 
– skaffe flere elever ind på industriteknikeruddannelsen 
– bidrage aktivt til at skaffe praktikpladser 
– skaffe kvalificeret arbejdskraft (sparring/involvering) 

 
 
20 virksomheder bakkede op omkring initiativet. 
 

• Marts/maj 2015: Skolen ”rykker” og  
    tænker stort 



• Juni 2015: Orienteringsmøde for industrien og klar 
opbakning fra virksomhederne 

 

• Sommeren 2015: Konkrete planer om et 
Teknologicenter i de eksisterende bygninger 

 

• Efteråret 2015: Skolen og kommunen bevilger          
kr. 8 millioner – imponerende! 

 

• Vinteren 2015: Teknologicenteret etableres og 
fremstår i dag som Danmarks mest moderne 
uddannelsescenter for industriteknikere 

 

• 10. juni 2016:  

     Officiel indvielse af Teknologicenteret 

 

• Rekordoptag på industritekniker uddannelsen:  

    20 elever på GF2 i august 2016 

 Pæne forventninger til januar optaget 

   

 

 

 



 

 

• Horsens 

 

• Sommeren 2015: Der etableres et Supportteam 
omkring Industritekniker uddannelsen på Learnmark 
med Claus Pedersen, VP Maskinfabrik som formand. 
 

• ”Uddannelsesudvalget” indstiller ikke 
Learnmark til hovedforøbet. 

 

• Supportteamet, DI-Horsens, Learnmark og 
borgmester Peter Sørensen ”protesterer”…… 

 

• Undervisningsmisteren vælger at fastholde 
hovedforløbet på Learnmark. 

 

• Industrien mv. må levere…. 



Hvad bidrager de lokale 
Supportteams med? 

• Uddannelsesmesser 

• Road shows (skoleklasser) 

• Åbent Hus arrangementer 

• Jelling Musikfestival m.m. 

• Biograf reklamer (juli) 

– https://www.youtube.com/watch?v=o
BtfxwvDZJs  
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Hvad laver en industritekniker og 
karrieremuligheder? 

• ”Pilot” på værktøjsmaskiner – programmering, 
indkøring og overvågning. 

 

• Produktionsleder, planlægger, konstruktør, 
indkøber, sælger, iværksætter mv. 

 

• Industrien - fremstillings- og servicevirksom-
heder 

 

• Vilkår – kr. 30-60.000 pr. mdr. + pension mv.  

 

• Flextek – et konkret eksempel: 
– 36 industriteknikere - 7 med teoretisk overbygning 

– 18 Automatiktekniker, elektriker mv. 

– 1 ”studenter” ingeniør 

– 6 anden baggrund/uddannelse 

 



Østjylland - vores egen fremtid! 

• Supportteamet skal holde fast i målsætningen – de flotte 
faciliteter i Vejle og tilsagnet i Horsens er ikke nok! 

 

• Flere medlemsvirksomheder – det giver økonomi og 
tyngde 

 

• Fundraising til yderligere indsatser i hele landet, men 
centrum vil forbliver i Østjylland. 

  

• Bidrage/sparre omkring efteruddannelse af ”rustne” 
industriteknikere, som har behov for et fagligt løft. 

 

• Inspirere uddannelsessystemet (studie-/erhvervsvejled-
ningen) og politikerne, så optaget bliver større/bredere. 

 

• Realisere målet om 60-75 nye industriteknikere pr. år og 
praktikplads garanti til alle dygtige elever. 



 
 
Hvilke initiativer kunne ellers 
fremme unges valg af tekniske 
uddannelser ? 
 

• Indarbejde FabLab i undervisningsplanerne i kommunernes 
folkeskoler. Det er vigtigt, at børnene møder de digitale 
produktionsteknologier og får interesse for de tekniske og 
matematiske fag. 

 

• Studie-/erhvervsvejledningen skal gøres mere erhvervs-
relevant i folkeskolen. HOP-IN ugen virker godt i Heden-
sted – her går man skridtet videre med en masterplan for 
folkeskolen med fokus på erhvervsuddannelserne. 

 

• Iscenesætte EUX uddannelsen – erhvervslivet skal garan-
tere praktikpladser. 

 

• De industrielle erhvervsuddannelser skal også være en 
naturlig slutuddannelse efter gymnasiet. Hvordan får vi 
gymnasierne involveret (tænke sådan)? 

 

• Produktions Academy – videreuddannelsesmuligheder, hvis 
man vil supplere det praktiske med det teoretiske.   



 
Hvordan fremmer vi virksom-
hedernes lyst til at profilere 
Østjylland, som Danmarks 
Produktionscentrum? 
  
 

• Hedensted har valgt at brande sig som en ”produktions-
kommune”.    

 

• Horsens og Vejle er lidt for ”tilbagelænet”. Vi er klart 
bedre nu, men der er stadig afstand til Herning og 
Hedensted på ”erhvervs samarbejdsområdet”.  

 

• Supportteamet for Industritekniker uddannelsen er 
vellykket i både Horsens og Vejle.Jeg tror hemmeligheden 
er, at initiativet er så smalt og konkret….  

 


