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1. Indledning  

Region Hovedstaden har i samarbejde med UU København, UU Tårnby og UU Øresund været initiativtager 
til udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning, der været i gang fra sommeren 2013 til sommeren 2016. 
Projektet er blevet støttet med 7,5 mio. kr. af Region Hovedstaden, mens de deltagende UU-centre, folkeskoler 
og ungdomsuddannelser har bidraget med 3,5 mio. kr. i medfinansiering. 

Regionen Hovedstadens Udvalg for fremtidens uddannelse og forskning gav i foråret 2013 en del af baggrunden 
for projektets tilblivelse i følgende udtalelse: ”Det er … nødvendigt at skabe et fornyet fokus i hele vejledningsindsatsen i 
grundskolen, som fremover også bør være en integreret del af undervisningen. Vi skal målrettet styrke de unges valgkompetence og 
skabe en helt ny forståelse af, hvordan vi bedre kan styrke de unges fremtidige uddannelsesvalg”. 

Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve nye og bedre vejledningsmetoder, der for det første skal styrke de 
unges valgkompetencer, så eleverne i grundskolen får et bedre grundlag for at træffe et uddannelsesvalg, som både 
modsvarer deres egne drømme og ønsker og samfundets behov. For det andet medvirke til at flere unge får øjnene 
op for de muligheder, som erhvervsuddannelserne byder på. Dette skal dels resultere i færre omvalg og mindre frafald, 
dels i at flere får en ungdomsuddannelse, de realiteten kan bruge til noget.  

Projektet har bl.a. haft til hensigt at styrke vejledningen gennem øget samarbejde mellem folkeskoler, UU cen-
tre, ungdomsuddannelser og erhvervslivet i regionen. Konkret har projektet haft tre forskellige spor, hvori der 
er blevet udviklet og afprøvet nye former for vejledning:  

 Gruppevejledning: Lærere og UU-vejledere har samarbejdet om at afvikle strukturerede forløb med 

gruppevejledning med det formål at styrke de unges grundlag for at træffe et uddannelsesvalg. 

 Samarbejde med ungdomsuddannelser: Lærere, UU-vejledere og medarbejder på ungdomsuddan-

nelser har arbejdet sammen om integrerede undervisningsforløb, der skal give udskolingseleverne et 

bedre og mere dybdegående indtryk af de forskellige ungdomsuddannelser. 

 Samarbejde med virksomheder: Lærere, UU-vejledere og virksomheder har arbejdet sammen om 

undervisningsforløb med afsæt i konkrete virksomheder, der skal give udskolingseleverne et bedre og 

mere dybdegående indtryk af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser og hvad disse kan bruges til i 

erhvervslivet. 

Oxford Research gennemførte i 2014 en midtvejsevaluering af projektet, som havde et formativt sigte og der-
med fokus på organiseringen af projektet, samarbejdsrelationerne og foreløbige udfordringer i projektet med 
mulighed for justering undervejs i projektfasen.1 

Vejledningsforsøgene er desuden blevet fulgt af forskere fra Center for Ungdomsforskning (CEFU), der bl.a. 
har afdækket, hvilke valgrationaler der betinger unges valg af ungdomsuddannelse2, og som aktuelt er i gang 
med at udarbejde en afslutningsrapport om projektet, der bl.a. skal undersøge, hvordan uddannelsesvalg ople-
ves og håndteres af forskellige elevgrupper.  

                                                 
1 Oxford Research (2015): Evaluering af Fremtidens valg og vejledning. Notat i forbindelse med midtvejsevaluering udarbejdet for Region Hovedstaden og 
UU-København, januar 2015 
2 CEFU (2015): Unges uddannelsesvalg i tal – Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet ’Fremtidens valg og vejledning’, af Tilde Mette Juul og 
Mette Pless 
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Denne slutevaluering har et summativt sigte, hvilket vil sige, at den har fokus på, hvilke resultater, projektet har 
skabt, herunder hvad der har virket, hvordan og hvornår, samt de fremadrettede perspektiver og anbefalinger 
til, hvordan projektets erfaringer kan forankres og spredes til andre skoler i Region Hovedstaden. Dermed 
sætter vi i denne slutevaluering i mindre grad fokus på forhold som organisering og samarbejdsrelationer, om 
end denne del kort berøres som led i den samlede vurdering af projektet.   

Slutevalueringen bygger på 12 kvalitative interviews med lærere, UU-vejledere/ledere, repræsentanter fra delta-
gende ungdomsuddannelsesinstitutioner og fra projektledelsen. Slutevalueringen fokuserer altovervejende på 
erfaringerne fra spredningsfasen i skoleåret 2015-16, men interviewpersonernes erfaringer fra de forudgående 
faser vil naturligvis også spille ind i deres vurderinger af projektets resultater alt i alt. 

1.1 LÆSEVEJLEDNING 

I kapitel 2 giver vi en overordnet vurdering af projekt ’Fremtidens valg og vejledning’. I kapitel 3 ser vi på, 
hvilket udbytte elever såvel som vejledere og lærere har fået af at deltage i projektet, både som helhed og i hver 
af de tre vejledningsforsøg. I kapitel 4 sætter vi fokus på perspektiver og muligheder for forankring og spred-
ning af de tre vejledningsmetoder og giver vores anbefalinger til dette arbejde. Endelig præsenteres evaluerin-
gens metoder og kilder kort i kapitel 5. 

 

  



 

3 
 

Slutevaluering af Fremtidens valg og vejledning 

2. Overordnet vurdering af projektet 

Formålet med ’Fremtidens valg og vejledning’ har været at udvikle og afprøve nye og bedre vejledningsmetoder, der for 
det første skal styrke de unges valgkompetencer og for det andet medvirke til at flere unge får øjnene op for de muligheder, 
som erhvervsuddannelserne byder på. Dette skal dels resultere i færre omvalg og mindre frafald, dels i at flere får en 
ungdomsuddannelse, de realiteten kan bruge til noget. 

Den helt overordnede vurdering af ’Fremtidens valg og vejledning’ er yderst positiv. Samtlige interviewede til 
evalueringen udtrykker stor tilfredshed med projektets fokus på at udvikle og afprøve nye og bedre vejlednings-
metoder, hvilket de finder har været både relevant og vigtigt. Som evalueringen viser, er projektet lykkedes 
rigtigt godt med denne metodeudviklingsdel: Gennem projektet er skabt en række vejledningsværktøjer og – 
metodikker, som dels har vist sig brugbare for de deltagende lærere og vejledere, dels vurderes at være intuitive 
og dermed også nemme at gå til for andre.  

Projektets relevans afspejler sig desuden ved, at opbakningen til projektet gennemgående har været høj på de 
deltagende skoler og UU-vejledninger, og ved at der har været voksende lokal interesse i at være med i projektet 
hen over de tre faser. Efter den seneste spredningsfase i skoleåret 2015/16 havde i alt 19 folkeskoler deltaget i 
projektet. 

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvilke efterfølgende effekter projektet har skabt ift. elevernes valg af 
uddannelse, efterfølgende omvalg etc. Dette har vi ikke et tilstrækkeligt solidt datagrundlag til at vurdere, fordi 
vi på dataindsamlingstidspunktet i foråret 2016 hverken kender elevernes endelige uddannelsesvalg eller efter-
følgende ’track record’, hvad angår gennemførelse og frafald. Der er imidlertid enighed blandt de interviewede 
om, at projektet har fremmet et mere kvalificeret uddannelsesvalg blandt eleverne. Herudover har vi fået enkelte til-
kendegivelser om, at der har været en højere søgning end normalt fra de 9. klasse elever, der har deltaget i 
forsøgene, til flere af de ungdomsuddannelser, som de har samarbejdet med i projektet.  

Herudover fremhæver projektdeltagerne en række andre gode resultater, der er kommet ud af projektet, hvoraf 
en større trivsel og gensidig forståelse blandt eleverne er et centralt udbytte for de klasser, der deltog i gruppe-
vejledningen. Et andet centralt udbytte af gruppevejledningen har været, at eleverne har fået en meget bedre 
forståelse af, hvad uddannelsesparathed vil sige, hvilket forbereder og styrker dem forud for uddannelsespara-
thedsvurderingen, som de får midtvejs i 8. klasse. 

Andre centrale resultater af de tre forsøg er endvidere et stærkere samarbejde mellem UU-vejledere, lærere i 
folkeskolen og lærere på ungdomsuddannelserne, et stærkere virksomhedsnetværk at trække på samt en større 
gensidig forståelse mellem de forskellige fagligheder, som har deltaget i projektet, og dermed også af mulighe-
derne for at skabe en bedre rød tråd og gode overgange mellem folkeskole og ungdomsuddannelser.   

Det er set fra evaluators perspektiv både skolernes og UU-vejledningernes og projektledelsens fortjeneste, at 
projektet i så høj grad er lykkedes, og at interessen for at forankre forsøgene efter projektets afslutning er stor 
blandt deltagerne. Vi vil særligt fremhæve to forhold i den forbindelse:  

For det første har den gode ledelsesmæssige forankring af projektet på hovedparten af de deltagende skoler 
været vigtig, da den vurderes at have haft en positivt afsmittende effekt på de lærere og vejledere, som har 
arbejdet med projektet i det daglige. Såvel implementeringsteori som teori om forandringsledelse peger på, at 
ledelsen er en central aktør, når en ny indsats skal udrulles i en institution, og det er vores klare vurdering, at 
den ledelsesmæssige opbakning til dette projekt, både på skoler og UU-vejledninger, har øget gejsten og 
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engagementet omkring på projektet. Herudover er det også centralt, at ledelserne har forankret projektet hos 
en række ildsjæle i form af erfarne og engagerede lærere og vejledere, som har kastet mange kræfter i projektet 
og sikret fremdrift og faglig tyngde. 

