
 

 

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 


