
SKOLE-VIRKSOMHEDS-
SAMARBEJDE  
I UDSKOLINGEN



Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen 

Redaktion:  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 
                     Deloitte
 
Design:        Deloitte 
 
Fotografi:    Colourbox, Ulrik Jantzen, Poul Rasmussen
 
Tryk:     PrinfoTrekroner A/S 
 
ISBN tryk: 978-87-603-3046-9 
ISBN elektronisk: 978-87-603-3047-6
 

Udgivet august 2015 af 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,  
Kommunernes Landsforening og Dansk Industri



    Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen   3

HVORFOR INDGÅ I SKOLE- 
VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE?

I den ny folkeskole er det vigtigt, at undervisningen tager 
højde for, at elever lærer på forskellige måder. Undervisningen 
skal tilrettelægges, så alle elever motiveres til læring. Det kan 
for eksempel ske gennem en varieret og anvendelsesoriente-
ret undervisning, hvor teori kobles til praksis, og hvor eleverne 
får mulighed for at lære i nye sammenhænge.
 
Et samarbejde mellem en skole og en virksomhed kan styrke 
elevernes læring ved at give en øget forståelse af klasse- 
lokalets teori i virksomhedens praksis og dermed skabe stor 
merværdi for undervisningen – både den fagopdelte undervis-
ning og den understøttende undervisning. Det er inspirerende 
og motiverende for eleverne at opleve  
fagene blive brugt i virkelighedsnære problemstillinger og 
miljøer. Det kan give mod og tillid til egne evner og større lyst 
til at arbejde med fagene.

De hidtidige erfaringer med skole-virksomhedssamarbejder 
viser, at samarbejdet kan medvirke til at gøre eleverne mere 
aktive i deres læringsproces, for eksempel ved at virksomhe-
den stiller medarbejdere og faciliteter til rådighed og dermed 
skaber mere autentiske læringsmiljøer. Desuden kan virk-
somhederne bidrage til at give eleverne troværdige billeder 
af hverdagen og opgaverne på en arbejdsplads, og det åbner 

elevernes øjne for uddannelses- og karrieremuligheder efter 
skolen.  

FAGENE SOM UDGANGSPUNKT  
FOR SAMARBEJDET 
Et skole-virksomhedssamarbejde understøtter den fagopdelte 
undervisning ved, at eleverne får mulighed for at afprøve de 
færdigheder og kompetencer, som de tilegner sig i klasseværel-
sets undervisning, i praksis. 

Læs mere og få vejledning om  
skole-virksomhedssamarbejde på EMU.dk.  



4   Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen

FAGLIGE MÅL
Undervisningsforløbet understøttede elevernes læring 
i forhold til færdigheds- og vidensmålene: ”Demo- 
krati” og ”Det politiske system, retsstat og rettigheder”  
fx ”Eleven kan diskutere sammenhænge mellem de-
mokrati og retsstat (fx rettigheder og pligter for borge-
re i Danmark, borgernes retssikkerhed i et demokrati 
og menneskerettigheder mv.)”.

“Det er fedt, at det er rigtige advokater, der  gen- 
 nemgår tingene. Så lærer man også mere, end  
 hvis det bare er ens lærere hjemme på skolen,  
 der underviser.”
  Elev fra 9. kl. på Sortedamskolen

INDHOLD
Samarbejdets kobling til de faglige mål blev drøftet 
med virksomheden, som tilrettelagde et rollespil for 
eleverne, hvor de skulle gennemføre en fiktiv retssag 
om en 
kriminel handling. Retssagen blev tilrettelagt ud fra, at 
den skulle være motiverende for eleverne og meget 
tæt på virkeligheden i virksomheden.

Virksomhedens advokater fungerede inden rollespillet 
som gæstelærere for eleverne. Rollespillet foregik i en 
retssal, hvor eleverne fik afprøvet deres samfundsfag-
lige viden i praksis ved at spille retssagen med forskel-
lige roller. 

