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Evaluering af projektet Fra vekseluddannelse til udvekslingsuddannelse  

Partnerskaber blev bygget på praktikum  

Denne evalueringsrapport har fokus på den indholdsmæssige side af projektet og på de erfaringer, 
som projektets aktører fik gennem projektet. Beskrivelsen af de konkrete aktiviteter er beskrevet 
særskilt i en række delrapporter fra projektet, som er udarbejdet af projektlederne Bente Lausch, 
Ulla Nistrup & Morten Piil Hansen.  

Projektet havde jævnfør projektbeskrivelsen som mål at etablere partnerskaber og udvikle modeller 
for partnerskaber mellem skoler og virksomheder. Desuden var målet at udvikle uddannelsesplaner 
med fleksible skole- og praktikperioder og fleksible erhvervsfaglige læringsmiljøer. Projektet var in-
spireret af tidligere udviklingsarbejder med partnerskaber (Vitus Bering 2007). Desuden er projektet 
begrundet i at mangler i samspillet mellem skole og virksomhed opleves som et væsentligt problem i 
erhvervsuddannelserne. Eleverne oplever ofte at der ikke er nogen sammenhæng mellem undervis-
ningen på skolen og oplæringen og opgaverne i virksomheden. Lærerne oplever generelt at eleverne 
kan have svært ved at se formålet med dele af skoleundervisningen, hvis den ikke hænger sammen 
med det, som eleverne beskæftiger sig med i deres praktikvirksomhed. Særligt kan det være vanske-
ligt for voksenelever at se relevansen af skoledelen, fordi de både har erfaringer med hvad arbejdet 
kræver, og har klare forestillinger om, hvad de skal bruge uddannelsen til. I maleruddannelsen kan 
de for eksempel have vanskeligt ved at forstå, at de skal lære at blande farver, når de ude i praksis 
får færdigblandede farver. På skolen oplever de lærere, som taler et andet sprog end de er vant til 
på arbejdspladsen, og de møder teoretisk stof, som de ikke havde forventet. Det hænger sammen 
med at eleverne i erhvervsuddannelsen skal uddannes med en bred profil, der svarer til hele bran-
chens behov og som er fastlagt af de faglige udvalg. I maleruddannelsen kan det også omfatte nogle 
af de gamle håndværksfaglige teknikker, selvom disse kun anvendes i en del af virksomheder. Det 
kan gøre det svært for nogle elever at se relevansen af skoleundervisningen.  

Projektets formål var via partnerskaber at bidrage til løsningen af disse problemer ved at skabe et 
mere forpligtende samarbejde mellem skoler og virksomheder. Det lykkedes, som det fremgår, ikke 
at at få etableret formaliserede partnerskabsaftaler i det forventede omfang. Det skyldes blandt 
andet den finansielle krise, men også nogle strukturelle forhold i erhvervsuddannelserne og den 
måde projektet blev grebet an med udgangspunkt i skolerne, som evalueringen peger på til slut. 
Projektet blev derfor undervejs ændret, så fokus skiftede fra partnerskabsaftaler til praktikum, som 
en konkret metode til styrkelse af samarbejdet mellem skoler og virksomhed med udgangspunkt i 
elevens læreproces. Evalueringen her bygger på interviews med de tre projektledere (konsulenter), 
fem skoleledere og fire lærere. Interviewene er gennemført ved projektets afslutning i 2010. Hertil 
indgår løbende diskussioner med Morten Piil Hansen om projektets fremdrift og de fyldige delrap-
porter som projektledelsen har udarbejdet undervejs.  

Praktikum i maleruddannelsen 

Projektets initiativtagere (konsulenterne) havde fra starten udvalgt nogle brancher til at deltage i 
projektet. Det område der kom mest succesfuldt fra start var malerbranchen, hvor der blev etableret 
fem partnerskabsaftaler allerede i 2008. Det skyldes blandt andet at der fra det faglige udvalgs side 
var taget initiativ til at indføre et såkaldt ’praktikum’ i uddannelsen ved at indskrive det i uddannel-



sesordningen for maleruddannelsen. Ideen i praktikum-modellen er at elev, virksomhed og skole i 
fællesskab definerer en udviklings- eller arbejdsopgave, som involverer både virksomhed og skole. 
Praktikum fungerer dermed som en konkret form for partnerskab, der binder erhvervsskole og virk-
somhed sammen i forhold til elevens arbejde med en opgave på tværs af de to læringsrum.  

