
Mål 1: Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Det lokale mål er, at andelen af unge under 30 år, der vælger en erhvervsuddannelse, skal stige til 27% i 2020 og 30% i 2023. Her den lokale 
målsætning, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på mindst 20% i 2020, og stige til mindst 
25% i 2023.

STATUS: I marts 2019 gik 30% af 1. prioritetsansøgningerne fra grundskoler i Fredericia til erhvervsuddannelserne. Det er en lille stigning i forhold til 
sidste år, men 1.prioritetsansøgninger fra de lokale grundskoler til erhvervsuddannelserne har ligget stabilt på omkring 30% siden 2016. Ligeledes er der 
flere elever, fra grundskoler i Fredericia, som søger en erhvervsuddannelse som 1.prioritet, sammenlignet med på landsplan (20% i 2019). 
Afsenderinstitutionerne i Fredericia når allerede i 2019 den nationale målsætning og lokale målsætning for henholdsvis 2025 og 2023.  

Den aktuelle status gives under et andet dagsordenpunkt på Uddannelsesudvalgsmødet den 31.3.2020.

INDSATSSPOR

 Danmarks bedste uddannelsesvejledning 
 Styrket samarbejde mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne 
 Erhvervsuddannelse som førstevalget
 Talentstrategi – fra grundskole til erhvervsuddannelse
 Science, Makerspace og fremtidens teknologier skal i spil
 Fredericias erhvervsliv efterspørger flere faglærte

o Hænder Nok, Transport/Logistik området, erhvervspraktik i folkeskolen

Mål 2: Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse

I Fredericia skal andelen af elever, der fuldfører en erhvervsuddannelse, stige til mindst 65% i 2020 og mindst 70% i 2023.



Der skal sættes gang i konkrete initiativer, som styrker alle elevers trivsel såvel som tilfredshed med deres erhvervsuddannelse, så Fredericia i 2020 
ligger på landsgennemsnittet, og i 2025 ligger over landsgennemsnittet på disse parametre.

INDSATSSPOR

 Elevernes trivsel og tilfredshed med deres erhvervsuddannelse skal være i top
 Målrettet indsats for færre frafald på erhvervsuddannelserne

o SOSU skolen Fredericia har minimeret frafaldet de første 3 mdr. af uddannelsen med 4% procentpoint på 2 år, og frafaldet er nu på 
10% samlet set for SSH og SSA

o EUCL
o IBC

 Stærke forberedende forløb skal ruste eleverne til at gennemføre erhvervsuddannelsen (FGU Fredericia)
o Vi (FGU Fredericia) har i Fredericia etableret et godt samarbejde med UU, lavet en procedurer for samarbejdet imellem undervisere og 

vejledere for at støtte den unge bedst muligt. Der planlægges temamøder imellem alle medarbejderne fra organisationerne, og 
skoleleder og leder af UU har planlagt en fast møde struktur for at udvikle tilbuddet i et samarbejde.

o Der er etableret samarbejde imellem erhvervsuddannelserne og FGU og planlagt 2 konkrete kombinationsforløb på nuværende 
tidspunkt. Samarbejdet skal styrkes og udvikles i 2020.

o Der er også udviklet et samarbejde mellem et plejecenter og FGU af 14 dages varighed som erhvervstræning for de unge.
o Det er samlet set for tidligt at konkludere på antallet af FGU elever, der overgår til en erhvervsuddannelse, da FGU-organisation og den 

kommunale ungeindsats ikke på nuværende tidspunkt er planlagt og udført koordineret.

 Den kommunale ungeindsats skal gøre en forskel for Fredericias unge 

INDSATS I proces med projekter Ansvarlige
Danmarks bedste 
uddannelsesvejledning • Alle elever i 9. og 10. klasse har deltaget i en undersøgelse vurderet 

uddannelsesvejledningen i Fredericia. De samlede konklusioner vil fremgå af UU 
Fredericias kvalitetsrapport, som eftersendes som bilag. Den viser blandt andet, at 
UU vejlederne har overhalet forældrene når de unge skal vurdere, hvem der er deres 
bedste kilde til viden om uddannelse og job. Dette er en klar indikation, idet nationale 
undersøgelser viser, at forældrene bliver vurderet langt vigtigere end UU vejlederne. 

