Handlingsplan for en øget søgning til
erhvervsuddannelserne

Retsgrundlag: LBK nr 1301 af 04/09/2020
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for
unge under 25 år
• § 1 a. Kommunalbestyrelsen fastsætter en gang årligt måltal for søgningen
til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10.-klasseelever.
Måltallene fordeles på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale
uddannelser.
• Stk. 2. Ligger kommunalbestyrelsens aktuelle søgetal til
erhvervsuddannelserne på under 10 pct., udarbejder kommunen en
handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge
søgningen til erhvervsuddannelserne.

Initiativer fra handlingsplanen 2020
• Fokus på karrierelæringsmiljøer i blandt andet
Fremtidsværkstedet
• Åben skole og samarbejdet med virksomheder og foreninger
• Erhvervsrettede udskolingsinitiativer
• Valgfag i samarbejde med erhvervsskolerne
• Fagligt forum for elev- og lærerpladser
• Hjemtagning af UU-vejledningen
• Den sammenhængende kommunale ungeindsats

• Ovenstående initiativer indgår også i handlingsplan 2021

Oversigt over fortsatte og fremadrettede
initiativer
•
•
•
•
•

Initiativ 1: Fremtidsværkstedet
Initiativ 2: Prøvehandlinger i udskolingen
Initiativ 3: Uddannelsesvejledning
Initiativ 4: Skole- og virksomhedssamarbejde
Initiativ 5: Advisory board for ungdomsuddannelse og skoleog virksomhedssamarbejde
• Initiativ 6: Samarbejde med
ungdomsuddannelsesinstitutioner
• Initiativ 7: Ungeguides

Initiativ 1: Fremtidsværkstedet
• Fremtidsværkstedet står på to ben:
1. Eleverne arbejder med fremtiden og det 21. århundredes kompetencer.
Det gælder blandt andet, når eleverne arbejder med kodning, data eller
arbejder med film.
2. Elevernes arbejder med værkstedet når de har træ, værktøj, malergrej,
lasercuts og pap i hænderne.
• Faste forløb: I 6. klasse har eleverne deres første møde med
Fremtidsværkstedet, som er et læringsmiljø, hvor eleverne præsenteres for
mere praksisfaglige undervisningsforløb – med anvendelse af digitale
undervisningsmidler i større eller mindre grad.
• Eleverne i 7. klasse arbejder i forløb på Fremtidsværkstedet, hvor de løser
cases, som det lokale erhvervsliv stiller.
• FIP: Furesø Innovationsprojekt, hvor lokale virksomheder stiller en case til
elever fra 7. årgang, der over en uge arbejder med at løse casen.

Initiativ 2: Prøvehandlinger i udskolingen
• Forældrevejledningsarrangement: Der afvikles et arrangement på en af
kommunens folkeskoler for elever og forældre på 7. årgang, hvor der
afholdes oplæg om ungdomsuddannelser generelt og oplæg af elever fra
erhvervsuddannelserne.
• Fritidsjobworkshop: Der afholdes en dagsworskhop for elever med konsulent
fra Jobcentret, som holder oplæg og faciliteterer øvelser i det at søge et
fritidsjob, gå til jobsamtale og varetage et job.
• Praksisfaglig talentlinje: Mellemform på Lyngholmskolen, hvor elever med
behov for et afbræk fra den ordinære undervisning, i en periode, kan
modtage mere praksisorienteret og interessebaseret undervisning. Eleverne
har også mulighed for at deltage i en motivationscamp og for ekstra
brobygning på en erhvervsskole.

Initiativ 3: Uddannelsesvejledning
• I Furesø Kommune har vi fokus på progressionen i alle
uddannelsesrettede aktiviteter, og vi starter i 6. klasse, hvor alle
elever deltager i en Jobfestival, arrangeret af UU-vejlederne, hvor
de kan møde en lang række forskellige erhverv og stille spørgsmål
til samme.