SAMARBEJDE  MED ADVOKATVIRKSOMHED I SAMFUNDSFAG
En lærer fra Sortedamskolen i Københavns Kommune ønskede at gøre undervisningen i specifikke læringsmål  
i samfundsfag i 9. klasse mere virkelighedsnær og spændende for eleverne. Dette førte til et samarbejde med  
en advokatvirksomhed om et undervisningsforløb på virksomheden.
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Undervisning og læringsaktiviteter i samarbejdet skal tilrette-
lægges ud fra læringsmålene for fag og emner, og det kræver 
overvejelser om, hvordan samarbejdet bedst muligt understøt-
ter og motiverer elevernes læring fx ved at tilføre undervisnin-
gen et anvendelsesorienteret element. 

Allerede i forbindelse med udarbejdelse af årsplaner og plan-
lægning af undervisningen i fagene er det relevant at overve-
je, i hvilke områder af faget det kan være relevant at inddrage 
en virksomhed. Koblingen til Fælles Mål og vurdering af rele-
vansen af et skole-virksomhedsarbejde kan for eksempel ske 
på baggrund af Undervisningsministeriets læseplaner og vej-
ledninger for Fælles Mål på emu.dk. Elevernes motivation og 
udbytte øges desuden ved, at eleverne inddrages i arbejdet 
med planlægning af undervisningen og i valg af en mulig sam-
arbejdsvirksomhed. 

“Der er helt specifikke faglige mål for forløbet.  
 Det er vigtigt, når man tager en hel uge ud,  
 at der er konkrete faglige mål, så man kan vise,  
 at eleverne lærer noget af det. Vi nåede at  
 vinge meget af på den uge.” 
 Lærer om et skole-virksomhedssamarbejde

LOVGIVNING OG RAMMER 
Med udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes 
mål kan skole-virksomhedssamarbejde bidrage med 
pædagogisk værdi til både den fagopdelte og den un-
derstøttende undervisning, så der opnås størst mulig 
kvalitet og effekt på elevernes læring og trivsel. Alle 
opgaver og læringsaktiviteter, der gennemføres med 
eleverne, skal sigte på at opfylde folkeskolens formåls-
paragraf, Fælles Mål i fagene samt styrke undervis-
ningsdifferentieringen. 
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FAGLIGE MÅL
De faglige mål, der blev understøttet med samarbej-
det, er de matematiske kompetencer: 
Problembehandling, modellering, ræsonnement og 
tankegang, repræsentation og symbolbehandling, 
kommunikation samt brug af hjælpemidler.

INDHOLD
Inden et besøg på virksomheden blev eleverne inddelt 
i grupper med hver deres matematikopgave, der skulle 
løses under og efter besøget. Matematikopgaverne var 
differentieret i sværhedsgrad og var inden for temaer-
ne produktion, salg og eksport. 

På baggrund af lærerens information om de konkrete 
opgaver, som eleverne skulle løse, forberedte virk- 
somhedens forskellige medarbejdere sig på, hvad de 

skulle præsentere for eleverne i forhold til arbejdet 
med produktion af presenninger. Under besøget fik 
eleverne bl.a. bestemte oplysninger af medarbejderne 
for at kunne komme videre med deres beregninger.

“Det er en helt anden måde at lave matematik på.  
 Det er lidt sværere, fordi man selv skal finde oplys- 
 ningerne, men man lærer mere af det end ved at  
 kigge i en bog.”
 Elev fra 8. klasse på Kibæk Skole

Efter besøget arbejdede eleverne videre med matema-
tik-opgaverne, lavede oplæg og præsenterede dem for 
de andre elever, så alle fik indsigt i det faglige indhold i 
gruppernes arbejde.

SAMARBEJDE MED EN PRODUKTIONSVIRKSOMHED I MATEMATIK
En lærer på Kibæk skole i Herning kommune underviste i matematik en 8. klasse i Pythagoras læresætning og  
ville illustrere, hvordan eleverne kunne anvende matematik i virkeligheden og se, hvordan man helt konkret  
bruger matematik i en produktionsvirksomhed. Dette skete via et samarbejde med en virksomhed, der producerer 
presenninger. Ved at arbejde med faget koblet til produktion af et produkt skulle eleverne få bedre forståelse af 
fagets indhold og anvendelsesmuligheder.
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UDDANNELSE OG JOB 
I emnet uddannelse og job skal eleverne særligt i udskolingen 
udfordres på deres uddannelses- og karrierevalg. I den forbin-
delse er det oplagt at besøge og samarbejde med forskellige 
virksomheder. Elevernes møde med virksomheder og deres 
medarbejdere giver eleverne indsigt i, hvilken uddannelses-
baggrund medarbejdere i forskellige funktioner og virksomhe-
der har. Skole-virksomhedssamarbejde bidrager på den måde 
positivt til elevernes motivation for fortsat læring og dermed 
til deres uddannelsesparathed. 

INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB 
Skole-virksomhedssamarbejde kan være en væsentlig motiva-
tionsfaktor i det tværgående emne innovation og entreprenør-
skab. Innovation og entreprenørskab kan indgå som integrere-
de dele af fagundervisningens indhold og form eller udmøntes 
i procesorienterede undervisningsforløb, der er karakteriseret 
ved processen fra idé eller mulighed til handling og realise-
ring. Samarbejde med virksomheder giver eleverne mulighed 
for at løse problemer for eller udfordringer stillet af virksom-
hederne. I samarbejde med virksomheder har eleverne også 
mulighed for at afprøve deres ideer i praksis.  
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I fysik/kemi-undervisningen havde eleverne anvendt 
Newtons G-bold, og lærerens udfordring til eleverne 
i forbindelse med det innovative og entreprenante 
forløb var at videreudvikle og redesigne G-bolden 
i samarbejde med virksomheden. Der blev derfor 
gennemført et undervisningsforløb, hvor eleverne 
besøgte virksomheden, og medarbejdere i virksomhe-
den fortalte om processen og økonomien i at udvikle 
et produkt.  

Eleverne fik indsigt i, hvordan virksomheden udvikler 
og designer nye produkter, og hvilke beregninger virk-
somheden foretager i forhold til udvikling, produktion 
og lancering. Tilbage på skolen arbejdede eleverne 
videre med videreudviklingen af en Newton G-bold på 
baggrund af det, de lærte i virksomheden.

INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB –  
SAMARBEJDE MED PRODUKTIONSVIRKSOMHED
En fysik/kemi-lærer på NOVAskolen i Vejle Kommune ville i forbindelse med elevernes læring i forhold til færdig-
heds og vidensmålene for ”Jorden og universet” samtænke undervisningen om tyngdekraft med et forløb i emnet 
innovation og entreprenørskab. Læreren etablerede kontakt med en lokal produktionsvirksomhed. 
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FORSKELLIGE TYPER AF  
SAMARBEJDE MELLEM  
SKOLER OG VIRKSOMHEDER  

Skole-virksomhedssamarbejde er forskellige typer af formalise-
rede samarbejder mellem skoler og virksomheder om under-
visningen. Nedenfor præsenteres seks typer af samarbejder, 
som omfatter forskellige formål, faglighed og organisering. Der 
findes naturligvis også andre typer af skole-virksomhedssam-
arbejde, særligt samarbejder, der kombinerer en eller flere af 
typerne i figuren. Hvilken type der vælges, afhænger af målet 
med samarbejdet. 

På sidste side i pjecen er der eksempler på de seks typer af 
samarbejder.

UDVIKLING AF  
UNDERVISNINGSFORLØB 
Der kan udvikles et afgrænset undervisningsforløb sammen 
med en virksomhed for at gøre undervisningen i faget mere 
virkelighedsnært og motiverende for eleverne. 

ELEVER LØSER OPGAVER  
FOR VIRKSOMHEDER 
Skoler og virksomheder kan indgå aftale om, at eleverne 
løser konkrete udfordringer eller problemstillinger for virk-
somheden. Eleverne får så af virksomheden stillet en eller 
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flere udfordringer, som de kommer med løsningsforslag til. 
Opgaveløsning for en virksomhed kan være en del af et fagligt 
undervisningsforløb sammen med virksomheden, eller den 
kan gennemføres som et element i skolens fagundervisning, 
for eksempel som en del af en konkurrence, hvor flere klasser/
skoler konkurrerer om det bedste løsningsforslag. 
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UDDANNELSE OG JOB  ̶ 
SAMARBEJDE MED IT-VIRKSOMHED
Et eksempel på et samarbejde om uddannelse og job er på Virupskolen i Århus Kommune, der har samarbejdet med 
IBM om at gøre pigerne interesseret i at tage en uddannelse og inden for naturfag, teknik og it.  
En af metoderne, som skolen og IBM anvender, er ”speed-dating” mellem mindre grupper af pigerne og kvindelige 
medarbejdere fra IBM med forskellig uddannelsesbaggrund og karriere. Disse medarbejdere har ifølge skolen  
været fremragende rollemodeller for pigerne. I de mindre grupper havde de mod til at spørge bredt om de  
kvindelige medarbejdernes uddannelser, karrierevalg og ansættelse i en it-virksomhed.