For det andet vurderer evaluator, at det har været centralt for projektets vellykkede gennemførsel, at 
projektledelsen i hhv. Region Hovedstaden og UU København har været bevidst om, at ’Fremtidens valg og 
vejledning’ skulle være rammesættende for skolernes lokale projekter, og ikke detailstyrende. Der er i den 
sammenhæng flere deltagere, der roser Region Hovedstaden for at støtte et projekt, der har haft en så høj grad 
af lokal styring og plads til, at mange forskellige parter undervejs har haft indflydelse på projektets udvikling. 
På den måde har projektet i høj grad haft karakter af et samarbejdsprojekt med en passende balance mellem 
styring og åbenhed. 

De deltagende skoler har således fået tildelt en høj grad af autonomi og selv kunnet udfylde de overordnede 
rammer, eksempelvis i forhold til typen og antallet af samarbejdspartnere, forløbets placering, antallet af forsøg 
på hver skole mv. Herudover har skolerne kunnet tilrettelægge forsøgene alt efter de elevtyper, de har, såvel 
som efter det lokale arbejdsmarked og uddannelsesmiljø, som de har kunnet indgå individuelle samarbejdsafta-
ler med. Nogle skoler havde allerede nogle samarbejdspartnere, som de kunne køre videre med. Andre skulle 
starte det op for første gang. Denne fleksibilitet, der styrker det lokale ejerskab, vurderes alt andet lige også at 
øge sandsynligheden for, at forsøgene vil blive udbredt til andre grundskoler i Region Hovedstaden. 

’Fremtidens valg og vejledning’ er afviklet og afprøvet i en tid præget af reformer af uddannelsesområdet, såvel 
vejledningsreformen som folkeskolereformen og erhvervsskolereformen, hvilket er omstændigheder, der na-
turligvis har spillet ind på projektet. Ikke desto mindre synes timingen at have været god ift. reformerne, da 
projektet indholdsmæssigt har spillet godt sammen med reformernes indhold og har givet svar på nogle af de 
forhold, som reformerne adresserer, herunder åben skole og understøttende undervisning i folkeskolereformen, 
samt øget brug af gruppevejledning og en større rolle for lærerne og vejlederne ift. at udfordre elevernes valg 
af uddannelse i vejledningsreformen. Dette har uden tvivl medvirket til at gøre projektet relevant for de delta-
gende parter.  

Selv om de tre forsøg har spillet godt sammen med reformerne, betyder reformerne også, at særligt lærerne på 
ungdomsuddannelser og i folkeskolen har været tidsmæssigt pressede, hvilket har været den primære barriere 
for gennemførelsen af alle tre forsøg, som alle deltagerne peger samstemmende på. Både vejledere og lærere 
giver udtryk for, at lærerne i folkeskolen har mindre disponibel tid til rådighed, fordi de efter skolereformen 
underviser mere, og at det derfor er blevet vanskeligere at koordinere og prioritere møder og andet samarbejde 
omkring projekterne.  

Der er på den baggrund også projektdeltagere, som trods stor opbakning til projektet, udtrykker usikkerhed 
om projektets bæredygtighed, når der ikke længere er afsat projektmidler til aflønning af deltagerne, særligt på 
ungdomsuddannelserne. Udfordringerne består særligt i, hvordan man får prioriteret og forankret forsøgene i 
en travl hverdag.  

Blandt anbefalingerne er i den forbindelse først og fremmest langsigtet planlægning – allerede i folkeskolernes 
årsplanlægning, samt indtænkning af forsøgene i igangværende indsatser og samarbejdsprojekter på skolerne. 
Hertil kommer naturligvis den føromtalte ledelsesmæssige opbakning, både fra skoleledelsens og fra skolefor-
valtningens side, som er afgørende for at løfte projekterne over i driften på skolerne og i vejledningerne. 

Når det kommer til spredning af projektets erfaringer, vurderer vi, at det er centralt at sikre bredde og flerstren-
gethed i spredningsaktiviteterne, der både bør være mundtlige og skriftlige. Et ambassadørkorps kan i den første 
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tid fungere som katalysator for denne spredning, suppleret med offentlig omtale og præsentation i de eksiste-
rende fora, som projektdeltagerne indgår i. Den mundtlige formidling suppleres af korte, faste skriftlige kon-
cepter, som ledere, lærere og vejledere let kan hente ned fra en relevant placering på internettet. 

I formidlingen er det vigtigt at betone, at vejledningsaktiviteterne skal betragtes som en integreret del af under-
visningen, der kan opfylde faglige mål. Herudover er det vigtigt at betone fleksibilitet og mulighederne for at 
skalere op og ned, så det passer ind i den enkelte kommunes eller skoles dagsorden og eksisterende tiltag og 
samarbejder på området, og herunder også i det obligatoriske emne Uddannelse & Job.  

Grundlaget for ovenstående vurdering vil blive uddybet i de kommende kapitler. 
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3. Resultaterne af de tre typer af forsøg 

I dette kapitel giver vi en vurdering af, hvilke resultater der er opnået med projektet, herunder hvad der har 
virket, hvordan og hvornår. Indledningsvis gives en oversigt over, hvilke forsøg der er gennemført. Herefter 
vurderer vi de resultater, der er sket på tværs af de tre forsøg. Til sidst følger en beskrivelse af det udbytte, som 
dels elever, dels skoler og UU-vejledninger har fået ud af at være med i de tre forsøg: gruppevejledning, samar-
bejde med uddannelsesinstitutioner og virksomhedssamarbejde. 

Når vi i evalueringen giver en vurdering af det udbytte, som eleverne har fået, er der tale om det udbytte, som 
henholdsvis UU-vejledere, lærere og samarbejdspartnere har observeret blandt eleverne, der har deltaget i de tre 
forsøg. 

3.1 GENNEMFØRTE FORSØG 

Projektet har indeholdt en testfase i foråret 2014, en forsøgsfase i skoleåret 2014/15 og en spredningsfase i 
skoleåret 2015/16, hvilket har betydet, at kredsen af skoler og samarbejdspartnere løbende er blevet udvidet. 

I tabel 3.1-3.3. gives en oversigt over antallet af gennemførte forsøg i de tre perioder: 

Tabel 3.1. Testfase foråret 2014 

Samlet antal gennemførte 
vejledningsforsøg 

Gruppevejledning, 
antal 

Virksomhedssam-
arbejde, antal 

Samarbejde med 
ungdomsuddan-
nelser, antal 

I alt  

UU København 0 2 4 6 

UU Tårnby 1 0 3 4 

UU Øresund 2 0 1 3 

I alt  3 2 8 13 

 

Tabel 3.2. Forsøgsfase skoleåret 2014/15 

Samlet antal gennemførte 
vejledningsforsøg 

Gruppevejledning, 
antal 

Virksomhedssam-
arbejde, antal 

Samarbejde med 
ungdomsuddan-
nelser, antal 

I alt  

UU København 1 3 5 9 

UU Tårnby 2 3 3 8 

UU Øresund 3 1 2 6 

I alt  6 7 10 23 

 

Tabel 3.3. Spredningsfase skoleåret 2015/16 

Samlet antal gennemførte 
vejledningsforsøg 

Gruppevejledning, 
antal 

Virksomhedssam-
arbejde, antal 

Samarbejde med 
ungdomsuddan-
nelser, antal 

I alt  

UU Frederiksberg 1 3 1 5 
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UU København 7 3 1 11 

UU Tårnby 10 1 7 18 

UU Øresund 2 0 1 3 

I alt  20 7 10 37 

 

Som det ses, er alle tre typer af forsøg blevet forholdsvist ligeligt gennemført i alle tre perioder, dog med en 
tendens til, at der i spredningsfasen har været flere gruppevejledningsforsøg. Dette skyldes især, at UU Tårnby 
afprøvede dette forsøg i forholdsvis mange klasser i spredningsfasen.  

Da et forsøg typisk dækker over en klasse med omkring 25 elever, anslås det, at projektet i hele projektperioden 
er nået ud til omkring 1.800 elever fra 8. klasse fordelt på 19 forskellige skoler. 

I boksen nedenfor er de tre forsøg beskrevet kortfattet med udgangspunkt i projektets hjemmeside og inter-
viewpersonernes beskrivelse af projektaktiviteter og indhold.  

Gruppevejledning 

Gruppevejledning giver mulighed for at skabe et fælles refleksionsrum, hvor den enkelte unges individuelle valgprocesser 
kan spejle sig i – og få næring og inspiration fra – andres overvejelser og tanker omkring uddannelses- og erhvervsvalg. 
Rent praktisk er det 2-3 lærere og en UU-vejleder, der i fællesskab planlægger og gennemfører forløbet. Klassen deles op 
i grupper med gerne 6-7 elever i hver, hvorunder gruppedannelsen er en vigtig faktor, da tryghed har stor betydning for 
elevernes refleksion og dynamikken i gruppen. 

Der er metodefrihed i forhold til, hvordan gruppevejledningen afvikles, men der har fra projektets side været stillet krav 
om antal vejledninger, varighed, fysiske rammer og forberedelse. Mange skoler har gjort brug af det islandske koncept. 
’Watch’, som hen ad vejen er blevet forfinet og tilpasset til de enkelte skoler, bl.a. med øget fokus på uddannelsespara-
thed. I dette koncept indgår bl.a. refleksionskort og øvelser med cases eller rollespil. 

Virksomhedssamarbejde 

Virksomhedssamarbejdet i projektet adskiller sig fra ’traditionelt’ virksomhedssamarbejde via en tæt dialog i planlæg-
ningsfasen mellem virksomhed og lærere for at etablere gode læringsrum for eleverne. Hermed adskiller virksomheds-
samarbejdet sig fra et traditionelt ’virksomhedsbesøg’. Målet er, at eleverne både ser en virksomhed og får forståelse af 
dens funktion i samfundet, hører medarbejderes fortællinger og sætter deres viden i spil i forhold til en opgave, der er 
relevant for deres læring og for virksomheden. Dette kan f.eks. være en udfordring, som virksomheden gerne vil høre 
elevernes bud på løsning af. 

