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Masterplanen 

Visionen: 

• At alle er selvforsørgende og har en uddannelse eller er i 

et job med uddannelsesperspektiv  

• At styrke kommunens produktionserhverv og øge 

afgangselevernes indsigt i produktionsvilkår, job-, 

uddannelses- og karrieremuligheder   

• At flere unge vælger en erhvervskompetencegivende 

ungdomsuddannelse direkte fra grundskolen 

• At alle unge er innovative, entreprenante og har mod på 

livet  

 

 



En samlet strategi 

Masterplan indebærer bl.a.: 

• 15 undervisningsforløb i Uddannelse og Job 

• Obligatorisk: 

• Fokus på Uddannelse og Job fra 0. - 10. klasse 

• HOP-IN - Et samarbejde mellem skoler, erhverv og 

ungdomsuddannelser 

• Erhvervspraktik, Skills og Introkurser 

• Hver klasse undervises årligt i et UJ-forløb i samarbejde 

med det omgivende samfund. 

 

 



Undervisning i HOP-IN 
Hands-On Production – Innovation New ideas 

HOP-IN er en konkurrence.  

Den klasse der klarer sig bedst igennem ugen og får fremstillet det 

bedste produkt vinder en tur for klassen til Danfoss Universe. 

 

HOP-IN er et læringsforløb for alle 7. klasser i Hedensted Kommune. 

 

HOP-IN gennemføres hvert år i uge 44. 

 

Eleverne er inddelt i forskellige arbejdsgrupper. Hver klasse er en 

virksomhed, der ud fra en bunden opgave skal udtænke et produkt 

og lave en prototype. 





Undervisning i HOP-IN 
Hands-On Production – Innovation New ideas 

HOP-IN ugen 

• Mandag: Alle eleverne undervises af elever fra forskellige 

ungdomsuddannelser. Den undervisning de modtager skal 

bruges i arbejdet  med deres virksomhed i løbet af ugen. 

• Tirsdag: Eleverne besøger sammen med deres lærere en 

virksomhed fra deres lokalområde, som de skal få inspiration og 

viden fra 

• Onsdag: Eleverne arbejder med at klargøre deres ideer og 

produkter. 

• Torsdag: Eleverne arbejder med at klargøre deres ideer og 

produkter. 

Messeaften i Hedensted Hallerne, hvor de vidende klasse findes. 

Alle forældre og andre interesserede inviteres til at komme og se 

elevernes produktion ved messen. 

 



De 3 temagrupper 
13:10 Besøg HOP-IN 

 

13:30 Deltagerne mødes i hver sit temalokale 
Tema 1: Unge (Eksisterende lokale) 

Tema 2. Opkvalificering (Eksisterende lokale) 

Tema 3: Tiltrække (Hal ved gang) 

 

1. Oplæg ved ”national” oplægsholder  

2. Oplæg med lokal case  

3. Kreativ Proces  

4. Præsentation af 2 ideer fælles for alle. 

 

15:10 Velkommen tilbage 

 

 