FK



• 1. version af koncept til kvalificering af erhvervspraktik er færdigudviklet og bliver 
testet i foråret 2020. Ligeledes er portalen elevpraktik.dk indkøbt og sat i drift. 
• Åben vejledning er rullet ud til forældre i både 8., 9. og 10. klasse 
• De øvrige resultater vil fremgå af UU Fredericias kvalitetsrapport

Styrket samarbejde mellem 
grundskolen og 
erhvervsuddannelserne  Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget har i samarbejde med 

Fredericia Håndværkerforening og Business Fredericia startet det obligatorisk 
Åbent Skole-forløb Byg&Hyg, som alle kommunale 6. klasser hvert år skal 
igennem. Uddannelsesudvalget har afsat midler til at ansættelsen af to 
halvtidsmedarbejdere, som udvikler forløbet og står for at afholdelsen. Forløbet 
gennemføres i tæt samarbejde med håndværkervirksomheder i bl.a. Kanalbyen, 
og Fredericia Håndværkerforening og Business Fredericia bistår de to 
undervisere med netværk til håndværkere og materialer samt et økonomisk 
tilskud.
Børn og unge skal i løbet af deres skolegang have mulighed for at stifte 
bekendtskab med forskellige karriereveje og Byg&Hyg er en styrket indsats på 
mellemtrinnet, så alle unge - når de kommer i udskolingen - står bedre rustet til at 
tage en beslutning om deres videre uddannelsesforløb. 

I Byg&Hyg stifter eleverne bekendtskab med en række erhvervsfaglige jobs (bl.a. 
anlægsstruktør, tømrer, murer, brolægger, bygningskonstruktør, m.fl.) ved selv at 
prøve kræfter med forskellige fagdiscipliner. Dette skal bidrage til at børn og 
unge får en højere grad af indsigt i håndværksbranchen og industrien. 

Målet er, at de unge får øjnene op for, at der er mange uddannelsesmuligheder 
efter folkeskolen, og at flere af dem overvejer en fremtid som faglært. Byg&Hyg 
er en del af det timeløse fag ’Uddannelse og Job’ og kobler primært fagene 
matematik, natur/teknik, håndværk og design.

 I forbindelse med Fredericia Kommunes værtsskab for DM i SKILLS 2021 vil 
udskolingsklasser i efteråret 2020 ligeledes komme igennem et tilpasset 
Byg&Hyg-forløb i MakerSpace. 

FK 
IBC
EUCL
SOSU FVH

Erhvervsuddannelse som 
førstevalget 

MARTS TALLENE FRA UU FK



Talentstrategi – fra 
grundskole til 
erhvervsuddannelse 

Fredericia Kommunes Børn og Unge arrangerer og koordinerer årligt to store 
projekter, hvor talenttilbud er udviklet i samarbejde med de 4 ungdomsuddannelserne 
og vores kulturinstitutionerne i Fredericia. 

Disse tilbud er målrettet 7-9 klasse. På ungdomsuddannelserne er det naturfaglige 
emner vil tilbyder, mens kulturinstitutionerne repræsenterer talentforløb inden for 
teater, drama, musik og billedkunst.

I talentstrategien er der ikke særskilt taget hensyn til og samarbejdsrelationer med 
erhvervsuddannelsesinstitutionerne. Dette skyldes den manglende udviklingskapacitet 
og dermed ansatte der er på erhvervsuddannelserne. 

Innocamp er et tilbud til alle 8.klasser i grundskolen. Det opfylder følgende formål:

- Brobygning til ungdomsuddannelserne, da de møder unge fra alle 
ungdomsuddannelser i kommunen i de tre dage, hvor de indgår i Innocamp.

- At eleverne får trænet at arbejde innovativt i et tværfagligt samspil

- At eleverne får kendskab til en række virksomheder, og det som de står for og 
arbejder med (5 virksomheder stiller hvert år med en udfordring)

- At eleverne bliver klogere på sig selv og egne kompetencer 

Man kunne fokusere yderligere på viften af virksomheder, som indgår i Innocamp, 
således at håndværksfagene er tydeligt repræsenteret hvert år.