Der har fra projektets side været stillet krav til arbejdet med elevernes forforståelser før virksomhedsbesøg/praktik, til 
læreres og vejlederes forudgående dialog/besøg med virksomheden og planlægning af en konkret opgave, som eleverne 
skal løse, indtænkning af (2-3) skoledage i forløbet samt besøg på virksomheden. 

Blandt de afviklede virksomhedssamarbejder er bl.a. med HOFOR, hvor eleverne har arbejdet med Københavns Kommu-
nes målsætning om at være en CO2-neutral by; med Coop, hvor eleverne bl.a. blev involveret i forsøg med en app, som 
virksomheden havde udviklet for at rekruttere elever; eller med entreprenørvirksomheden CB Jensen der satte fokus på 
forskellige arbejdsfunktioner på hovedkontoret og på byggepladsen.   

Samarbejde med ungdomsuddannelser 

Målet med samarbejdet er at styrke de unges indsigt i ungdomsuddannelserne ved at se dem i funktion. Forløbet består 
derfor af deciderede undervisningsforløb for grundskoleeleverne, der har til formål både at skabe et kendskab og en for-
trolighed med erhvervsskoler og gymnasier og at give eleverne indblik i, hvordan fagligheder inden for de forskellige ung-
domsuddannelser kan spille sammen og kan være hinandens forudsætninger. Det er endvidere centralt, at eleverne kan 
se sammenhængen mellem det, de lærer i grundskolen, og den viden de skal anvende videre i deres uddannelsesforløb 
på ungdomsuddannelserne.  
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Det planlagte samarbejde består derfor i et læringsforløb, som UU-vejleder og lærere fra henholdsvis grundskole og ung-
domsuddannelse planlægger i fællesskab, og som både giver mening på ungdomsuddannelsen og er relevant for den 
undervisning, der foregår i grundskolen. Det kan f.eks. være emner som bæredygtighed eller innovation. 

Der har fra projektets side været stillet krav til forsøgenes varighed og antallet af besøg på ungdomsuddannelserne, ung-
domsuddannelseselevernes inddragelse i undervisningen, forberedelsen af forsøgene og brugen af læreres og vejlederes 
forskellige fagligheder.  

I projektet har skolerne fx både samarbejdet med erhvervsskolelinjen ’Mad til mennesker’ om kost og kulhydratindtag; 
med HHX om SWOT analyser og AIDA modeller; og med HTX om vandraketforsøg. 

 

Til projektet har været tilknyttet en styregruppe og en udviklingsgruppe. Styregruppen, der har bestået af skole-
, UU- og ungdomsuddannelsesledere samt repræsentanter fra Region Hovedstaden, har haft det formelle ansvar 
for projektets gennemførelse. Udviklingsgruppen har været projektets innovative omdrejningspunkt og haft 
til opgave at opsamle og videreudvikle konkrete ideer, afvikle seminarer og udvikle materiale til spredningsind-
satsen. Udviklingsgruppen har bestået af praktikere, dvs. vejledere og lærere fra de involverede skoler. 

Projektet har endvidere været kendetegnet af, at der har været mange erfarne og engagerede lærere og vejledere 
koblet på projektet, som har kastet mange kræfter i projektet og sikret både fremdrift og givet projektet faglig 
tyngde. 

3.2 UDBYTTE PÅ TVÆRS AF DE TRE FORSØG  

Fælles for alle tre forsøg er, at de med forskelligt fokus har gjort vejledningsindsatsen i grundskolen til en mere 
integreret del af undervisningen: Både samarbejde med virksomheder og med uddannelsesinstitutioner har haft 
et klart fagligt sigte, idet det har været vigtigt, at samarbejdet har understøttet den undervisning, som eleverne 
har på skolen. Også gruppevejledningen har haft et fagligt sigte, men det har været mere indirekte, idet de 
personlige samtaler, som denne vejledning har afstedkommet, dels har haft til formål at løfte den enkeltes 
ansvarlighed for egen læring og egne mål, dels at højne trivslen i klassen og i sidste ende derfor også lærings-
fællesskabet.  

Fælles for alle tre forsøg har endvidere været, at de har skabt en anderledes skoledag, hvilket har virket motive-
rende for eleverne. Dette er bl.a. skinnet igennem via elevernes engagement i alle tre forsøg. 

Flere interviewpersoner fremhæver, at gruppevejledningen har været det mest innovative af de tre forsøg, da 
der i forvejen eksisterer en række samarbejder med både virksomheder og ungdomsuddannelser – om end langt 
fra altid så sammenhængende og fagligt orienterede som de gennemførte i dette projekt. Samtidig er det centralt, 
at målet med forsøgene bl.a. har været at skabe et fornyet fokus i hele vejledningsindsatsen i grundskolen og gøre 
den til en mere integreret del af undervisningen. Det giver derfor god mening at se de to samarbejdsforsøg som 
videreudvikling af eksisterende forløb med henblik på at koble dem tættere på selve undervisningen i folkesko-
len. 

3.2.1 Bedre indsigt og samarbejde på tværs af faggrupper 

Alle tre forsøg indebærer samarbejde mellem professionelle faggrupper, som ikke nødvendigvis er vant til at 
arbejde så tæt sammen. Hvor vejlederen er vant til primært at tænke i uddannelsesveje og de jobfunktioner de 
leder til, har lærerne overvejende fokus på fagene. Det har været en gennemgående tilbagemelding fra lærere og 
vejledere, at de har fået meget ud af at samarbejde og koble de to fokuspunkter.  
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Herudover er følelsen af at få noget op at stå sammen i fællesskab givende, og det har styrket netværket og 
incitamentet til ”at tage telefonen og ringe” til hinanden ved senere lejligheder – det gør i sidste ende hverdagen 
lettere. Alt i alt ser lærere og vejledere i højere grad sig selv som et team. Flere forventer også, at de fremover 
vil blive bedre til at integrere vejledningen i deres timer og opprioritere undervisningen i de timeløse fag. 

3.2.2 Synergi mellem de tre forsøg 

Nogle skoler har alene gennemført et enkelt af de tre forsøg, mens andre har gennemført to eller alle tre. Der 
kan hentes en vis synergi mellem de tre forsøg, men forsøgene kan også fint stå alene, alt efter ambitionsniveau. 

Nogle af UU-vejlederne fremhæver eksempelvis, at det har været en fordel i den parallelle eller efterfølgende 
gruppevejledning, at de har været med ude på virksomhedsbesøg eller besøg på ungdomsuddannelserne, både 
fordi de lærer eleverne at kende undervejs, når de er afsted sammen, og fordi de via observationer af eleverne 
undervejs får et godt indtryk af elevernes styrker, svagheder, reaktioner mv.  

”Jeg har set dem, når de har været ude, hvordan de reagerer, og hvor aktive de er. Det billede, jeg får af dem, er bedre, ift. 
den vejledning, jeg skal give den enkelte. Vi får en fælles ramme at tale ud fra, og jeg kan referere til nogle af de mål og 
værktøjer, som de har lært”. (UU-vejleder) 

Dette indtryk er med til at konkretisere den efterfølgende vejledning og snakke om det for mange elever lidt 
diffuse begreb ”uddannelsesparathed”.  

3.2.3 Blod på tanden til nye samarbejder 

Et interessant fund er, at deltagelsen i projektet på flere skoler har affødt ideer til nye samarbejder mv., hvilket 
er foranlediget af de gode erfaringer med at samarbejde med andre. På Tagensbo Skole har man fx planer om 
fra næste skoleår at samarbejde med en række ungdomsuddannelser om valgfag i udskolingen. På Højdevangen 
Skole gav samarbejdet med HTX Sukkertoppen anledning til, at Højdevangen Skole fremover har fået mulighed 
for at låne skolens laboratorier, bl.a. til 9. klasse-elevernes OSO-opgaver (obligatoriske selvvalgte opgave).   

”Samarbejdet med virksomheden udviklede sig hele tiden, fordi læreren fik nye ideer til, hvad vi kunne, fx sende elever i 
praktik, skrive en artikel til deres blad, koble samarbejdet til en projektuge på skolen osv. Der kom mere og mere på, og 
skolen har fastholdt forbindelsen til virksomheden”. (UU-vejleder) 

Der er også tanker hos nogle om, at lærere fra hhv. ungdomsuddannelser og folkeskoler kommer i praktik hos 
hinanden for at få en bedre fornemmelse for, hvor eleverne er fagligt og socialt, hvad eleverne skal lære, hvilke 
pædagogiske redskaber der anvendes osv. En sådan udveksling er naturligvis tidskrævende, men kan skærpe 
det gensidige arbejde med at skabe gode overgange mellem folkeskole og ungdomsuddannelse.  

Under alle omstændigheder kan evaluator konkludere, at skolernes medvirken i projektet betyder, at skolerne 
har udviklet sig og fået blod på tanden i forhold til at samarbejde med omverdenen. Dette kan betragtes som 
en afledt effekt af projektet, der stemmer godt overens med ’den åbne skole’ og øvrige tendenser i tiden til at 
tænke i partnerskaber og ’collective impact’ for at løse større samfundsmæssige udfordringer (såsom at få flere 
unge til at vælge en erhvervsuddannelse mv.) 

Fremadrettet vil det obligatoriske emne Uddannelse & Job være en oplagt ramme for at fastholde og udvikle 
alle tre spor fra projektet, samtidig med at samarbejdet med ungdomsuddannelser og virksomheder kan tænkes 
ind i og udnyttes i de almindelige skolefag. 
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3.3 UDBYTTE AF GRUPPEVEJLEDNING 

Gruppevejledningsforsøget har været tilrettelagt således, at hele klassen har været omfattet – typisk inddelt i tre 
mindre grupper af 6-7 personer. Gruppevejledning har derfor også været et tilbud til den gruppe af unge, der 
ikke i dag er omfattet af den individuelle vejledning, fordi de vurderes at være uddannelsesparate. På den måde 
er gruppevejledningen en mulighed for at tilbyde vejledning til den midtergruppe af elever (bestående af elever 
med middelkarakterer), som efterspørger individuel vejledning, men ikke vil få den tilbudt fremover, jf. CEFU’s 
midtvejsevaluering.3  

Gruppevejledningsværktøjet har med andre ord gjort det muligt at vejlede hele elevgruppen, og en klar fordel 
ved dette er ifølge både UU-vejledere og lærere, at de er blevet opmærksomme på nogle problematikker i klas-
sen og blandt elever, som de ikke nødvendigvis havde fanget og haft mulighed for at håndtere/forebygge uden 
disse gruppevejledninger. Det drejer sig i særligt grad om begyndende mistrivsel/præstationsangst/stress blandt 
’de dygtige elever/stille piger’. 