• Hvilke fag og undervisningsforløb vil det være 
 relevant at understøtte med praksis- og anven- 
 delsesorienteret undervisning i samarbejde med   
 en virksomhed?

• Kan samarbejde med virksomheder i et fagligt 
 forløb også understøtte undervisningen i uddan- 
 nelse og job og bidrage til elevernes uddannel- 
 sesparathed?

• Kan undervisningen i innovation og entreprenør- 
 skab styrkes via konkrete opgaver for virksom-  
 heder i et skole-virksomhedssamarbejde?

• Er der virksomheder i nærområdet med særlige  
 produktionsmetoder, faciliteter eller produkter,  
 som kan understøtte specifikke undervisnings-
 forløb?

GODE OVERVEJELSER OM  
SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER
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VIRKSOMHEDSBESØG 
Virksomhedsbesøg er et eller flere korte afgrænsede besøg 
på en virksomhed fx som en del af et undervisningsforløb. 
Indholdet kan variere fra besøg med rundvisning og oplæg om 
virksomheden for at give eleverne 
indblik i virksomhedens produktionsmetoder og produk- 
ter, til besøg hvor eleverne løser opgaver for virksom- 
heden eller bruger virksomhedens lokaler, fx laboratorium, til 
at løse faglige opgaver. 

“Drivkraften i de her samarbejder er, at det højner   
 fagligheden og understøtter den praksisnære og  
 anvendelsesorienterede undervisning”
 
 Lærer om et skole-virksomhedssamarbejde

PRAKTIKOPHOLD 
Praktikophold for elever på en virksomhed kan være 
kortere eller længere ophold på virksomheden, hvor elever 
indgår i funktioner eller løser opgaver, som ligner en rigtig job-
funktion. Praktikken er tilpasset elevernes faglighed og alder, 
og der er afsat tid til, at virksomheden følger eleverne tæt 
under opholdet. Et praktikophold kan være særligt relevant i 
forbindelse med elevernes afklaring af fremtidige uddannel-
ses- og jobønsker. 

VIRKSOMHEDER ADOPTERER  
SKOLE/KLASSER 
En adoptionsordning mellem en klasse og en virksomhed er 
et tæt samarbejde, hvor virksomheden ”adopterer” en klasse, 
eventuelt i flere år. I den tid, hvor adoptionen gælder, foregår 

der både aktiviteter på virksomheden og på skolen.  
Klassens lærere har således mulighed for at tænke virksomhe-
den ind i forskellige fag, emner og undervisningsforløb. 

KOMPETENCEUDVIKLING AF  
LÆRERNE OG DET PÆDAGOGISKE  
PERSONALE PÅ SKOLEN
Kompetenceudvikling af de involverede lærere og pædagogi-
ske personale kan være et væsentligt formål med og resultat 
af skole-virksomhedssamarbejde og samarbejde med ung-
domsuddannelser. Kompetenceudviklingen kan tilrettelægges 
som kursusforløb, læringsdage eller møder, hvor der er fokus 
på, at lærerne og det pædagogiske personale får ny viden og 
inspiration samt opdaterer deres kvalifikationer både på fagli-
ge områder og i forhold til vejledning af eleverne om job- og  
uddannelsesmuligheder.
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ORGANISERING AF SKOLE- 
VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE  
I UDSKOLINGEN 

Et godt skole-virksomhedssamarbejde kræver en systematisk, 
vedholdende og fokuseret indsats at etablere og gennemføre. 

KONTAKT MED VIRKSOMHEDERNE
Erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde viser, at der er 
forskellige tilgange til, hvordan der kan etableres kontakt og 
aftaler med virksomheder om samarbejde med skolen. 

Hvis kommunen har en central koordinator eller lignende for 
skole-virksomhedssamarbejde vil det være relevant at kontak-
te koordinatoren og benytte de virksomhedskontakter, som 
allerede er etableret i kommunen eller få råd og vejledning 
til kontakt med virksomheder, hvis virksomhedssamarbejdet 
skal foregå inden for et fag, hvor der ikke allerede er etableret 
kontakt til  
en oplagt virksomhed. 