Alle 8.klasser deltager hvert år på SKILLS. Støtte af Fredericia 
Håndværkerforening/Fredericia Erhvervsforening.
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Science, makerspace og 
fremtidens teknologier skal 
i spil  I marts 2019 igangsatte Uddannelsesudvalget et 2-årigt pilotprojekt med det 

formål at integrere Augmentet & Virtual Reality i undervisningen på tværs af 
folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Fredericia 
Kommune.
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FMS



 Uddannelsesudvalget ansatte i juni 2019 to pædagogiske konsulenter i 
halvtidsstillinger i MakerSpace med det primære formål at udarbejde og afholde 
et undervisningskoncept for 6. årgang (Byg&Hyg) samt sikre 
pædagogisk/didaktisk støtte til uddannelsesstedernes brug af MakerSpace.

 Uddannelsesudvalget afsatte i januar 2020 150.000 kr. i driftsmidler til Bülows 
MakerSpace, som følge af øget efterspørgsel på brugen af teknologiværkstedet.

 Der søges midler til den fortsatte udvikling af Bülows MakerSpace gennem en 
fondsansøgning til VILLUM Fonden (deadline 2. juni 2020).

Et element i denne indsats er, at Business Fredericia løbende vil udvikle 
iværksætterindsatsen og målrette tilbud til elever på erhvervsuddannelserne, herunder 
udvikle og markedsføre iværksættermiljøet på Bülows Kaserne.

Business Fredericia (BF) har i løbet af 2019 haft flere iværksætterevents hvor 
målgruppen unge og studerende. BF har haft IBCs innovationsklasser til workshop på 
Bülows, såvel deltaget i flere forløb på IBC for innovationsklasserne. I den 
forbindelse har BF været i kontakt med 6 klasser, og holdt møde med nogle elever fra 
Fredericia Gymnasium som havde emneuge – de har været på besøg på Bülows og de 
endte med at skrive en artikel til Fredericia Dagblad.

I samarbejde med nogle af vores erhvervsmentorer har BF 2019 afholdt flere events 
på Bülows, som er målrettet iværksættere generelt, men hvor flere unge og 
studerende også har været med. Det har været godt til styrkelse af netværksdannelse 
mellem de unge og de lidt mere etablerede.

I et enkelt tilfælde har vi knyttet en ung ”opfinder” med en virksomhed, hvor 
virksomheden hjælper med noget prototyping – her var Bülows i første omgang 
omdrejningspunktet.

Miljøet udvikles løbende og bruges af flere og flere. Markedsføringen sker gennem 
netværk, de sociale medier, facebookgrupper og i enkelte tilfælde har vi lavet 
decideret annoncering (sponsorering/annoncering på notesblokke til EUC-Lillebælt.)

Fredericias erhvervsliv 
efterspørger flere faglærte

BUSINESS 
FREDERICIA



Elevernes trivsel og 
tilfredshed med deres 
erhvervsuddannelse skal 
være i top

 Uddannelsesudvalget driver Studieforum, hvor unge fra ungdomsuddannelserne 
og de videregående uddannelser drøfter uddannelsespolitiske emner.

 Uddannelsesudvalget har afsat midler til afholdelsen af Studiestartsevent 2019, 
hvor ca. 400 elever og studerende fra 10. klasse, ungdomsuddannelserne og de 
videregående uddannelser deltog. Derudover er der afholdt et fredagscafé-
arrangement i Ungdommens Hus.

 Der er lagt planer for afholdelsen af to studiestartsarrangementer for 2020, hvor 
10. klasse og ungdomsuddannelserne afholder en fælles studiestartsevent lørdag 
d. 19. september i Tøjhuset og i samarbejde med Ungdommens Hus. Dette 
planlægges i regi af Studieforum.

 Studieby Fredericia er den samlende ramme om aktiviteter til elever og 
studerende på 10. klasse, ungdomsuddannelserne og de videregående 
uddannelser, og omfatter bl.a.

o Hjemmesiden Studiebyfredericia.dk
o Instagramprofilen Studieby.fredericia
o Uddeling af studiemuleposer til nye studerende på de videregående 

uddannelser

IBC
Der er i år nedsat et socialt udvalg med fokus på fællesskab og skabelse af 
identitet med det formål at øge trivslen og mindske frafaldet. Derudover er vi 
på IBC med i projekt Fremskudt Trivsel hvor vi har en særlig 
trivselsmedarbejder og mentortimer. 
Vi arbejder med at skærpe det gode læringsmiljø med inddragelse af praksis i 
forhold til de job og uddannelse som de unge skal videre i. Endelig arbejder vi 
med i højere grad at skabe et miljø hvor eud-eleverne bliver inkluderet i et 
større fællesskab af unge som de kan spejle sig i og udvikle sig sammen med 
(særligt hhx-elever).  