Evalueringen viser overordnet set, at gruppevejledningen er et rigtigt godt værktøj for 8. klasserne som helhed, 
fordi den formår at give et udbytte til alle elever, uanset deres uddannelsesparathed. For de ikke-uddannelsesparate 
virker gruppevejledningen afklarende og understøttende i forhold til de refleksioner, som disse elever går med, 
og vejledere og lærere har oplevet en progression undervejs i forløbet for eleverne fra denne gruppe. Dette 
skyldes ikke mindst, at de uddannelsesparate har været med i aktiviteten, hvilket både har skabt en positiv energi 
i sig selv og givet et godt samspil undervejs mellem de forskellige typer af elever.  

For klassen som helhed er gruppevejledningen dels med til at skabe en indsigt i egen personlig udvikling og for-
ståelse for egen rolle, når det kommer til læring i skolen, præstationer og efterfølgende valg af uddannelse, dels 
med til at skabe en større åbenhed og ærlighed mellem eleverne – og i sidste ende en større trivsel i klassen. 

3.3.1 Elever, der tager ansvar og forstår egen rolle 

Det har således været et centralt resultat ved gruppevejledningsforsøget, at de unge via helt konkrete værktøjer 
i vejledningsseancerne har opnået en øget ansvarlighed og fået en større forståelse for deres egen rolle i forbin-
delse med læring i skolen og uddannelsesparathed. De er bl.a. blevet trænet i at opsætte nogle mål for sig selv 
og nå disse om alt fra lektievaner og motion til (morgen)måltider og sengetider.  

”De skulle sætte mål op, og det kunne fx godt handle om at få en bedre søvn, om at møde til tiden, om fritidslivet og hen 
til skolelivet. Det kunne UU-vejlederen også drage fordel af i de møder om uddannelsesparathed, som hun senere havde, 
hvor hun kunne sætte ind osv.” (Lærer) 

”For mig handler det om, at eleverne helt ned i detaljer bliver bevidste om, hvad der skal til, for at de bliver klar til 
uddannelse. Hvis jeg skal blive bedre til engelsk – skal jeg så række hånden mere op, tage underteksterne væk fra Netflix, 
eller melde mig til et kursus i engelsk på ungdomsskolen? Næste gang fulgte vi op på, hvad de havde gjort”. (UU-vejleder) 

                                                 
3 CEFU (2015): Unges uddannelsesvalg i tal – Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet ’Fremtidens valg og vejledning’, af Tilde 
Mette Juul og Mette Pless 
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Gruppevejledningen har derfor naturligt født ind til den uddannelsesparathedsvurdering, som eleverne har fået 
i januar måned. Gennem samtalerne i gruppevejledningen i efteråret har eleverne fået lejlighed til at konkreti-
sere, snakke om, lave øvelser, give hinanden gode råd osv. om forhold, der vedrører dét at være uddannelses-
parat.  

Eleverne har samtidig også arbejdet med at sætte ord på interesser, hvilket er svært for mange, men en vigtig 
del af elevernes identitetsdannelse og for det senere uddannelsesvalg.  

3.3.2 Øget trivsel i klassen – ”der er andre, der har det ligesom mig” 

Gruppevejledningen har desuden hjulpet eleverne til at sætte sig ud over forskellige typer af flertalsmisforståel-
ser og positionering over for hinanden, og på den måde har den medvirket til, at flere af klasserne efterfølgende 
har fungeret bedre både socialt og fagligt.  

”Eleverne var rigtigt glade for gruppevejledningen. Det mindede ikke om undervisning, men gav de unge rigtigt meget på 
det personlige plan. De får en større selvindsigt og forståelse for, hvorfor de handler, som de gør, og hvilken betydning deres 
præstationer har på længere sigt. De lytter til hinanden og de ting, som de hver især går rundt med, og som jo ofte er de 
samme ting”. (UU-vejleder) 

Nogle elever fik åbnet op for og fortalt om svære emner som ensomhed og stress, hvilket var en øjenåbner for 
kammeraterne. Da eleverne fandt ud af, at andre havde det på samme måde, slappede de mere af.  

”Jeg kunne se nogle gode ting i det her ift. gruppen særligt af piger med præstationsangst – dem, der får det svært mundtligt, 
så snart der kommer karakterer ind i billeder”. (Lærer)  

”Vi havde eksempelvis en elev, som havde hængt lidt, men som livede gevaldigt op efter de her sessioner. Hun havde gået og 
troet, at det kun var hende, der havde det svært. Herefter gjorde hun nærmest kometkarriere. Det var det hele værd. En 
anden elev, der er elitesportsudøver, fik sat ord på, at hun var ret stresset, og vi fik givet hende nogle redskaber til at håndtere 
dette”. (Lærer) 

Men sessionerne var også i nogle tilfælde en øjenåbner for lærere og vejledere, der fandt ud af, at deres elever 
faktisk var ret pressede som følge af komprimerede ugeskemaer. Samtalerne i gruppevejledningen affødte der-
for nogle steder en ændret tilrettelæggelse og koordinering af lektier og afleveringer.  

Med gruppevejledning bliver det kvalificerede uddannelsesvalg et fælles anliggende inden for hele klassen – 
frem for et anliggende mellem den enkelte elev og vejlederen. Derfor er det centralt, at læreren eller vejlederen 
alene har en faciliterende rolle i gruppevejledningen. 

”Det stod bøjet i neon, at de lytter mere til hinanden end til mig”. (Lærer) 

Gruppevejledningen i 8. klasse har dermed ikke som udgangspunkt bidraget med en konkret afklaring i forhold 
til uddannelsesvalg, men den har givet eleverne større indsigt i egne (og andres) styrker og svagheder og i hvilke 
konkrete mål de skal opsætte for at blive mere uddannelsesparate og i sidste ende kompetente til at træffe et 
uddannelsesvalg.  

”Når man snakker uddannelsesønsker i 8. i stedet for i 9. klasse, er eleverne meget prægede af, hvad deres forældre synes, 
at de skal. De er ikke modne nok. Den kommer mere i 9. klasse, hvor vi kan tage den dybdegående samtale. Men det, 
der er godt her i 8., er at sætte nogle mål fra uge til uge”. (Lærer) 
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Koblingen mellem faglighed og personlighed, som sker i gruppevejledningen, er efter evaluators vurdering 
central, ikke mindst i en tid, hvor flere og flere kompetenceanalyser understreger, at virksomhederne i stigende 
grad tillægger de personlige kompetencer vigtighed, når de skal ansætte medarbejdere. Og det er vel at mærke 
ofte kompetencer såsom at møde til tiden, have en positiv indstilling, sætte sig i kundens sted etc., som virk-
somhederne oplever udfordringer med at kunne finde blandt ansøgerne til ledige stillinger.  

Flere lærere og vejledere taler om gruppevejledningen som en rigtig god investering, som gerne skulle mindske 
vejledningsindsatsen senere hen, fordi eleverne får truffet et mere kvalificeret uddannelsesvalg.  Det er imidler-
tid centralt at være bevidst om, at det netop er en investering, da der både ligger en væsentlig logistikopgave heri, 
og det er ressourcekrævende at sætte to-tre lærere af til opgaven. 

3.4 UDBYTTE AF SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER 

Et af målene med projektet har været, at flere unge får øjnene op for de muligheder, som erhvervsuddannel-
serne byder på, og samarbejdet med både erhvervsskoler, HHX og HTX har bl.a. skullet give eleverne en dybere 
indsigt i disse ungdomsuddannelser, end det typisk er muligt i forbindelse med de almindelige introduktions-
kurser og brobygningsforløb. Forløbene med deciderede undervisningsforløb har været med til at sikre dette.  

Lærere og vejledere vurderer overordnet set, at eleverne har fået meget ud af at være involveret i undervisnings-
forløb på udvalgte ungdomsuddannelser. Samarbejdet har – med en faglig vinkel – styrket deres indblik i, hvilke 
rammer HHX, HTX og erhvervsskolerne kan tilbyde dem efter folkeskolen.  

Det har imidlertid været af central betydning for eleverne, at samarbejdet har haft et fagligt sigte. Ikke alle steder 
forventes samarbejdet at fortsætte, efter at projektperioden stopper, da ungdomsuddannelserne i nogle tilfælde 
foretrækker at etablere nogle bredere tilbud til grundskolerne i deres opland. Omvendt har samarbejdet i flere 
tilfælde givet skolerne mod på at tænke i nye måder at samarbejde på fremover.  

3.4.1 Elever med et bedre fagligt indblik i de erhvervsrettede uddannelser 

Samarbejdet med ungdomsuddannelserne har været givende for eleverne og givet dem et kvalificeret grundlag 
for at vælge ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Lærere og vejledere fortæller, at mange af deres elever er ’STX-
mindede’, men har haft gavn af at få et nuanceret syn på, hvad de forskellige uddannelser kan tilbyde.  

Det var bl.a. en positiv oplevelse for en 8. klasse fra Helsingør Kommune, at de fik en hel teoridag på Erhvervs-
skolen Nordsjælland på samme faglige niveau som skolens elever. Herefter fik eleverne en konkret opgave, som 
de skulle løse inden næste besøg. Forløbet tydeliggjorde for eleverne, hvad man kan forvente, hvis man starter 
på en erhvervsskole, og det var med til at ’løfte’ elevernes indtryk af erhvervsskolens faglige og teoretiske niveau 
og efterfølgende også den måde, som de taler om og betragter erhvervsuddannelserne på.  