• I efteråret 2021 deltager de seks uddannelsesvejledere i et to
dages praktikforløb erhvervsskolen NEXT, hvor de selv skal prøve
kræfter med erhvervsuddannelserne.

Initiativ 4: Skole- og
virksomhedssamarbejde
Furesø Kommune og Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening har i foråret
2021 indgået en partnerskabsaftaler, hvorunder følgende initiativer indgår:

• Furesø Kommune undersøger mulighederne for at indtænke

virksomhedssamarbejde i det allerede etablerede samarbejde med
erhvervsskolen TEC nærmere.

• Furesø Kommune undersøger fortløbende Praksisfaglig talentlinje på

Lyngholmskolen med virksomhedssamarbejder/-praktikker i samarbejde med
lokale virksomheder, når det er muligt i fht. corona.

• Furesø Kommune undersøger muligheden for genindførelse af
erhvervspraktik for alle elever i 8. klasse.

Initiativ 5: Advisory board for
ungdomsuddannelse og skole- og
virksomhedssamarbejde
• Cirka halvårligt mødes Advisory board for ungdomsuddannelse og skole- og
virksomhedssamarbejde for at drøfte aktuelle problemstillinger i
kommunens arbejde med at få flere unge til at vælge en relevant
ungdomsuddannelse og i forhold til kommunens arbejde for at tiltrække en
ungdomsuddannelse
• Advisory board for ungdomsuddannelse og skole- og
virksomhedssamarbejde er ledet af formanden for Udvalg for skole og
ungdomsuddannelse og består derudover af repræsentanter fra kommunens
direktion, ledelse, konsulenter og repræsentanter fra skolebestyrelser og ledelser, Furesø erhvervs- og industriforening.

Initiativ 6: Samarbejde med
ungdomsuddannelsesinstitutioner
• Samarbejde med erhvervsskolen TEC: I foråret 2021 indgik Furesø
Kommune en samarbejdsaftale med erhvervsskolen TEC, hvor der i foråret
2021 afvikles et forløb i ungdomsskole regi for elever med en særlig
interesse for data og kodning. Formålet er at udbyde et interessebaseret
forløb, der samtidig introducerer eleverne for
erhvervsuddannelsesmulighederne inden for det teknologiske felt.
• Erhvervsskolen U/Nord har udbudt et praksisfagligt forløb Woodlab on
Wheels for elever i udskolingen, hvor de med et mobilt træværksted
introducerer eleverne for tømmer- og snedkerfaget. Flere af skolerne i
Furesø Kommune har ansøgt om at deltage i forløbene i efteråret 2021.
Skolerne afventer fortsat, om de er blevet tildelt forløbene.

Initiativ 7: Ungeuides
• Alle unge fra 8. klasse som vurderes ikke-uddannelsesparat (IUP)
skal have tilbud om ungeguide i en kortere periode. Målet er at
støtte den unge på vejen til uddannelsesparathed dvs. ift. sociale-,
personlige- og faglige mål.
• Alle unge der forlader folkeskolen som IUP skal have en handleplan,
hvor ungeguiden er en indsats ift. at koordineres den unges kontakt
til kommunen på vejen til ungdomsuddannelse.
• Der nedsættes i starten af 2021 en task force gruppe på tværs af
KUI ift. at sikre forebyggelse, opsporing og tilbud om ungeguide til
alle unge, der enten ikke kommer i gang med en
ungdomsuddannelse efter folkeskolen eller som frafalder.

Tidslinje for udvalgte aktiviteter
Task force (KUI)
2021

April

Maj

Møde i
Advisory
Board

2021/2022

Oktober

Juni

TEC/Ungdoms
skole
samarbejde

Møde i
Advisory
Board

November

Samarbejder med erhvervsskoler

December

Juli

August

Prøvehandlinger i udskolingen
(fritidsjobworkshop,
forældrevejledning og praksisfaglig
talentlinje)

Januar

Februar

Brobygning på
erhvervsskole for elever i
den praksisfaglige
talentlinje

September

Uddannelsesve
jledere i
praktik på TEC

Marts