Inspirationen til at indføre et praktikum kommer oprindeligt fra et forsøgsarbejde på Københavns 
tekniske skole (Koch & Lundsgaard 2000), og ideen blev taget op af det faglige udvalg for malerne. 
Det var et initiativ som faldt godt i tråd med intentionerne i samspilsprojektet.  For malerne indebæ-
rer praktikum, at der er indlagt to projektopgaver i hovedforløbene på uddannelsen. I et samarbejde 
mellem skole, virksomhed og elev skal der fastlægges en projektopgave, som eleven arbejder med i 
praktikken, og som eleven efterfølgende bearbejder og præsenterer på skoleforløbet – eventuel 
sammen med en repræsentant fra virksomheden. Praktikum blev indført i uddannelsesordningen for 
maleruddannelse i 2008 samtidig med at partnerskabsprojektet startede op, og det var derfor oplagt 
at knytte projektet an til indførelsen af praktikum.  

Ved opstarten af projektet i 2008 i Holstebro blev alle virksomheder indenfor malerbranchen i om-
rådet af skolen inviteret til et indledende møde. Der var godt fremmøde på omkring halvdelen af 
virksomhederne, og der var positive interessetilkendegivelser i forhold til projektets formål. Alle 
virksomheder syntes, at det var en rigtig god idé. Men derefter kom finanskrisen, der fik stor effekt 
indenfor byggeriet, og som gjorde at virksomhederne ikke havde overskud til at engagere sig i pro-
jektet. Derfor viste det sig efterfølgende, at kun var få virksomheder som ønskede at indgå i et for-
pligtende partnerskab.  

I projektet i Holstebro etableredes et partnerskab omkring praktikum med en af de virksomheder, en 
mindre malermester i Thy, der i forvejen er aktive i forhold til at skabe et godt samarbejde med sko-
len. Der aftaltes et praktikumprojekt, hvor eleven på skoleophold skulle medbringe en arbejdsopga-
ve, som var planlagt i praktikperioden. Det var en udsmykningsopgave på en skole, hvor mange at de 
ting som skal læres i uddannelse, kunne blive integreret. Eleven bragte opgaven med ind på skolen 
og planlagde den, og efter skoleopholdet tog eleven den med i virksomheden og gennemførte den.  

Det omtalte projekt med en udsmykning repræsenterer et ret krævende elevprojekt. Der er også 
mulighed for at lave praktikum-projekter i det mere rutineprægede arbejde. Det kan også være al-
mindelige udendørsopgaver, hvor praktikumprojektet består i at dokumentere fagets arbejdsgange 
for eksempel med digitalkamera. Praktikum er på den måde en overskuelig opgave for nogle af de 
mindre virksomheder, som er usikre på hvad det indebærer. Hensigten med projekterne at knytte 
praktikken og skoleundervisningen sammen, og at give eleverne en større forståelse for den teoreti-
ske del af uddannelse, som for eksempel handler om farvelære og arbejdsmiljø. Der er positive tilba-
gemeldinger fra virksomheder, som oplever en fordel i at eleven med projektopgaven bliver mere 
selvstændig og kan tage et større ansvar.  

Erfaringen med projektet på malerområdet er, at det har været afgørende for indførelsen af prakti-
kum i maleruddannelsen, at det faglige udvalg har skrevet det ind i uddannelsesordningen. Der er 
også fra det faglige udvalgs side udarbejdet informationsmateriale til virksomhederne om praktikum. 
Det kræver desuden en stor indsats fra skolernes side at informere virksomhederne om dette nye 
element i uddannelsen. Det forudsætter at skolerne prioriterer det opsøgende arbejde, hvor lærere 
får mulighed for at opsøge virksomhederne og informere om initiativet.  



