
  

 

 

 

Sammen bygger vi fremtiden 

Kun 20 procent af de unge, der netop har forladt folkeskolen, har valgt at søge 

optagelse på en erhvervsuddannelse. Samtidig forudses en mangel på 72.000 

personer med en faglært uddannelse i 2025. Ubalancen har været kendt i mange 

år. En række tiltag har forsøgt at motivere flere unge til at tage en 

erhvervsuddannelse, dog er søgetallene stagneret over en årrække på 20 procent. 

 

Brug for ny indsats: 850 elever på nyt erhvervsforløb 

Ungdomsbyen har grebet udfordringen og skyder i dette skoleår et nyt 

brobygningstilbud i gang, der involverer erhvervsuddannelserne og erhvervslivet i 

at give udskolingselever et mere nuanceret udgangspunkt for at træffe et 

uddannelsesvalg. 

Flere end 850 7. klasses-elever fra Brøndby og Rødovre kommune kommer i 

nærkontakt med flere erhvervsuddannelsesretninger via byggebranchen i et 

ugelangt erhvervsforløb kaldet ”Sammen bygger vi fremtiden”.  

Brobygningstilbuddet er støttet af Nordea Fonden, så Ungdomsbyen i skoleårene 

2018/19 og 2019/20 tilbyder 70 læringsforløb uden deltagerbetaling. 

 

Praktisk-innovativ læring og rollemodeller på 30. etage 

Erhvervsforløbet tilbyder læring i virkelighedens verden. Eleverne møder 

nøglepersoner, rollemodeller og elever fra byggebranchen og erhvervsskolerne. 

Eleverne skal i et interaktivt rollespil regne, samarbejde og konstruere sig gennem 

en byggeplads udfordringer. Rollespillet bliver til virkelighed, når eleverne bliver 

inviteret ud på byggepladsen Nordbro, hvor de får indsigt i den fascinerende 

tilblivelse af et 30-etagers højt byggeri. Indtrykkene bliver omsat til praksis, når 

erhvervsskolerne TEC og NEXT får eleverne i arbejdstøjet. På to dage skal de 

designe, konstruere og indrette deres bæredygtige drømmebolig. En 

fyldestgørende beskrivelse af forløbet kan findes i vedhæftet bilag. 

 

 

Pressemøde på byggepladsen Nordbro  

 

Kl. 11.00-11.15:  Ungdomsbyens leder Malene Rungvald Christensen byder 

 velkommen og introducerer projektet. 

 

Kl. 11.15 til 11.40:  Paneldrøftelse: Hvordan giver vi elever de bedste forudsætninger 

 for at beslutte, om de vil vælge en erhvervsuddannelse? 

 

Paneldeltagere: 

 Elev på Hendriksholm Skole i Rødovre, Emma Eilsøe Theisen 

 Elev på Hendriksholm Skole i Rødovre, Bertram Ammitzbøll Holberg 

 Borgmester Kent Magelund, Brøndby Kommune 

 Formand for Dansk Byggeri Hovedstaden, Mads Raaschou  

 Administrerende direktør Ole Heinager, Erhvervsuddannelsen NEXT 

København 

 Leder af Ungdomsbyen, Malene Rungvald Christensen 

 

Kl. 11.40 til 12.00:  Mulighed for at besøge byggeriet og møde elever fra Islev Skole. 

 Pressen inviteres til at besøge 30. etage på Nordbro og møde elever fra Islev 

Skole. 

 For øvrige deltagere vil være mulighed for dialog og spørgsmål. 

 

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig pressemødet vil vi bede dig om tilmelding på 

fo@ungdomsbyen.dk. 

Sammen bygger vi fremtiden 
Program for pressemøde på Nordbro 



  

 

Dag 1: Introduktion til byggebranchen 

Eleverne spiller et rollespil designet til formålet, hvor de møder  

problemstillinger, som svarer til dem håndværkere arbejder med på en 

byggeplads. Eleverne får igennem spillet forskellige håndværksmæssige 

professioner, som de skal udleve. De oplever hvordan fagene matematik, 

fysik, dansk og samfundsfag har betydning for at et byggeri bliver færdigt. 

Samtidig udfører eleverne en række praktiske opgaver i forbindelse med 

byggeriet. De laver ventilationsanlæg, kloaksystem, lægger gulv og murer 

vægge op i miniatureudgaver. Og så oplever eleverne, at håndværkerne er 

afhængige af hinanden, for hvis de ikke samarbejder godt, får de færre 

point. 

 

Dag 2: Besøg på byggepladsen Nordbro            

Eleverne besøger det store byggeri, Nordbro, ved Nørrebro Station. Her 

møder de byggebranchen i virkeligheden og får mulighed for at 

sammenligne deres oplevelser fra spillet med dilemmaer og løsninger fra 

den virkelige verden. 