En klasse fra Tårnby Kommune har haft stor gavn af det, de lærte på Niels Brock (EUD – Kontor, handel og 
forretningsservice), og det har givet dem selvtillid i forhold til faglige evner, at de kunne ’følge med’ på det 
faglige niveau, som undervisningen var tilrettelagt på: 

”Eleverne bruger meget af det, de har lært på Niels Brock – AIDA modeller, SWOT analyser mv. De har lært at 
omsætte teori til praksis, hvilket er en stor fordel, hvis de senere vælger at gå denne retning. Det giver en tryghed fra starten 
at kunne noget af det faglige stof. Vi kunne også se, at når underviserne på ungdomsuddannelsen siger, at eleverne er 
dygtige, så giver det selvtillid til egne kompetencer”. (Lærer) 
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”På erhvervsskolen fik eleverne stillet en case med Toyota. De skulle arbejde med markedsføring, afsætning, segmentanalyse, 
udarbejde brochurer, plancher, etablerings- og driftsbudgetter osv. Det syntes de var spændende. De har fået nogle ret kon-
krete ting med sig. Læreren fik dermed klaret sin reklameundervisning – de har fået basisviden gennem dette samarbejde”. 
(UU-vejleder) 

I den sammenhæng har det været motiverende for eleverne, at de har skullet løse en konkret og håndgribelig 
opgave/case med brug af kendte beregninger, modeller, værktøjer mv. 

”Nogle af vores elever var på HTX Sukkertoppen, hvor de fik til opgave at lave vandraketter sammen med nogle af 
Sukkertoppens elever. Det var et meget vellykket forløb. Nogle havde udviklet et program, hvormed man kunne udregne 
raketternes hastighed, og så blev projektet afviklet som en konkurrence. Deres elever var virkeligt dygtige, og over de tre 
dage fik folkeskoleeleverne et rigtigt godt indtryk af stemningen på en ungdomsuddannelse”. (Lærer) 

Det har herudover været vigtigt, at eleverne har kunnet se den røde tråd mellem folkeskole og ungdomsuddan-
nelse.  

”Dét, eleverne har fået ud af projektet, er, at man kan bygge oven på det, man kan, når man er færdig med folkeskolen. 
De får en forståelse af, hvorfor det er godt at blive god i folkeskolen”. (Studievejleder, HTX)  

Det har været vigtigt for elevernes udbytte, at de har været forberedt hjemmefra, da det har styrket deres moti-
vation for samarbejdet. I den sammenhæng er det et centralt opmærksomhedspunkt, at både en lærer og vejle-
der uafhængig af hinanden peger på, at de har oplevet en ’metaltræthed’ blandt deres elever, som har tilkende-
givet, at ”nu ved de godt, hvad er erhvervsuddannelse er”, og at de synes, at der har været vel rigeligt besøg på erhvervs-
skolerne – fx både til Skills, introduktionskurser, brobygning og i forbindelse med andre projekter, der skal få 
flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor har det faglige indhold og konkrete læringsmål været helt 
centralt i dette projekt og medvirket til, at samarbejdet set med elevernes øjne har givet god mening. 

Det fremhæves endvidere som et vigtigt greb, at eleverne har besøgt ungdomsuddannelserne flere gange i for-
bindelse med samarbejdet. Denne tilbagevenden er med til at gøre eleverne trygge – de tør færdes i kantinen, 
og får et dybere indblik i kulturen, omgangstonen osv. på uddannelsesinstitutionen. 

”Jeg kan se, at der skal noget til, hvis man skal trække eleverne mere over på erhvervsuddannelserne. Det er for diffust for 
dem kun at være der én dag. Dette tættere samarbejde og det bedre indblik er helt centralt. Man skal mødes med dem i 
fagligheden”. (UU-vejleder) 

I forlængelse heraf har det også været godt for elevernes udbytte, at de har lavet noget sammen med eleverne 
på uddannelsen. Denne elev-elev undervisning har ifølge lærere og vejledere fungeret godt, idet ungdomsud-
dannelsens elever har fungeret som positive rollemodeller for eleverne, hvilket både kan skabe noget motivation 
og medvirke til at afmystificere de elever, som går på uddannelserne. Her betyder det igen også noget, at ele-
verne har besøgt skolerne flere gange.  

Flere lærere og vejledere påpeger endvidere, at det er vigtigt for eleverne at komme ud fra skolen og blive 
undervist af andre end de normale lærere. 

”Nogle af vores elever har brug for en afpersonificering af lærerrollen. Lærerne er dygtige, men det er matematikken og ikke 
lærere, der er vigtig. Eleverne skal også lære at begå sig i andre faglige fællesskaber”. (Lærer)  
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Det har da også været motiverende for mange af eleverne, at de er blevet undervist af andre undervisere end 
dem, de kender, og at underviserne i nogle tilfælde har været med til at bedømme deres efterfølgende fremlæg-
gelser og præsentationer af opgaver. Det har gjort, at de har ’oppet sig’ lidt ekstra for at leve op til deres krav 
og forventninger.  

Herudover peger nogle lærere og vejledere på, at der også sker noget interessant med klassehierarkiet, når ele-
verne kommer ud på ungdomsuddannelserne. Der er bl.a. elever, der viser sig at kunne noget andet end det, 
lærer og vejleder normalt har set, når de har været i de vante rammer i folkeskolen. Måske er de mere praktisk 
anlagte og gode til at bruge deres hænder. Dette er brugbar viden for den efterfølgende vejledning af eleven.  

Fra interviewene har vi fået en indikation af, at der på nogle af de ungdomsuddannelser, der har deltaget i 
forsøgene, har været en højere elevsøgning fra de skoler, der har deltaget i forsøgene fra 2014 og frem. Vi har 
imidlertid ikke et datagrundlag, der gør det muligt at slutte, at dette er projektets fortjeneste. Der er imidlertid 
ingen tvivl om, at denne søgning er fremmende for ungdomsuddannelsernes lyst til også fremadrettet at indgå 
lignende samarbejder med folkeskoler i deres opland.  

3.4.2 Styrket praksis blandt lærerne og vejlederne 

Samarbejdet med ungdomsuddannelserne – som både tæller erhvervsskoler, HHX, HTX og STX – har været 
givende for lærere og vejlederes perspektiver på egen undervisning og vejledning.  

Først og fremmest har det været centralt, at der i samarbejdet har været afholdt formøder mellem lærere fra 
folkeskole og fra ungdomsuddannelserne. Disse formøder har sikret, at lærerne fra folkeskolen har haft indfly-
delse på, hvad der skulle ske, når de besøgte ungdomsuddannelserne, så det ikke ’bare’ var færdigt tilrettelagte 
forløb, man deltog i, men derimod undervisning tilpasset de fag og emner, som eleverne arbejdede med hjemme 
på egen skole.  

”Det har været godt for os lærere i forløbet, at vi har været ”lige” med lærerne fra ungdomsuddannelses og haft ligeværdig 
indflydelse på forløbet”. (Lærer) 

Forarbejde har samtidig medvirket til, at lærerne har kunnet tilrettelægge den hjemlige og ’eksterne’ undervis-
ning, så den levede op til skolens kompetencemål, ligesom de har kunnet klæde eleverne fagligt på inden besøget 
og dermed skabe en klar rød tråd i forløbet.  

I den sammenhæng fremhæver nogle interviewpersoner, at det har været vigtigt, at lærerne også har haft en 
’hjælpelærerrolle’, når de har været ude på ungdomsuddannelserne, og ikke bare har stået passivt i et hjørne og 
kigget på. Lærerne indgår således også i en læringssituation, bidrager med deres input og praksis, men det er 
også i orden at signalere egen uformåenhed over for eleverne, når man er på udebane. 

Herudover har samarbejdet med ungdomsuddannelserne givet både lærere og vejledere et klarere indtryk af, 
hvilke rammer, der venter deres elever efter folkeskolen, både hvad angår progression, kultur, miljø, fag og 
undervisningsformer. Samarbejdet styrker dermed på flere fronter lærernes og vejledernes praksis. 

”Det giver os en dybere forståelse af, hvad en erhvervsuddannelse er – vi kan give mere specifikke eksempler, cases osv. Det 
giver også en forståelse af, hvad det egentlig er for en hverdag, de har. Hvordan de organiserer uddannelsen. Lærerne fra 
ungdomsuddannelserne har omvendt glæde af at tale med lærerne om eksempelvis at rumme elever med forskelligt niveau 
osv. Vi er kommet på samme hold. Det er ikke længere et ’dem og vi”. (UU-vejleder) 
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Ungdomsuddannelserne har set projektet som et kvalificeret indspil til deres igangværende arbejde med at sikre, 
at introduktionskurserne og i det hele taget overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse får en kla-
rere rød tråd. 

”En af de store udfordringer i dag er, at eleverne kommer ud klassevis. Mange elever har valgt, at de vil på STX, og de 
møder bare op og får noget undervisning uden en rød tråd. I dette projekt har de været forberedt på, hvad de skal, og man 
er nu engang mere motiveret, når man kommer og er forberedt”. (Studievejleder på HTX) 

Dermed kan samarbejdet i dette projekt bruges mere proaktivt af ungdomsuddannelserne til at vise eksempelvis 
samspillet mellem teori og praksis, vise faciliteterne/værkstederne frem samt involvere eleverne fra ungdoms-
uddannelserne for at sætte tydeligere ’ansigt’ på, hvem man kan møde på stedet.  

Alternativt kan forsøgene også kobles med de eksisterende introduktionskurser, som en form for ’udvidede 
introduktionskurser’, hvor den tid, der allerede er afsat hertil, bringes i spil. Dette er ikke mindst centralt, idet 
tiden til at planlægge og gennemføre aktiviteterne er alle deltagernes største udfordring. 

På folkeskolerne vil den orienterende del af samarbejdet med ungdomsuddannelserne med fordel kunne im-
plementeres inden for rammerne af Uddannelse & Job. 