I nogle kommuner har man haft stor succes med at inddrage 
erhvervschefen eller erhvervsafdelingen i etablering af kontakt 
til virksomheder. Et samarbejde mellem skoleforvaltningen og 
erhvervsafdelingen i kommunen kan fremme skolernes adgang 

til virksomhederne, da erhvervsafdelingen har et godt kend-
skab til virksomhederne og ved, hvem det vil være relevant at 
kontakte. 

Hvis der ikke er en central koordinator for virksomhedssam-
arbejde eller faget ikke understøttes af organisationerne, skal 
skolen selv etablere kontakt med virksomheder. 

“Det kræver ret meget at aftale med virksomhed- 
 erne, hvad eleverne skal have ud af besøget/ 
 samarbejdet. Det kræver pædagogiske og  
 didaktiske overvejelser samt konkret planlægning 
 af tidspunkter og logistik.”
 Koordinator i kommune

Det kan også være en fordel med en koordinator på skolen 
blandt andet for at sikre, at virksomhederne ikke kontaktes af 
flere forskellige personer, og at viden og erfaringer opsamles  
og spredes til gavn for det undervisende personale. 
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• Inviter lokale virksomheder til møde på skolen, hvor de kan blive præsenteret for ideer til samarbejde 
• Kontakte virksomhedens ledelse - det kræver ledelsesopbakning i virksomheden at afsætte tid til skolerne
• Tag ud på virksomhederne og vis interesse for virksomheden og dens produkter
• Udnyt netværk og forældres ansættelse og kontakt til virksomheder
• Forklar virksomhederne, hvilken værdi de kan få ud af samarbejdet:
 w  Uddannelsesparate unge, der bliver interesseret i virksomhedens fagområder
 w  Fastholdelse af unge i lokalområdet
 w  Nye og unge øjne på virksomheden og virksomhedens produkter
 w  Kendskab til virksomheden blandt lærere og pædagogisk personale, unge og deres forældre
 w  Øget tilfredshed blandt medarbejderne, der får mulighed for at fortælle om deres arbejdsplads og opgaver. 
 w  Bidrag til opfyldelse af virksomhedens CSR-strategi

• Giv ikke op – det kan tage tid at få det første samarbejde med en virksomhed på plads
• Lyt til, hvad virksomheden kan tilbyde.

GODE RÅD OM KONTAKT MED VIRKSOMHEDER
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KOMMUNENS ROLLE I SKOLE-
VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 

Kommunale mål for samarbejde med virksomheder kan bidra-
ge til at tydeliggøre, hvad kommunen ønsker, at skolerne skal 
opnå med virksomhedssamarbejde. Målfastsættelsen vil i høj 
grad afhænge af det ønskede ambitions-niveau for kommunen 
og skolerne. 

Nedenfor er der en række spørgsmål, som er relevante at 
stille, når kommunalbestyrelsen beslutter mål og retning for 
skolernes samarbejde med virksomheder: 

• Hvilke resultater vil kommunen opnå med skolernes  
samarbejder med virksomheder?

• Er der særlige lokale fordele eller udfordringer, der skal 
tages højde for?

• Skaber målene en retning for skolerne, så de ved, hvad 
de skal prioritere?

• Er målene formuleret, så graden af opfyldelse kan må-
les?

• Er der dele af skolernes undervisningsaktiviteter eller 
pædagogiske aktiviteter, som samarbejde med virksom-
heder i særlig grad skal rettes mod?

• Er der skoler, der har brug for særlige samarbejdsrelati-
oner på grund af profil, elevgruppe eller andet?

• Hvordan stemmer mål for samarbejde med virksom-
• heder overens med kommunens aktuelle skolepolitiske  

mål – skal de afstemmes, justeres eller fornys?

Der er forskellige erfaringer med, hvordan skole-virksomheds-
samarbejde organiseres. I nogle kommuner er der ansat en 
central koordinator til at organisere skole-virksomhedssamar-

bejde mellem skoler og virksomheder. I andre kommuner er 
det op til den enkelte skole at organisere virksomhedssamar-
bejde. På skolerne er der også eksempler på, at der er en koor-
dinator for skolens samarbejde med virksomheder. 