Nordbro kommer til at bestå af 388 studieboliger og 122 lejligheder i et 

højhus med 30. etager og 6 punkthuse på 6-7 etager. Danica Pension er 

bygherre, og byggeriet udføres af hovedentreprenøren KPC. Det er 

UBSbolig, der står for administrationen af boligerne. 

 

 

 

 

Dag 3 og 4: Besøg på erhvervsuddannelserne 

Eleverne tilbringer to dage på erhvervsskolerne NEXT eller TEC. Her bygger 

eleverne deres eget hushjørne, enten af en stue, et værelse, et badeværelse 

eller et køkken. Opgaven udfordrer eleverne æstetisk og håndværksmæssigt, 

hvilket får dem til at tænke kreativt og løsningsorienteret. Arbejdet udføres 

midt i produktionshallen på teknisk skole, så eleverne oplever et andet 

læringsmiljø, end det de kender hjemmefra skolen. Eleverne får endvidere 

lejlighed til at tale med unge rollemodeller, der har påbegyndt deres 

uddannelse på teknisk skole. 

 

Dag 5: Arbejde på egen skole om bæredygtigt byggeri 

Eleverne afslutter ugen med at bruge deres tilegnede viden om byggeri i et 

miniprojekt om bæredygtigt byggeri. Her tegner eleverne deres bæredygtige 

drømmehus. De benytter eksisterende bæredygtige løsninger, eller pitcher 

nye opfindelser til fremtidens bæredygtige boliger.  

 

Hvem er Ungdomsbyen?  

Se vores nye animationsfilm her 

Sammen bygger vi fremtiden 
Forløbsbeskrivelse 

https://www.youtube.com/watch?v=zzcbNLLbN6U&feature=youtu.be


  

 

 

 

Sammen bygger vi fremtiden 

Erhvervsuddannelser 

Arbejdernes Erhvervsråd: Danmark kommer til at mangle faglærte. Tema: 

Ubalance på arbejdsmarkedet, marts 2016: 

I 2025 forventes det, at der mangler: 

 72.000 faglærte 

 25.000 med en kort videregående uddannelse 

 40.000 med en mellemlang uddannelse 

Samtidig forventes et overskud af: 

 65.000 ufaglærte 

 45.000 med kun en gymnasial uddannelse 

 25.000 med en lang videregående uddannelse eller universitetsbachelor 

 

Dansk Industri DI-indsigt, september 2015: 

Der forventes at mangle mindst 44.000 faglærte i 2025 fordelt som følger: 

 13.000 inden for strøm og elektronik 

 8500 inden for mekanik 

 8200 inden for maskinteknik og produktion 

 7500 inden for kontor, handel og forretningsservice 

 3200 inden for jordbrug og natur 

 2200 inden for byggeområdet 

 

Ekspertgruppen – Bedre veje til en ungdomsuddannelse, ved formand Stefan 

Hermann, nedsat af regeringen udtaler d. 6.9.2016 at: 

 4000 unge af en ungdomsårgang ikke får en ungdomsuddannelse 

 3500 unge af en ungdomsårgang kun får studiekompetence ved en 

gymnasial uddannelse- STX 

 7000 unge af en ungdomsårgang får dobbelt kompetence i form af STX og 

Erhvervsuddannelse.  

 

 

Dansk Industri, DI-indsigt september 2016: 

Mangel på arbejdskraft medfører forgæves rekrutteringer, især inden for kategorien 

faglært arbejde. 

 55% af virksomhederne i DK har oplevet at rekruttere forgæves efter faglært 

arbejdskraft 

 48% af virksomhederne i Region Hovedstaden har oplevet at rekruttere 

forgæves efter faglært arbejdskraft. Heraf især inden for følgende 

virksomhedstyper: 

 Bygge og anlæg 85% af virksomhederne 

 Industri, råstoffer og forsyning 65% af virksomhederne 

 Handel og transport 62% af virksomhederne 

 

Dansk Handels-Analyse, 2016: Digitale kompetencer i danske handelsvirksomheder: 

 94% af de ansatte inden for branchen efterspørger opkvalificering af deres 

digitale kompetencer i form af viden om kodning, kunstig intelligens, 

algoritmer m.v. 

 

Dansk Industri – DI-Analyse, maj 2017: Arbejdskraftudfordringer i 

fødevareindustrien. 

 I fødevareindustrien er 38% af de faglærte over 50 år, hvorfor der vil komme 

rekrutteringsudfordringer. Dette gælder særligt inden for det tekniske område 

i fødevareindustrien. F.eks. maskinteknik og industriteknikere. 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, december 2017: Mor siger at gymnasiet er bedst. 