Selv om de gennemførte forsøg har været givtige, har der også været samarbejder med ungdomsuddannelser, 
som ikke videreføres, da nogle erhvervsskoler efter introduktionen af folkeskolereformens ’åbne skole’ eksem-
pelvis prioriterer at køre nogle større samlede forløb for flere folkeskoler ad gangen. Dette ærgrer lærere og 
vejledere, som har været glade for samarbejdet, men de vurderer samtidig, at det netop er udtryk for, at særligt 
erhvervsskolerne er pressede fra mange sider i øjeblikket og har svært ved at afse ressourcer til ’små samarbej-
der’.  

3.5 UDBYTTE AF VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE 

Det, der adskiller virksomhedssamarbejdet i ’Fremtidens valg og vejledning’ fra det mere traditionelle virksom-
hedssamarbejde, er, at forløbet typisk har haft to parallelle spor: Et fagligt (fx naturvidenskabeligt) og et uddan-
nelses- og jobperspektiv. Mange mere traditionelle virksomhedssamarbejder – eller virksomhedsbesøg – har 
typisk uddannelses- og jobperspektivet som sit primære mål. 

Herudover har der (også) i samarbejdet med virksomhederne været afholdt formøder mellem lærere fra folke-
skole og med medarbejdere fra virksomhederne for at sikre, at lærerne fra folkeskolen har haft indflydelse på 
forløbet og kunnet få det til at spille sammen med de faglige mål i udvalgte fag. 

Lærere og vejledere vurderer overordnet set, at eleverne har fået meget ud af at være på besøg i virksomheder. 
Besøgene har styrket og nuanceret deres indblik i forskellige jobfunktioner og i, hvad de kan bruge dét, de lærer 
i skolen til. Det har også givet dem en forståelse af, at karrierevalg og karriereveje kan være mange ting og ikke 
er endegyldige.  

Samtidig viser evalueringen, at virksomhedssamarbejdet er dét af de tre forsøg, som lærere og vejledere syntes 
har været vanskeligst både at løbe i gang og tilrettelægge. De steder, hvor samarbejdet har fungeret bedst, er 
dér, hvor samarbejdet har været solidt forankret hos både skole og virksomhed og har haft tid til at udvikle sig 
fra år til år. 
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3.5.1 Elever med øget indsigt både i virksomheders opgaver og medarbejdertyper 

Det har for det første været vigtigt for elevernes udbytte af virksomhedsbesøgene, at de har været forberedt hjem-
mefra, inden de tog afsted. Forberedelsen har eksempelvis bestået i, at eleverne hjemme på skolen har fundet 
oplysninger om virksomheden på internettet, forberedt spørgsmål til medarbejderne eller haft besøg af en med-
arbejder, der har fortalt dem om virksomheden og forberedt dem på, hvad der skulle ske under besøget. Lige-
som ved samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne er forberedelse såvel som efterbehandling af central be-
tydning for at sikre et optimalt og blivende udbytte for eleverne. I flere tilfælde har efterbehandlingen bestået 
af en fremlæggelse af cases og projektidéer for forældre, lærere og medarbejdere fra virksomheden.  

For det andet har det faglige perspektiv også i denne type af samarbejde været vigtigt for eleverne, og fagligheden 
har typisk bestået af undervisning inden for det emnefelt, som virksomheden har arbejdet med, fx emner som 
bæredygtighed eller konstruktion: 

”Samarbejdet med Frederiksberg Forsyning har både haft en arbejdsmarkedsdel, hvor eleverne har interviewet de ansatte, 
og en mere faglig del med fokus på spildevand. Eleverne blev ikke bare fodret med informationer, men havde forberedt 
spørgsmål hjemmefra. Det fungerede rigtigt godt og skærpede elevernes lydhørhed”. (UU-vejleder) 

Herudover har interaktionen med forskellige typer af medarbejdere på virksomheden været central. Medarbej-
dernes historier om deres arbejdsliv og karriereveje virker inspirerende for de unge. De ser, at det valg, som 
disse mennesker har truffet, ikke nødvendigvis er ’endegyldigt’, og får måske vendt op og ned på nogle af deres 
forestillinger om, hvem der arbejder med hvad.  

”Vi besøgte byggepladsen ved Ringsted-banen, og det var interessant, fordi mange elever har en diffus oplevelse af, hvad det 
vil sige at gå på arbejde og tjene penge. De får et indblik i, hvad der sker på en arbejdsplads, om roller og hierarkier. På 
byggepladsen hilste vi på forskellige medarbejdere, bl.a. én som var ordblind, men havde vundet sølv i skills, og en kvindelig 
ingeniør, som også havde arbejdstøj på. Disse indtryk er vigtige ift. den entydige oplevelse af, at alle sidder og ser ind i en 
computer i løbet af en arbejdsdag”. (Lærer) 

Virksomhedsbesøgene har vist sig også at være givende for både vejledere og lærere i deres efterfølgende dialog 
med eleverne. Fx når samtalerne med eleverne har handlet om vigtigheden af at møde til tiden, have respekt 
for sine kolleger etc. For medarbejderne på virksomhederne giver det endvidere en stolthed at fortælle om sit 
job, og denne stolthed og begejstring smitter ofte af på eleverne. 

Herudover har det været centralt, at virksomhedsbesøgene har givet eleverne et indtryk af, hvad de kan bruge 
fagene i folkeskolen til i praksis. 

”Eleverne får set nogle levende mennesker som arbejder med noget – og noget andet end deres forældre. De får spurgt ind 
til nogle ting, og det sætter tanker i gang. De kan også se, at det man lærer i fysik, kemi osv. kan bruges ude i virkeligheden”. 
(UU-vejleder) 

Det er imidlertid evaluators indtryk, at det i nogle tilfælde er muligt at styrke det faglige element af virksom-
hedsbesøgene mere på bekostning af uddannelses- og jobdelen. Konkret kunne et case-element (”en konkret 
udfordring”) i nogle tilfælde have været anvendt mere aktivt til at forberede eller efterbehandle virksomheds-
besøget. Det kunne eksempelvis handle om at bede eleverne om at arbejde innovativt og problembaseret med 
at løse en konkret problemstilling, som virksomheden står overfor, fx ved brug af matematiske formler eller 
udarbejdelse af film målrettet unge ansøgere. Mange virksomheder har i forvejen sådanne ’cases’ på lager, som 
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elever kan undersøge og forsøge at løse. Dette kunne styrke relevansen af virksomhedsbesøgene endnu mere 
og indarbejde flere faglige mål fra undervisningen. 

3.5.2 Virksomhedssamarbejdet den sværeste del 

Flere interviewpersoner vurderer, at samarbejdet med virksomhederne har været det vanskeligste af de tre for-
søg, især fordi flere har haft svært ved at få aftaler på plads med virksomhederne. 

”Her er vejlederne på fremmed grund, og der er nogle helt andre dagsordener” (UU-leder) 

Erfaringen er, at man skal være ude i rigtigt god tid, og at man skal have en meget klar idé om, hvad man vil 
have ud af besøget, inden man kontakter virksomheden. Nogle UU-vejledere og lærere har haft god gavn af at 
trække på eget eller på forældrenes netværk i den forbindelse.  

En vigtig forudsætning for, at virksomhedssamarbejdet lykkes, er under alle omstændigheder – igen – god 
forberedelse og efterbehandling. Så er det mindre vigtigt, hvor længe eleverne kommer ud på virksomheden. 
Det er samtidig også en af de deltagende skolers erfaring, at virksomhedsforløb kan blive for lange. Deres 
forløb strakte sig fra sommerferien og frem til jul, og det var lige længe nok til at holde gryden i kog. En 
anbefaling fra denne skole er at lade lignende samarbejder køre fra sommerferien indtil efterårsferien.  

Det er en klar fordel for skolerne, hvis samarbejdet mellem skole og virksomhed kan videreføres fra år til år. 
Der er i evalueringen eksempler på, at de eksisterende virksomhedssamarbejder er blevet forfinet og styrket år 
for år, eksempelvis samarbejdet med HOFOR, som Tagensbo Skole har haft gennem tre år. Samarbejdet blev 
eksempelvis udvidet det seneste skoleår til også at rumme en interviewdel med medarbejderne, som var inte-
ressante for eleverne, fordi det bl.a. gav dem nuancerne om medarbejdernes karriereveje, løn, glæde ved jobbet 
etc., som de forinden ikke havde anset for at være interessante.  

”Der er sket lidt i samarbejdet hvert år, og vi har drejet på knapperne. Formen er rigtig god nu, og det samme er rammen”. 
(Skoleleder) 

Det er således både krævende – og i nogle tilfælde grænseoverskridende – for vejledere eller lærere at skulle 
kontakte og starte nye virksomhedssamarbejder op hvert år, hvis tidligere samarbejdspartnere falder fra i svin-
get. Nogle vejledere har fortalt, at de i den kommende tid vil forsøge at etablere et panel af virksomheder, som 
kan involveres i forskellige ’åben skole’ sammenhænge i udskolingen for at institutionalisere dette arbejde mere. 

Det er i den sammenhæng klart en fremmende faktor, når ledelseslaget, enten fra skolen eller UU-vejledningen, 
engagerer sig i kontakten med virksomhederne. På Tagensbo Skole er det eksempelvis souschefen, der har haft 
kontakten med HOFOR for at markere, at samarbejdet er vigtigt.  

Desuden peger deltagere på, at en mere systematisk organisering af emnet Uddannelse & Job med fordel kan 
udgøre rammen om at udvikle konkrete samarbejder med lokale virksomheder.  
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4. Projektets demonstrationsværdi 

I dette kapitel sætter vi fokus på de perspektiver og muligheder, som parterne i ’Fremtidens valg og vejledning’ 
og vi ser i forhold til dels at forankre forsøgene på de deltagende skoler fremadrettet efter projektperioden, dels 
at udbrede projektets erfaringer og tilgange til andre grundskoler i regionen.  