Det svære samspil med virksomhederne  

Ved opstarten af projektet lykkedes det at få mange repræsentanter fra virksomhederne til at delta-
ge i informationsmøder, og lederne mener at virksomhederne fik gode muligheder for at være med 
til at præge projektet. Men virksomhederne tog ikke i større udstrækning imod invitationen til at 
indgå i projektet. En leder mener, at det måske skyldes at de projektets ledere ikke i tilstrækkelig 
grad har set projektet fra virksomhedernes side. Der er fra virksomhedernes side forventninger om 
et konkret indhold og umiddelbare resultater. Det første møde, hvor mestrene var inviteret, var 
måske for generelt lagt an. I forbindelse med opstart af projektet blev der lagt mange forslag på 
bordet, og indholdet var ikke klart struktureret fra starten. Det gav en åbenhed i projektet, som kun-
ne give virksomhederne mulighed for at præge det med deres ideer. Men i stedet tabte de interes-
sen i projektet, inden det rigtigt kommer i gang. Det skyldes muligvis, at virksomhederne havde 
svært ved at se en konkret interesse i det. En skoleleder vurderer, at det havde været lettere at få 
virksomhederne engageret, hvis der havde været mere konkrete og kontante tilbud til dem fra star-
ten. Hans erfaring er at der normalt er god lydhørhed, når skolerne besøger virksomhederne for at 
snakke om efteruddannelse. Men interessen falder ofte, når virksomhederne selv skal forpligte sig, 
og hvis de ikke umiddelbart kan se målet med det. Det går dog fint med de virksomheder, som del-
tager i det lokale uddannelsesudvalg, som er meget engagerede.  

Projektet forsøgte også at tilbyde virksomhederne kurser for oplærere, som i Danmark er et område, 
der ikke er krav til virksomhederne, som tilfældet for eksempel er i Tyskland. Her er kurser for oplæ-
rere er obligatoriske for at en virksomhed kan blive godkendt til at tage lærlinge. Det viste sig, at 
ingen virksomheder tog imod tilbuddet om kurser, selvom der var afsat timer til det, og kurset var 
tilrettelagt som overskuelige éndags-seminarer.  Konsulenterne forklarer det med, at virksomheder-
ne generelt betragter oplæring som noget de kan, og derfor ser de ikke noget behov for nogen ud-
dannelse af oplærerne. Der ligger derfor en opgave i at synliggøre behovet som især eleverne ople-
ver i form af utilfredsstillende oplæring. Virksomhederne kan også opleve vanskeligheder med at 
omgås eleverne, når virksomhedskulturen støder mod ungdomskulturen. At modvirke konflikter 
med lærlingene og forebygge frafald kan være et motiv for virksomhederne til at kvalificere oplæ-
rerne. Den manglende interesse fra virksomhedernes side kan skyldes at tilbuddet ikke blev givet 
direkte og personligt. Konsulenterne fik skoleledere og lærere til at invitere virksomhederne, men 
det blev ikke udbudt særligt målrettet. Det havde været en fordel med et mere direkte og personligt 
’salg’ til de virksomheder som havde vist en vis interesse. Det havde også været en fordel at kunne 
synliggøre effekten af et kursus for virksomhederne. Da de planlagte kurser ikke blev realiseret flyt-
tede konsulenterne derefter fokus til at få lærerne involveret i at skabe kompetenceudvikling hos 
oplærerne.  

Fleksibel undervisning giver nye udfordringer for lærerne  

Partnerskaber omkring praktikum betyder at skoler og virksomheder forpligter sig til et samarbejde 
omkring elevens projektopgave. Det giver nye udfordringer for begge parter. I malerområdet er der 
gennemført en lokal interviewundersøgelse med en række virksomheder om deres opfattelse af 
praktikum. Den viser generelt gode tilbagemeldinger, idet kun en enkelt virksomhed var negativ. Det 
er også en udfordring for lærerne at håndtere praktikum i skoleperioden. Undervisningen skal nu 
tilrettelægges med udgangspunkt i de opgaver som eleverne bringer med ind i skolen, og de kan 
være meget forskellige. Det kan gøre det vanskeligt at lægge praktikum ind som en samlet periode 



