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Foråret er på vej og med udrulningen af vaccinerne tør vi alle igen tro på en normal hverdag. Nøjagtig som 

jer ude i erhvervslivet, har vi også i vejledningen og skoleverdenen ventet på dette. Mange af vores 

aktiviteter har enten været aflyst eller været afholdt online. Men nu er vi klar igen. 

Vi uddannelsesvejledere vil nu gerne række hånden frem til jer med ønsket om øget samarbejde, så vi i 

fællesskab skaber grobund for fremgang i det lokale erhvervsliv, samt masser af lokale fremtidsmuligheder 

til de unge i kommunen. 

”En fremskrivning af ubalancer på arbejdsmarkedet viser, at Danmark kommer til at mangle 99.000 

faglærte i 2030. Samtidig vil der være et overskud af ufaglært arbejdskraft på 59.000 personer og et 

overskud af akademikere på 25.000 personer. Der vil også mangle personer med korte og mellemlange 

videregående uddannelser. Ubalancerne kan medføre flaskehalse, højere ledighed og lavere løn for visse 

grupper. Samtidig skader de virksomhedernes muligheder og samfundets vækst.” – AE 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, marts 2021 

Ud fra disse tal fra AE er det et meget vigtigt samarbejde, vi skal lykkes med for at modvirke disse 

forudsigelser. Ikke bare lokalt men også på landsplan. 

 

Øget samarbejde skole-erhverv 

Før corona var vi i UU Hedensted godt i gang med at kontakte virksomheder, for at informere om vores 

tanker angående et øget samarbejde mellem skole og erhverv. Vi nåede at få ca. 35 virksomheder til at sige 

ja til samarbejdet og blive tilmeldt kommunens Virksomhedsbank. Vi vil nu fortsætte dette arbejde og 

derfor henvender vi os til jer. 

Vores fokuspunkter er flg.: 

1. Erhvervspraktik (7. - 10. klasse) – oftest 1 uge 

2. Udfordrede unge i praktik (7. - 10. klasse) – oftest længere fleksible forløb 

3. Partnerskab med en skole – gensidig samarbejdsaftale mellem virksomhed og lokal skole 

4. Gæstelærer – en ansat fra virksomheden besøger skolen 

5. Virksomhedsbesøg – skoleklasser er velkommen til at besøge virksomheden 

6. Søger lærlinge – ledige elevpladser registreres og info gives videre 

7. Praktik for 17-25 årige – unge i praktik over flere uger evt. med sigte på egu 

 

 

 

 

 

 

 



 

Virksomhedsbank Hedensted 

Hedensted Kommune har en virksomhedsbank for skole-erhvervs-samarbejde, hvor vi tilmelder de 

virksomheder, som siger ja tak til øget samarbejde. Her vil der stå hvilke fokuspunkter virksomheden har 

sagt ja til samt navn på kontaktperson, mailadr. og mobilnr. Virksomhedsbanken vil blive brugt i 

Uddannelsesvejledningen samt delt med alle skoler i kommunen, så relevante personer kan kontakte 

virksomheden. 

Ønskes yderligere viden om virksomhedsbanken og tilmelding til denne, kan der rettes henvendelse til 

uddannelsesvejleder: 

René Holm, mail: rene.holm@hedensted.dk, mobilnr.: 24 63 61 88 

I er velkomne til at tilmelde jer virksomhedsbanken på følgende link: 

https://www.hedenstederhverv.dk/virksomhed/skole-erhverv-samarbejde/virksomhedsbank 

 

Erhvervspraktik foråret 2021 samt Virksomhedsbesøg efteråret 2021 

I den kommende tid vil nogle af jer muligvis modtage henvendelser fra elever i 8. og 9. klasse, som skal i 

erhvervspraktik. Vi håber at mange af jer trods corona har overskud og mod på at tage imod disse unge. 

Igennem praktikken kan de møde andre menneskers grunde til at have en bestemt karrierevej, forskellige 

jobfunktioner på arbejdspladsen, forskelligartede uddannelsesbaggrunde og meget andet, som kan 

inspirere dem til eget valg af uddannelse og job.  

Generelt trænger vores store elever i grundskolen meget til at komme ud og opleve verden igen efter en 

lang nedlukning. Ud over erhvervspraktik vil vi derfor meget gerne kunne tilbyde virksomhedsbesøg til 

dem. Derfor håber vi, at mange af virksomhederne i Kommunen vil være med på dette efter sommerferien. 

Vi vil tage udgangspunkt i de virksomheder, som er tilmeldt kommunens virksomhedsbank. Nærmere 

oplysninger om dette vil tilgå disse virksomheder inden sommerferien.  

 

31.3 pct. søgte erhvervsuddannelse i Hedensted Kommune 

Elever i 9. og 10. klasse har i marts søgt om optagelse på den ungdomsuddannelse, som de ønsker at 

begynde på efter sommerferien. Tallene viser, at 31,3 procent af eleverne har valgt en erhvervsuddannelse 

(EUD eller EUX). Det er en stigning på 4 procent i forhold til året før. På landsplan viser tallene, at 19,9 

procent af eleverne har valgt en erhvervsuddannelse. Det er næsten status quo i forhold til 2018-2020. Det 

er en meget flot fremgang her i Hedensted og et tal vi alle kan være stolte af. Set i lyset af at målet i 

Danmark er, at 30 % skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025 så vi allerede godt på vej.  
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