4.1 FORANKRING AF VEJLEDNINGSMETODERNE 

’Fremtidens valg og vejledning’ er afviklet og afprøvet i en tid præget af reformer af uddannelsesområdet, såvel 
vejledningsreformen som folkeskolereformen og erhvervsskolereformen. Dette er omstændigheder, der natur-
ligvis har spillet ind på projektet. Ikke desto mindre synes timingen at have været god ift. reformerne, da pro-
jektet rent indholdsmæssigt har spillet godt sammen med reformernes indhold og har givet svar på nogle af de 
forhold, som reformerne adresserer, herunder åben skole og understøttende undervisning i folkeskolereformen 
samt øget brug af gruppevejledning og en større rolle for lærerne ift. at udfordre elevernes valg af uddannelse i 
vejledningsreformen.  

”Man kan se projektet som et kvalificeret bidrag til noget, som er i gang”. (UU-vejleder) 

Aktualiteten understreges ikke mindst af, at tre af de (syv) pejlemærker i ny rapport fra Undervisningsministeriet 
om styrkelse af undervisningen i udskolingen fra marts 2016, netop har de samme fokusområder og faktisk kan 
ses som en bekræftelse af, at projektet ”rider på den rigtige bølge”. De tre pejlemærker i rapporten er: 

 Øget variation og anvendelsesorientering i udskolingens undervisning. 

 Alle elever, også de uddannelsesparate, skal udfordres og vejledes i deres valg af ungdomsuddannelse 
og karrierevalg. 

 Undervisernes kompetencer i forhold til undervisning af elever i udskolingen skal styrkes, og folkeskole 
og ungdomsuddannelser skal have bedre kendskab til hinanden.4  

Evalueringen viser, at der blandt deltagerne i projektet er bred opbakning til at videreføre de gode erfaringer 
fra projektet, og der må således antages at være medvind til dette arbejde, såfremt pejlemærker og anbefalinger 
fra Undervisningsministeriet bliver omsat og implementeret i den kommende tid. 

Hvor meget skoler og UU-vejledninger i sidste ende får ud af projektet afhænger dog naturligvis af, hvor parate 
de er til at gribe erfaringerne og institutionalisere dem, så de ikke bliver personbårne.  

Det er ofte en udfordring at få forankret et udviklingsprojekt, men der spores som sagt en vilje til at få det til 
at lykkes qua projektets gode resultater. Det er dog også en vigtig pointe i den sammenhæng, at mange af de 
skoler, der har været involveret i projektet, netop betegner sig selv som skoler, hvis kultur gør, at de ofte invol-
verer sig i forskellige udviklingsprojekter. Der er således et element af ’Tordenskjolds Soldater’ over disse skoler, 
som gør, at de har prioriteret og set positivt på projektet, som de jo også har fået økonomisk støtte til.  

                                                 
4 Undervisningsministeriet (2016): En styrket undervisning i udskolingen, marts 2016, se http://danskeerhvervsskoler.dk/file-

admin/2._Aktuelt/2._Nyhedsbreve/Lederne/201603/160330_-_En_styrket_undervisning_i_udskolin-
gen_marts_2016_-_MHM.pdf    
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Udfordringen er at fastholde denne gejst, når udviklingsperioden slutter, og få forankret projektet i den daglige 
drift på skoler og i UU-vejledninger. Projektdeltagerne peger særligt på to forhold, som vil være fremmende for 
forankringen: 

Det handler for det første om at videreføre den gode ledelsesmæssige opbakning til projektet, som hidtil har 
kendetegnet indsatsen på hovedparten af de deltagende skoler. Den ledelsesmæssige opbakning har skabt gejst 
og engagement omkring projektet og gjort det interessant for lærere og vejledere at kaste kræfter ind i arbejdet. 

”Det er vigtigt, at lederne er med. Når de siger ok, så siver det nedad, og så er der opbakning og herefter skabes engagementet. 
Når det omvendt lykkes, så går det opad igen” (UU-leder)   

”Vi skal blive bedre til at se muligheder frem for begrænsninger. […] Det er mit ansvar som leder at sørge for, at der sker 
en videndeling til de nye lærere, og at der bliver afsat tid til arbejdet”. (Skoleleder) 

Det handler for det andet om at få prioriteret og planlagt aktiviteterne i god tid – dvs. i løbet af foråret, når 
folkeskolerne lægger årsplanen for det kommende skoleår.  

”Kodeordet er: Prioritér det – allerede her i foråret, når man laver årsplanen for næste skoleår. Læg de otte uger ind til 
gruppevejledning. Sæt en temauge af til samarbejde med ungdomsuddannelserne osv.” (Lærer) 

Langtidsplanlægning er således et vigtigt element for at få forsøgene forankret på skolerne. En måde at gøre 
forsøgene både organisatorisk og økonomisk bæredygtige på, er i den forbindelse at tænke dem sammen med 
eksisterende tiltag/projekter/’lejligheder’ mv. Blandt eksemplerne på disse tiltag er følgende: 

 UU Øresund: Overvejer at gennemføre gruppevejledning i valgfag (”tvunget vejledning” – særligt for 
karaktermellemgruppen, som vurderes at have behov for det) via det obligatoriske emne Uddannelse 
& Job 

 UU Frederiksberg: Har en uge om året på kommunens folkeskoler, der er dedikeret til arbejdsmar-
kedsundervisning i udskolingen 

 UU Tårnby: Laver en uddannelsesdag i huset for alle vejledere, hvor alle erfaringer præsenteres 

 Højdevangen Skole: Bliver frem over profilskole for udskolingen i Københavns Kommune 

 Pilegårdsskolen, Tårnby: Har profillinjer med ugentlige profildage, hvor forsøgsaktiviteterne kan ske-
malægges som en del af den understøttende undervisning 

Andre skoler fortæller, at de vil anvende såkaldt ”læsetid” til at videreføre de aktiviteter og erfaringer, der er 
indhøstet i projektet, andre eksisterende UU-timer/ det obligatoriske emne Uddannelse & Job og nogle påtæn-
ker at tænke inklusionsvejledere ind i opgaven.   

Der er også en af de involverede skoler, der giver udtryk for, at de er i en proces med at omlægge sig fra grund- 
til overbygningsskole og forventer, at holddelingen på den nye overbygningsskole – og dermed tilrettelæggelsen 
af gruppevejledningen – vil blive lettere, fordi skolen får flere spor samt et ressourcecenter målrettet udskolin-
gen.  

Endelig er en mulighed at videreføre aktiviteterne på kommuneniveau, hvilket forudsætter, at erfaringerne brin-
ges videre til forvaltningsniveau i de involverede kommuner af de deltagende UU- og skoleledere. 
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4.1.1 Evaluators anbefalinger i forbindelse med forankring af vejledningsaktiviteterne 

I tillæg til ovenstående anbefalinger om 1) at videreføre den gode ledelsesmæssige opbakning til projektet i 
forankringsfasen; 2) at lægge vejledningsaktiviteterne ind i årsplanen samt 3) at tænke de tre forsøg sammen 
med eksisterende tiltag, anbefaler Oxford Research følgende: 

Dokumentér samarbejdsrelationer for at mindske personfølsomhed 
Evalueringen viser, at ’Fremtidens valg og vejledning’ har været drevet af ildsjæle, og at de personlige relationer 
imellem disse har været særdeles vigtige for at få projektet til at lykkes. Dette gør samtidig projektet sårbart i 
tilfælde af personudskiftninger. Evaluator er bekendt med, at udviklingsgruppen parallelt med denne evaluering 
er i gang med at udvikle en materialesamling, der skal inspirere andre til at gennemføre vejledningsaktiviteterne, 
hvilket er vigtigt for at få dokumenteret og ’afpersonificeret’ erfaringer og resultater.  

I tillæg til dette anbefaler vi, at skolerne og UU-vejledninger – i det omfang, det er muligt – arbejder med teams 
af kontaktpersoner, således at mere end én medarbejder fra hvert sted har kendskab til projektets indhold og 
dets samarbejdspartnere (virksomheder og ungdomsuddannelser). Herudover er det vigtigt at sikre, at projek-
tets samarbejde er dokumenteret i en enkel og lettilgængelig form, fx indeholdende den samarbejdsaftale og 
forventningsafstemning, der er lavet i projektet, således at nye kontaktpersoner let kan ’overtage’ projektet. 

Vi er som nævnt også opmærksomme på, at flere af de etablerede virksomhedssamarbejder allerede er forankret 
på ledelsesniveau på de deltagende skoler med henblik på at institutionalisere disse.  

Fortsat netværk i regi af udviklingsgruppen 
For at holde gryden i kog og få nye kolleger med på vognen, anbefaler vi, at der fortsat opretholdes en kontakt 
og gerne afholdes møder i regi af den tidligere udviklingsgruppe i projektet. Gruppen kan med fordel omlægges 
til et netværk, fx i form af en gruppe på LinkedIn eller Facebook. Denne tilknytning til et netværk blandt nye 
og gamle deltagere giver mulighed for både at dele egne erfaringer og følge med i andre skolers og UU-vejle-
dernes arbejde med at forankre og udvikle vejledningsmetoderne – til gensidig inspiration.  

4.2 SPREDNING AF VEJLEDNINGSMETODERNE 

Afslutningsvis sætter vi fokus på, hvordan projektets parter kan arbejde med at udbrede de gode erfaringer fra 
vejledningsforsøgene til andre skoler i Region Hovedstaden. Det er i den sammenhæng vigtigt at have for øje 
– som flere nævner – ”at skolerne bombarderes med tilbud om projekter, koncepter osv.” fra frivillige organisationer, 
brancheorganisationer, forvaltningen etc. Det er derfor vigtigt at sætte sig i modtagernes sted og lægge vægt på 
at gøre informationen så lettilgængelig og kortfattet som muligt. 