på for eksempel to uger. Et alternativ er at lægge det som en fleksibel aktivitet sideløbende med 
øvrige undervisning, så den enkelte elev kan bruge den tid de har behov for. Der er en risiko for, at 
det bliver en yderligere belastning for lærerne, når de skal forholde sig til de mange forskellige pro-
jekter som eleverne kommer med. Det kan også blive vanskeligere for eleverne at lære af hinanden 
ved at arbejde i grupper, da det ikke er sikkert at eleverne kan arbejde sammen om deres opgaver, 
hvis de er meget forskellige. Da projektet med praktikum ikke har kørt et helt forløb igennem endnu, 
kan der ikke siges noget præcist om erfaringerne hermed. Men det er sikkert, at det vil kræve at 
lærerne i højere grad har kontakt med virksomhederne og for eksempel følger eleverne ud i virk-
somhederne med deres projekter. Denne tættere kontakt kan skabes på forskellige måder. En oplagt 
måde er at udnytte at eleverne er gode til at bruge mobiltelefoner til at tage billeder og uploade 
dem til nettet. Elevplan er her en anden mulig kommunikationsvej, der er indrettet til formålet og 
som har mange faciliteter. Erfaringen er dog at eleverne ikke anvender Elevplan, hvis lærerne ikke 
aktivt støtter eleverne i at bruge den. Kommunikationsdelen af Elevplan er velegnet, og er også ud-
formet med henblik på at virksomhederne kan bruge den. De virksomheder, der har taget mesterlæ-
reelever er begyndt at anvende Elevplan, fordi disse virksomheder skal forholde sig til, hvordan de 
opfylder målene i undervisningsplanen. Elevplan kan desuden være med at fastholde nogle aftaler 
mellem skole og virksomhed og give virksomhederne muligheder for at følge med i, hvad eleverne 
laver i skoleperioden. Men det tager tid at få virksomhederne til at anvende Elevplan.  På nogle om-
råder, som malerne, er det en barriere at der ikke er nogen stationær arbejdsplads og at mestrene 
ikke anvender computere meget i det daglige arbejde.  

Skoleledernes erfaringer med projektet  

Skolelederne oplever at partnerskabsprojektet er meget relevant og nyttigt, da de vurderer at skole-
virksomhedssamspillet både er et vigtigt, men også et vanskeligt område at arbejde med. Lederne i 
erhvervsskolerne oplever, at virksomhederne generelt er positive, når skolerne kommer ud til dem. 
De vil meget gerne have at skolerne besøger dem. Men når skolen prøver at invitere til mesterafte-
ner for at fortælle dem om nye materialer og teknikker, så er det meget få der kommer. Skolerne 
inviterer altid mestrene ind, når holdene slutter og nogle gange undervejs i forløbet. Det tager virk-
somhederne normalt positivt imod, fordi det giver dem mere viden om deres egne lærlinge. Lederne 
mener, at årsagen til at virksomhederne har været tilbageholdende med at indgå i partnerskabspro-
jektet er, at de primært har oplevet det som en potentiel belastning. Det er afgørende for især de 
mange små og mellemstore virksomheder, der ikke har ressourcer til og personale til at håndtere 
sådanne opgaver. Virksomhederne har haft mere fokus på de ekstra opgaver, som kunne ligge i at 
indgå en skriftlig aftale med skolen om et partnerskab, hvor de skulle forholde sig til nogle specifikke 
undervisningsmål. Selvom brugen af logbøger er blevet obligatorisk blandt andet i malerfaget, og der 
bliver arbejdet mere med undervisningsmål, så har virksomhederne først og fremmest fokus på pro-
duktionen og de opgaver, som følger heraf.  

En leder anslår, at det på malerområdet er omkring halvdelen af virksomhederne, der har lærlinge. 
En del af de virksomheder, som ikke har lærlinge, opfatter det som for tidskrævende. Det er et vig-
tigt spørgsmål at finde ud af, hvordan den opfattelse kan ændres, så der kan etableres flere praktik-
pladser, og så en høj kvalitet af uddannelsen kan sikres. Det kræver blandt andet en tæt kontakt 
mellem skoler og virksomheder. På malerområdet kræver det ikke mange ressourcer at komme forbi 
skolen, da der typisk er tale om lokale virksomheder, som kører rundt mellem opgaverne. Lederne 



mener, at det har en meget positiv betydning for lærlingene, at få besøg af deres mester. Det signa-
lerer interesse og anerkendelse. Men de mener det er meget svært at få dem ind i dagligdagen, hvor 
der åbenbart er nogle barrierer. En forklaring kan være, at når lærlingen er på skolen, så er de ’ude 
af øje og ude af sind’. Skolernes oplevelse er dog at flere og flere virksomheder begynder at besøge 
deres lærlinge konsekvent, når deres lærlinge er på skole. Det gælder især de store virksomheder, og 
håbet er at det hen ad vejen får en afsmittende effekt på de øvrige virksomheder. Der er en positiv 
undtagelse, når skolen holder afslutning, for da kommer de næsten alle virksomhederne og får en 
snak med lærlingene om, hvad de har lavet.  