 72% af de unge i 8. klasse siger, at familien er den vigtigste part, når der skal 

træffes valg om uddannelse efter folkeskolen-. Der henvises til EVA’s 

undersøgelse Uddannelsesvalg i 8. klasse, hvor det fremgår, at familien er i 

centrum for de unges interesse afklaring og valg af uddannelse. 

Sammen bygger vi fremtiden 
Fakta ark om erhvervsuddannelser 

https://www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_ubalancer.pdf
https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/2609/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse-pixie.pdf
https://handel.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyser/Digitale_kompetencer_DI-Handel_2016.pdf
https://foedevarer.di.dk/SiteCollectionDocuments/Besk%C3%A6ftigelsesanalyse%20f%C3%B8devareindustrien%20maj%202017.pdf
https://foedevarer.di.dk/SiteCollectionDocuments/Besk%C3%A6ftigelsesanalyse%20f%C3%B8devareindustrien%20maj%202017.pdf
https://www.ae.dk/artikler/debat-mor-siger-gymnasiet-er-den-bedste-vej


  

 

 

 

Sammen bygger vi fremtiden 

Politiken d. 8.9.2018: Politikerne kan takke sig selv for, at de unge ikke vil være 

velfærdens varme hænder. 

 Sektorformand i FOA Torben Klitmøller Hollmann oplyser, ar efter FOA’s 

analyse kommer til at mangle 40.000 medarbejdere inden for social og 

sundhedssektoren i 2027, hvorfor der er behov for optagelse af betydelig 

flere elever på SOSU uddannelserne. Antallet af ansøgere til uddannelserne 

er tværtimod faldet med 39% fra 2014 til 2017. 

 

Slutevaluering af projektet:  

Young Skills – klædt på til en erhvervsuddannelse 2012-2015. 

 Projektet blev evalueret af Niels Egelund – Center for Strategisk 

Uddannelsesforskning – Aarhus Universitet. 

 Herlev, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Gladsaxe deltog sammen med NEXT, 

TEC og K Nord samt de tre tilknyttede UU’ere i projektet. 

 

Slutevalueringen viste at: 

 Over halvdelen af eleverne allerede i starten af 8. klasse havde besluttet sig 

for en STX-uddannelse, mens kun 5% ønskede at tage en 

erhvervsuddannelse. 

 Lærernes og vejledernes rolle i vejledningen kan forstærkes væsentligt, hvis 

samarbejdet mellem den styrkes og lærernes viden om 

erhvervsuddannelserne styrkes. 

 Det timeløse fag ”Uddannelse og Job” styrker elevernes viden om 

uddannelses- og erhvervsmuligheder hvis faget opprioriteres. 

 Der er stort potentiale i at inddrage forældrene, lærere fra erhvervsskolerne 

og repræsentanter fra erhvervslivet i undervisningen. 

 

På denne baggrund udvikler Ungdomsbyen kursusforløb, der introducerer eleverne 

til de 4 hovedområder i erhvervsuddannelserne: 

 Sammen bygger vi fremtiden, der introducerer til Transport, byggeri og 

teknologi. 

 Sammen handler vi på fremtiden, der introducerer til Kontor, handel og 

forretningsservice. 

 Sammen passer vi på hinanden i fremtiden, der introducerer til Sundhed, 

omsorg og pædagogik. 

 Sammen smager vi på fremtiden, der introducerer til Landbrug, fødevarer og 

oplevelser. 

 

Hvad gør Ungdomsbyen allerede nu: 

 Afvikler 28 ugekurser for 7. klasseelever fra Rødovre og Brøndby kommune, i 

alt ca. 600 elever, deres forældre, og mellem 40 og 50 lærere i samarbejde 

med Danica Pension, entreprenørvirksomheden KPC, UBS bolig der 

administrerer Nordbro, NEXT og TEC, Rødovre og Brøndby kommune samt UU 

vejledere i de to kommuner. Ungdomsbyen koordinerer og har fokus på 

kvalitet i læreprocesserne. 

 Udvikler og afprøver 7 kurser der introducerer business, handel og kontor, 

sammen med NEXT og K Nord, Greve, Lyngby-Taarbæk og Rødovre. 

 Forbereder ugekurser i Brøndby kommune på en byggeplads i kommunen til 

næste skoleår. 

 Udbyder 35 gratis ugekurser i skoleåret 2019/20 Samarbejder med SOSU C og 

Brøndby kommune om introduktion til SOSU-uddannelserne. 

Sammen bygger vi fremtiden 
Fakta ark om erhvervsuddannelser 