FORDELE VED EN KOORDINATOR

KOORDINATOREN KAN BIDRAGE TIL AT 

• Etablere og vedligeholde samarbejds- 
 relationer med virksomhederne

• Følge op på aftaler 

• Styre økonomien, hvis der er afsat midler til at  
 finansiere virksomhedssamarbejdet

• Yde vejledning om gode samarbejder

• Sprede erfaringerne og dele dem med andre  
 skoler, så de gode eksempler kan genanven- 
 des, eventuelt med andre virksomheder.
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Hvis du er blevet nysgerrig på skole-virksomhedssamarbejde og gerne vil vide mere, kan du læse vejledningsmateriale på  
www.EMU.dk målrettet både lærere og pædagogisk personale på skolerne, skoleledelser og forvaltninger. Her kan du også se 16 
forskellige eksempler på succesfulde skole-virksomhedssamarbejder beskrevet som cases.

Nedenfor ser du en kort beskrivelse af seks af casene.

VIL DU VIDE MERE OM  
SKOLE-VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE?

UDVIKLING AF UNDERVISNINGSFORLØB 
I Sorø Kommune har lærere og elever i 9. klasse på 
Stenlille Skole udviklet et undervisningsforløb og et 
valgfag: IRL, der er en forkortelse af ”In Real Life”. 
Faget er en del af den understøttende undervisning 
for matematik og samfundsfag. Faget skal forbere-
de eleverne på virkeligheden udenfor skolen ved 
at klæde dem på til valg af uddannelse og job og 
styrke deres uddannelsesparathed. I faget samar-
bejdes der med flere virksomheder, blandt andet en 
ejendomsmægler.

ELEVER LØSER OPGAVER FOR VIRKSOMHEDEN
I Hvidovre Kommune samarbejder Risbjergskolen 
med en kommunikationsvirksomhed med miljø som 
speciale. Virksomheden får hjælp af en 8. klasse til 
en hjemmesideløsning med naturfagligt indhold til 
grundskolens 7.-9. klasse. Opgaven løses af eleverne 
i et forløb inden for innovation og entreprenørskab 
og med udgangspunkt i faget fysik/kemi.

PRAKTIKOPHOLD
På Vestre Skole i Viborg Kommune var alle elever 
i en 7. klasse ude i forskellige virksomheder på et 
to dages praktikophold og derefter tre dage på en 
erhvervsskole. Eleverne fik indblik i, hvordan de 
kan uddanne sig til det job, som de havde prøvet i 
praktikopholdet.

VIRKSOMHEDSBESØG
I Hedensted kommune har Løsning skole i en 
tema-uge om uddannelse og job besøgt en lokal 
virksomhed, hvor medarbejderne fortalte om deres 
forskellige uddannelsesbaggrund og funktioner i 
virksomheden.
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International forskning viser, at der er positiv sammenhæng  
mellem, hvor mange gange elever i udskolingen besøger  
eller samarbejder med virksomheder, og deres tilknytning 
til arbejdsmarkedet som unge 20-25 årige.

Dr. Anthony Mann, 2012, 
The Education and Employers Taskforce

VIRKSOMHED ADOPTERER SKOLE/KLASSE
En klasse fra Grantofteskolen, Ballerup Kommune, er 
adopteret i tre år i 7.-9. klasse af virksomheden Sie-
mens. Formålet er at bidrage til brobygning mellem 
erhvervsliv og skole og at motivere eleverne og un-
derstøtte, at de bliver uddannelsesparate. For virk-
somheden har målet specifikt været at skabe mere 
interesse hos eleverne for de tekniske uddannelser, 
særligt ingeniørstudiet.

KOMPETENCEUDVIKLING AF LÆRERE  
OG PÆDAGOGISKE PERSONALE
Erritsø Fællesskole, Fredericia kommune, har delta-
get i projektet Mobication, hvor skolen samarbejder 
med en erhvervsskole og en virksomhed. Som en 
del af projektet er der indlagt kompetenceudvikling 
for lærerne. Klassens lærere deltager i et tværfagligt 
kursusforløb sammen med lærere fra erhvervssko-
len, hvor samarbejdsforløbet planlægges, og klas-
sens lærere kompetenceudvikles i forhold til vejled-
ning om erhvervsuddannelse.
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