En leder mener, at der er stor forskel på, hvilket billede eleverne giver mestrene af skoleopholdet, 
afhængigt af hvordan det er gået for eleven. Derfor er det vigtigt at lærerne kommer på besøg i virk-
somhederne, for at og fortælle om hvad der foregår i skolen set fra lærernes side. De oplever, at 
nogle mestre bliver overrasket, fordi de fåret andet billede, end det de får af deres lærlinge. Hvis 
nogle mestre for eksempel har brokket sig over skoleopholdet, så oplever skolen at der er lydhørhed 
hos mestrene, hvis en lærer bruger tid på at forklare, hvad der foregår. En leder mener, at det dårli-
ge samspil også skyldes, at skolerne ikke har prioriteret at komme ud til mestrene og fortælle om, 
hvad der foregår på skoleopholdene.  

Der ligger et incitament i at betragte virksomhederne som kunder, mener en leder. For når der er 
skabt gode relationer, så sparer skolen tid næste gang og kan øge aktiviteten. For eksempel kommer 
nogle virksomheder til skolen og spørger om en ny lærling, frem for at skolen skal ud og opsøge dem. 
Samarbejdet med virksomhederne er også vigtigt i forhold til at sikre flere praktikpladser og dermed 
tilstrækkelig med faglært arbejdskraft i fremtiden. Skolerne er forpligtet på målsætningen om at få 
95% af en ungdomsårgang gennem en ungdomsuddannelse. Men nogle virksomheder giver udtryk 
for, at de kun vil have ’de dygtige’. Nogle mestre vil ikke have de elever, som skal bruge 40 uger på 
grundforløbet, men kun de elever som kan klare det på 10 uger for malere og 20 uger for tømrere. 
Men længden af grundforløb siger ikke noget om niveauet, da en skole kører eliteforløb på 30 og 40 
uger, hvor eleverne kommer på B og C niveau i almenfagene. Det er vigtigt at få afklaret den slags 
med virksomhederne.  

Større lydhørhed overfor virksomhederne  

Lederne oplever lidt af et dilemma i forhold til samspillet med virksomhederne. Hovedparten af ud-
dannelsestiden foregår i virksomhedspraktik, men reelt er det skolen som er tovholder, og som har 
ansvaret for helheden i elevens uddannelse. Skolen er forpligtet til at lægge undervisningsplaner, 
m.v. på Elevplan, mens virksomheden ikke har forpligtelser til det, men blot har det som en mulig-
hed. Skolerne oplever at virksomhederne har været gode til at undgå at forpligte sig. Det viste sig 
også i dette projekt. Virksomhederne har været meget tilbageholdende med at forpligte sig i forhold 
til at indgå partnerskabsaftaler.  

Lederne mener dog også at projektet har vist, at hvis samspillet skal udvikles videre, så skal virksom-
hederne kunne se en interesse i det. Den problemstilling skal skolerne være mere opmærksom på. 
Skolerne kommer ikke langt med at fortælle virksomhederne om, hvilke forpligtelser de har og for-
søge at sikre at virksomhederne overholder deres forpligtelser ved hjælp af formelle aftaler. Det som 
bringer samarbejdet videre, er at fortælle virksomhederne, hvilke konkrete fordele de kan have af et 



bedre samspil. Og helst også at vise i praksis, hvordan det kan gøres, sådan som det netop er sket 
med praktikumopgaverne.  