Vi er lidt stolte af at ministeriet også har lagt mærke til hvad vi laver: 
https://emu.dk/eux/merkantil-eux/erhvervsomradet/erfaringer-med-erhvervsomradet-
pa-eux-business-fredericia

EUC Lillebælt har etableret funktionen ”Trivselskoordinator”. Medarbejderen, som 

FK 

IBC
EUCL
SOSU FVH
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varetager funktionen, har som primær opgave at operere i feltet mellem elev, 
underviser, vejleder kommunale instanser samt evt. hjemmet. Her arbejdes med 
diverse problemstillinger som eksempelvis diagnoser, misbrug, angst, sociale 
problemer, boligproblemer, privatøkonomi, lavt selvværd samt andre 
problemstillinger.
På grundforløbets første del har vi de senere år sat større fokus på ikke-
uddannelsesspecifikke emner, som eks. Sex og samfund, U-Turn, ”Plus på kontoen”, 
som handler om unges håndtering af deres privatøkonomi, ”Friske lunger i arbejde”, 
herunder rygning og ”Sikker trafik”.

Målrettet indsats for færre 
frafald på 
erhvervsuddannelserne

På SOSU skolen har man skrevet en handlingsplan for øget gennemførelse. 
Handlingsplanen indeholder en beskrivelse af skolens resultater, en analyse af skolens 
gennemførelse og frafald, herunder frafaldsudfordringer samt en beskrivelse af de 
tiltag, som skolen vil iværksætte for at reducere frafaldet.

Frafald i % de første tre måneder på sosu

Social og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
 

2015 2016 2017 2018 2019

SSH
17,0% 20,6% 19,4% 13,9% 7,6%

SSA 5,9% 8,9%
15,7% 10,6% 8,9%

SOSU 
total 

17,0% 16,2% 16,9% 11,7%

Frafald EUCL

IBC
EUCL
SOSU FVH

UU



Grundforløb 1 (år 2019, 2018 og 2017)

Grundforløb 2 (år 2019, 2018 og 2017)

Frafald IBC
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Stærke forberedende forløb 
skal ruste eleverne til at 
gennemføre 
erhvervsuddannelsen

o Vi har i Fredericia (FGU Trekanten) etableret et godt samarbejde 
med UU, lavet en procedurer for samarbejdet imellem undervisere og 
vejledere for at støtte den unge bedst muligt. Der planlægges 
temamøder imellem alle medarbejderne fra organisationerne, og 
skoleleder og leder af UU har planlagt en fast møde struktur for at 
udvikle tilbuddet i et samarbejde.

o Der er etableret samarbejde imellem erhvervsuddannelserne og FGU 
og planlagt 2 konkrete kombinationsforløb på nuværende tidspunkt. 
Samarbejdet skal styrkes og udvikles i 2020.

o Der er også udviklet et samarbejde mellem et plejecenter og FGU af 
14 dages varighed som erhvervstræning for de unge.

o Det er samlet set for tidligt at konkludere på antallet af FGU elever, 
der overgår til en erhvervsuddannelse, da FGU-organisation og den 
kommunale ungeindsats ikke på nuværende tidspunkt er planlagt og 
udført koordineret.

IBC
EUCL
SOSU FVH
FGU



Den kommunale 
ungeindsats skal gøre en 
forskel for Fredericias unge 

Den kommunale ungeindsats skal gøre en forskel for Fredericias unge:

• Der er indgået procedureaftale med FGU Fredericia samt samarbejdsaftale om EGU 
sporet, sådan at der er gode overgange og klarhed over ansvar og opfølgning. Der er 
udviklet en selvstændig uddannelsesplan til FGU, som skal sikre sammenhæng for 
den enkelte unge. 
• Det første medarbejderhold er blevet trænet i KUI modellen og hold 2 skal igennem 
her i foråret. 
• Vi er tæt på at indgå en prøvekontrakt med KMD om en IT infrastruktur, som skal 
gøre det tværgående overblik lettilgængeligt for alle relevante medarbejdere. 
• Det er for tidligt at lave en tydelig måling på effekten af KUI, dels fordi den endnu 
ikke er fuldt ud implementeret og dels fordi indsatsen har været i gang i kort tid. Vi 
kan dog spore en fremgang i halveringsmålsætningen, hvor baseline var 824 unge og 
de 2 seneste målinger ligger på 770.
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