4.2.1 Deltagernes input til spredning 

De deltagende skoler og vejledninger har hver især nogle ideer til, hvordan man både mundtligt og skriftligt 
kan udbrede projektet til andre skoler i regionen. Disse ideer præsenteres i det følgende i punktform: 

 Ambassadørkorps, der kan komme ud på skolerne vurderes at være den mest effektive måde. Spred-
ning af engagementet på maks. en halv time, fx ved et eksisterende møde på skolen.  
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”Ingen går bare sådan videre ind på en hjemmeside om sådan et projekt her. Vi har en opgave i at støtte lærere på andre 
skoler. Måske har jeg også brug for noget viden i andre sammenhænge – vi har bl.a. haft glæde af at få besøg af en lærer, 
der fortalte om læseløft i indskolingen”. (Skoleleder) 
 

 Brug af eksisterende fora, som projektdeltagerne deltager i, fx UU Danmarks bestyrelse og vejlednings-
konferencer. Flere nævner, at det er vigtigt at være opmærksom på ledelsesdynamikken – at spredning 
fra leder til leder er effektiv. Derfor skal der fokus på at sprede de gode budskaber om projektet via 
styregruppemedlemmerne.  
 

 Udarbejdelse af korte, faste koncepter, som ledere, lærere og vejledere – i supplement til den mundtlige 
formidling – kan hente ned fra projektets hjemmeside, som er lette at gå til og som tydeliggør, hvilke 
fagmål de forskellige aktiviteter kan opfylde – dette er ifølge flere forudsætningen for at nå lærerne.  
 

 Offentlig omtale i pressen, i fagblade og på sociale medier 

I det hele taget betones vigtigheden igen og igen af, at der skal lægges en faglig vinkel ind i samarbejdet – at 
vejledningsaktiviteterne opfylder faglige mål.  

”Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle lærere, der er lidt tilbageholdende med at lukke virksomheder ind i undervis-
ningen. Vi skal nå så meget, der er et fast pensum osv.” (Lærer) 

Her er det centralt at få overbevist skeptikerne om, at samarbejdet med virksomheder og ungdomsuddannelser 
netop skal tænkes som en del af pensum. Nogle dansklærere har brugt samarbejdet til at få interviewteknikker 
øvet, referatteknik, portræt-genren, reklameundervisning eller film, mens bl.a. matematik- eller fysiklærere har 
brugt samarbejdet med erhvervsskoler eller HTX til at få afprøvet bestemte beregninger og forsøg med nye 
materialer eller til at lære om regnskaber og SWOT-modeller.  

Herudover er det også vigtigt at betone fleksibilitet og mulighed for at skalere op og ned, så det passer til den 
enkelte kommunes eller skoles skoledagsorden og eksisterende tiltag, herunder eksisterende samarbejder med 
virksomheder og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Der skal med andre ord være plads til et lokalt præg – en 
ramme, som man kan ”lege” indenfor.  

”På den ene side er det uoverskueligt, hvis man skal finde ud af det hele selv. På den anden side skal der være plads til, at 
man kan udvikle noget lokalt, som også tager højde for den elevgruppe, som man har”. (UU-vejleder) 

Herudover kan mulighederne for at lave ’light-udgaver’ af vejledningsmetoderne også med fordel tydeliggøres, 
hvis det er det, der er ressourcer til hos interesserede skoler. Som evalueringen har vist, ansporer et samarbejde 
ofte til nye former for samarbejde og projekter. 

”Det er kvaliteten af det, frem for hvor stort og omfangsrigt et samarbejde er”. (UU-vejleder) 

Endelig giver en AKT-lærer den anbefaling, at gruppevejledningen markedsføres som et trivselsprojekt, som 
alle elever i klassen har gavn af, også de dygtigste.  

”Når eleverne tør åbne sig, giver det større sammenhold og et bedre normalitetsbegreb. De kvæles, hvis de kun har Paradise, 
de digitale medier og samfundets fokus på præstationer at spejle sig i”. (Lærer) 
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Gruppevejledningen kan ligeledes ’sælges’ som et trivselsprojekt i bredere forstand, hvor aktuelle temaer, som 
fylder i den enkelte udskolingsklasse, også kan rummes, herunder emner som ensomhed, brugen af sociale 
medier og præstationsangst.  

Det er i den sammenhæng et opmærksomhedspunkt i evalueringen, at nogle lærertyper har fundet det lettere 
at gå ind i gruppevejledningen end andre. Det er fx vores indtryk fra interviewene, at AKT-lærere i nogle tilfælde 
fandt det mere naturligt at agere facilitator i gruppevejledningen og komme tæt på elevernes personlige forhold, 
end faglærere, fx en matematiklærer, som normalt ikke er så tæt på eleverne. Gruppevejledning indebærer ifølge 
flere lærere, at man skal være villig til at bruge sin personlighed.  

Samtidig er det dog også en vigtig konklusion, at de lærere, der i starten var usikre på deres rolle i gruppevej-
ledningen, har haft gode erfaringer med at træde ind i rollen og få et bredere perspektiv på eleverne. De kom 
til at se forløbet som en personlig udvikling.  

Det kan være en god idé at adresserede dette forhold i forbindelse med spredningen af erfaringerne fra dette 
forsøg.   

4.2.2 Evaluators anbefalinger i forbindelse med spredning af vejledningsaktiviteterne 

Evaluator er bekendt med, at styregruppen endnu ikke har taget stilling til, hvordan arbejdet med spredning af 
erfaringerne fra ’Fremtidens valg og vejledning’ konkret skal foregå. I det følgende giver vi på baggrund af 
evalueringen vores samlede anbefalinger til arbejdet med denne spredning af projektets erfaringer til andre 
skoler:   

Bredde og flerstrengethed i spredningsaktiviteterne 
Vi anbefaler, at der sikres bredde og flerstrengethed i spredningsaktiviteterne i overensstemmelse med de gode 
forslag, som lærere og vejledere har givet i evalueringen. 

 Brug allerede eksisterende anledninger og prioriterede indsatser til at få kommunikeret om projektet, 
herunder på forskellige konferencer, i netværk og i bestyrelsesarbejde. 

 Udnævn ’ambassadører’ fra de deltagende skoler og UU-vejledninger, som kan besøge interesserede 
skoler i regionen. Den bedste inspiration får man som oftest, når det er projektdeltagere selv, der vi-
dereformidler de gode erfaringer til skoler, som ønsker at afprøve lignende forsøg. I den forbindelse 
kan det være konstruktivt, hvis der afsættes ressourcer til formålet i form af frikøb af lærere og vejledere 
til spredningsaktiviteter på skoler, som gerne vil have besøg af en ambassadør. Det er vigtigt, at besø-
gene er korte og inspirerende, og at det medbragte materiale er konceptuelt, let at gå til og fleksibelt at 
anvende. 

 Overvej udarbejdelse af små film med elev- og lærerinterviews til de sociale medier og til præsentationer 
på skoler mv. Vi ser mere og mere, at den virale del bliver en central del af en formidlingsindsats, fordi 
den spredes let via sociale medier, herunder ikke mindst i de professionelle fora på de sociale medier. 
Disse film kan også bruges til at vække interessen for at læse mere, bl.a. CEFU’s rapport og det lærer-
materiale, som udvikles.  
 

Vigtigt at have fokus på, at samarbejdet skal være en win-win situation for alle parter 
I en tid, hvor både folkeskoler, virksomheder og ungdomsuddannelser giver udtryk for, at tiden er den største 
barriere for samarbejde, er det af afgørende betydning at sætte fokus på win-win situationen og de gode historier 
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i forbindelse med formidlingen af projektets resultater, så det bliver tydeligt, at der dels er tale om en investering, 
dels om et projekt, som på sigt vurderes at gavne alle parter. Og de gode historier er der: Om eleverne, der 
blomstrede op efter gruppevejledningen. Om lærerne, der har fået inspiration til nye læringsforløb ved at være 
med i projektet. Og om ungdomsuddannelserne, som har oplevet en øget søgning fra de skoler, som har sam-
arbejdet med folkeskolerne.  
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5. Metode 

Slutevalueringen bygger på 12 kvalitative interviews med lærere, UU-vejledere/ledere, repræsentanter fra delta-
gende ungdomsuddannelsesinstitutioner og projektledelsen. Valg af interviewpersoner er foretaget af projekt-
ledelsen i UU København med henblik på at sikre et så bredt perspektiv på projektet som muligt, herunder 
informanter fra forskellige grundskoler, UU-centre og ungdomsuddannelser samt fra styregruppe, udviklings-
gruppe og projektledelse. 

Interviewene er foretaget med udgangspunkt i en semi-struktureret interviewguide med fokus på: gennemførte 
aktiviteter, resultater og udbytte, faktorer der har påvirket resultater og udbytte samt planer og forventninger 
til videreførelse og spredning af erfaringerne fra projektet. 

Interviewene er gennemført i marts og april 2016 med følgende informanter:  

Anette Kjærager Leder i UU Tårnby og medlem af styregruppe. 

Bo Hørslev Petersen Studievejleder på HTX Sukkertoppen og medlem af styregruppe 

Christian Jørgensen Lærer på Pilegårdskolen (Tårnby Kommune). 

Henrik Bov Pedersen Projektleder, UU København 

Jesper Friis Souschef på Tagensbo skole (Københavns kommune) og medlem af styregruppe. 

Karina Meinecke Projektmedarbejder, UU København 

Linn Bertram Lokal koordinator for UU Øresunds område, medlem af udviklingsgruppe, UU-vejleder (UU Øre-
sund) på Grydemoseskolen og Tibberupskolen (Helsingør kommune)   

Marianne Brusch UU Vejleder (UU Frederiksberg) på Skolen på Duevej (Frederiksberg Kommune) 

Mette Træden Petersen Vejleder og koordinator hos UU Tårnby 

Peter Schantz UU Centerchef i UU København og formand for styregruppe 

Solveig Türck Medlem af udviklingsgruppen, lærer på Højdevangen skole (Københavns Kommune) 

Ulla Glædesdahl 
 

Medlem af udviklingsgruppen og lærer på Grydemoseskolen (Helsingør Kommune) 
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