Det indebærer også at skolerne i højere grad skal være lydhøre overfor virksomhedernes særlige 
forhold og behov. Lærerne skal være bedre til at håndtere de forskellige projektopgaver, som ele-
verne i praktikum kommer med fra forskellige virksomheder. Det betyder at undervisningen på sko-
leopholdene ikke blot kører efter en forudbestemt læreplan for hele holdet, men er åben overfor 
elevernes forskellige projekter. Undervisningsopgaverne kan tilpasses bedre i forhold til de forskelli-
ge virksomheder, som eleverne kommer fra, for at udnytte at virksomhederne er specialiserede i 
forskellige opgaver. Dog skal bredden i uddannelserne fastholdes. Undervisningen skal ikke speciali-
seres så meget, at det lærte ikke kan bruges i andre virksomheder. Det mener en leder at der har 
været eksempler på tidligere for eksempel med Novo og Danfoss. Derfor foretrækker skolen, at der 
kun er to elever med fra samme virksomhed, så der bliver så stor en bredde i undervisningen som 
muligt. På den måde kan skolen bedre sikre den faglige bredde i uddannelsen, selvom det kan være 
lettere for underviseren at have flest mulig fra samme virksomhed, for at kunne tilrettelægge under-
visning ud fra det. Der er således behov for at der sker en opblødning af de faste undervisningspla-
ner, og der skal udvikles nye pædagogiske tilgange og andre administrative systemer, som for ek-
sempel Elevplan. Men det centrale er at have fokus på at virksomhederne kan se fordelene i det, så 
de også engagerer sig aktivt.  

Skolernes rolle for et bedre samspil  

Lederne peger på at vanskelighederne i samarbejdet med virksomhederne også skyldes forhold i 
skolerne. Når virksomhederne besøger skolen, kan man blandt lærerne finde den opfattelse, at virk-
somhederne kommer på kontrol for at se efter, om de laver noget fornuftigt på skolerne. Der ligger 
en vis modvilje mod at få virksomhederne på besøg på skolen. Så der er behov for at skolerne bliver 
mere åbne overfor virksomhederne og at de forsøger at udvikle en dialogbaseret tilgang.  

Vanskelighederne i skole-virksomhedssamspillet skyldes også en lang tradition for, at anledningen til 
en kontakt mellem skole og virksomhed har været, at der var opstået problemer eller konflikter i 
forhold til lærlingen. Kontakten mellem virksomhed og skole har haft fokus på ’bøvlet’, mens den 
løbende, konstruktive dialog ikke har været prioriteret. Så når mesteren fik at vide, at de har ringet 
fra tekniske skole, så har han forventet, at det skyldtes at der var problemer. Det er skolerne be-
gyndt at ændre på. Skolerne er begyndt at kontakte alle virksomhederne under skoleopholdene for 
også at fortælle dem om de positive forløb og informere om de faglige aktiviteter, som deres elever 
bliver undervist i. Skolerne fortæller om de gode resultater som deres elever opnår, og som virk-
somhederne kan være tilfredse med.  

Lederne oplever generelt, at virksomhedernes holdninger til skolen er begyndt at ændre sig. Tidlige-
re har det ofte været sådan, at virksomhederne har betragtet skoleopholdene som et nødvendigt 
onde i forbindelse med at have en lærling. For virksomhederne har det mest været oplevet som et 
ubelejligt afbræk i arbejdsprocessen, når lærlingen skulle på skole. Det gælder særligt for bygnings-
malerne, som dårligt kan undvære lærlingene i sommerhalvåret, som er det tidspunkt, hvor de har 
mest travlt. Nogle mestre har omtalt skoleopholdene som en slags ’ferie’, fordi lærlingen laver noget 
andet på skolen end i virksomheden.  



Erfaringen fra dette projekt var at selvom skolerne via projektet havde ressourcer til at frikøbe me-
strene for nogle timer til at deltage i projektet, så var det ikke tilstrækkeligt til at motivere dem. En 
undtagelse er de virksomheder som sidder i de lokale uddannelsesudvalg, der gør en ekstra indsats. 
Men de føler også, at når de trækker læsset i lokale uddannelsesudvalg, så må det være nogle af de 
andre der, må tage over i et projekt som dette. Lederne vurderer, at den manglende interesse fra 
især de små virksomheders side i forhold til forpligtende partnerskaber skyldes, at de frygter at det 
bliver for uoverskueligt og for tidskrævende. Det afspejler at virksomhederne og erhvervsskolerne 
har forskellig forståelse af lærlingens rolle. Skolerne har reelt ansvaret for helheden i lærlingens ud-
dannelsesforløb. Virksomhederne har fokus på arbejdsopgaver, som ofte skal udføres indenfor 
snævre tidsrammer. I nogle virksomheder har mestrene den holdning, at lærlingen først og frem-
mest skal indgå som arbejdskraft, og der bliver ikke brugt meget tid på at instruere og forklare hel-
heden i opgaven. Det er derfor en udfordring for skolerne at udvikle nye veje til et samarbejde med 
virksomheder, som oplever at det er for tidskrævende. Praktikum kan her give nye muligheder, fordi 
samarbejdet kan bygge på en konkret projektopgave, der er tilpasset den enkelte elev og den enkel-
te virksomheds behov.  

Forskellige uddannelsesområder – forskellige vilkår 

Der er stor forskel på forholdene i de brancher der har deltaget i projektet, særligt mellem maler- og 
industrioperatørområdet. Industrioperatørerne har haft praktikum indlagt i uddannelsen i flere år. 
Ved afslutningen af hvert skoleophold giver læreren eleverne en opgave med hjem i virksomheden, 
som de skal arbejde med frem til næste skoleperiode. Praktikumopgaver kan være meget store pro-
jekter som handler om omorganisering af hele produktionsgangen til små metodeforbedringer ved 
en enkelt opgave. En lærer vurderer, at der er stor opbakning til praktikum fra virksomhedernes 
side. Skolen lægger vægt på at en lærer kommer ud i virksomheden ud og fortæller, om hvad der 
foregår i skolen, og hvad der forventes af virksomheden. Når en ny virksomhed skal have en lærling, 
er det vigtigt at klargøre, at det kræver noget af virksomheden, også i forhold til det eleven arbejder 
med under skoleopholdene. Industrioperatøruddannelsen er også speciel i kraft af at mange elever 
er voksne og er ansat i virksomheden i forvejen, noget som har positiv betydning for virksomhedens 
engagement.  

Hver gang eleven er i praktik, får de besøg af en lærer normalt midt i praktikopholdet for at give 
vejledning til elev og virksomhed om den opgave, som eleven skal løse. Som udgangspunkt er det en 
opgave, der er udformet i samarbejde mellem virksomhed og elev. Eleven dokumenterer løsningen 
af opgaven i form af en rapport, som de tager med ind i skolen. Her kommenterer og vurderer lære-
ren opgaven, og de lægger vægt på at eleven får en grundig tilbagemelding på opgaven. Der gives 
ikke karakterer på opgaverne, blandt andet fordi lærerne ikke altid har indsigt i den specifikke pro-
blemstilling, som eleven har arbejdet med i virksomheden. Derfor kan det være næsten umuligt for 
læreren at vurdere, om det er et godt stykke arbejde eller ej. Lærerne forsøger også at inddrage 
praktikopgaverne i undervisningen på skolen. Det kan dog være vanskeligt, da både virksomheder og 
opgaver er meget forskellige, og derfor kan det være svært for de øvrige elever at forstå sammen-
hængen. Skolen inviterer desuden praktikvirksomhederne ind, hver gang der er afslutning på et sko-
leophold, og der er et godt fremmøde på omkring fire ud af fem virksomheder.  

Lærere og virksomheder bruger generelt ikke Elevplan, da det kræver en computer, og de oplever at 
programmet kan være tungt at åbne. Det er mere enkelt og fleksibelt for eleven at ringe eller maile, 



hvis de har brug for hjælp fra en lærer til deres projekt, mens de er i praktik. Mobilen er lige ved 
hånden, og eleven bruger den hele tiden, også hvis eleven ønsker at læreren kommer og hjælper 
dem. Læreren skønner, at det vil kræve en indsats at få virksomhederne til at anvende Elevplan. En 
lærer mener ikke, at der er nogen grund til at stille krav til virksomheden på områder, hvor virksom-
heden ikke kan se nogen nytte af det. Han mener, at virksomhederne Inden for industrioperatørom-
rådet kender eleverne i forvejen, og at de har ikke behov for at kontrollere, hvordan det går eleverne 
på skoleopholdene. Hvis eleven har brug for hjælp til deres projekt, kan de ringe eller maile, så 
kommer læreren og kigger til dem.  

På industrioperatørområdet har erhvervsskolen i Randers i en længere årrække opbygget et person-
ligt netværk med virksomhederne. Uddannelsen til industrioperatør tilrettelægges med en voksen-
version, der ikke har noget grundforløb, hvor skolen automatisk lærer eleverne at kende. Derfor er 
skolen opsøgende i forhold til virksomhederne for at få aftaler om elever til holdene. På industriope-
ratøruddannelsen er lærerne også begyndt at besøge eleverne i virksomhederne under elevernes 
praktikophold i virksomhederne. Det sker i forbindelse med at eleverne har praktikopgaver, som de 
skal løse under praktikopholdet. Desuden er skolen begyndt at lave opfølgning på opgaverne på de 
efterfølgende skoleophold, så eleverne kan opleve, at det er relevante opgaver, som nogen interes-
serer sig for. Lærerne har i den forbindelse opdaget, hvor vigtigt det er at pleje samarbejdet og 
’netværke’ bredt, når de er på besøg i virksomheden. I den situation kan virksomhederne komme 
med andre opgaver, som ikke har noget med lærlingenes uddannelse at gøre. Det kan for eksempel 
være i forbindelse med afskedigelsesrunder, hvor virksomhederne har interesse i uddannelse. Her er 
det vigtigt, at lærerne er åbne og proaktive i forhold til virksomhedernes interesser.  

Det kræver mange ressourcer at være opsøgende i forhold til virksomhederne, men lederne vurde-
rer, at det bærer frugt. Men det er også sårbart, og det tager ofte fire eller fem år at bygge et godt 
samarbejde op. Desuden er samarbejdet meget personbåret. En skole oplevede, at det var meget 
’op ad bakke’, da de satte nogle nye medarbejdere på det opsøgende arbejde som afløser for en af 
de lærere, som var med til at starte uddannelsen op. Han havde stået for kontakten til virksomhe-
derne i en årrække, og kunne gå uformelt ind ad bagdøren og gå direkte til de personer, han skulle 
kontakte. De nye medarbejdere oplevede at de først, måtte gå den lange vej forbi receptionen for at 
få adgang og bruge lang tid på at opbygge det tætte og uformelle samarbejde.  

Et af delmålene i projektet var at afprøve en mere fleksibel tilrettelæggelse af hovedforløbene, så de 
blev tilpasset efter virksomhedernes behov. Det har vist sig at være vanskeligt på industrioperatør-
uddannelsen, som er meget baseret på teamarbejde. Det er vanskeligt at forene med en tilrettelæg-
gelse, hvor eleverne individuelt går ud og ind af hovedforløbene på forskellige tidspunkter.  

Erfaringer fra projektet  

Praktikum – et godt grundlag for partnerskaber. Den centrale problemstilling som projektet om 
partnerskaber har rejst er, hvordan virksomhederne kan engageres i et bedre samarbejde med sko-
lerne. Den mest vellykkede del af projektet er de praktikumprojekter, som har vist sig at kunne en-
gagere virksomhederne. Det interessante er ikke så meget indholdet elevernes konkrete projektop-
gaver, da de ofte er ret begrænsede. Opgaverne i praktikum er ikke altid udviklingsopgaver, men 
også almindelige produktionsopgaver. Men praktikum viser, hvordan der kan skabes et konkret 
samarbejde mellem skoler og virksomheder om projekter, der af virksomhederne opleves som vær-



difulde. Det skyldes blandt andet, at praktikum har udgangspunkt i virksomhedernes produktion og 
arbejdsopgaver, som er virksomhedernes primære interesse. Praktikum skaber en helt konkret for-
bindelse mellem skoleundervisningen og oplæringen på arbejdspladsen for eleven. Praktikum frem-
mer også kontakten og samarbejdet mellem lærere og mestre i forbindelse med at opgaven skal 
defineres, gennemføres og vurderes. Det giver begge parter en større indsigt i hinandens verdener. 
Det er især malerne og industrioperatørne, der har den oplevelse. Det skyldes, at der inden for de to 
områder er skabt en forpligtende ramme for samarbejdet ved at praktikum er indskrevet i styrings-
materialet for områderne. Dermed er det en fælles forpligtelse for alle virksomheder med lærlinge.  

Forpligtende rammer fremmer partnerskaber. Det er en erfaring fra projektet, at det har afgørende 
betydning at der skabes forpligtende rammer og regler fra undervisningsministeriets eller de faglige 
udvalgs side om samspillet. Bestemmelsen i uddannelsesordningerne om praktikum har haft en stor 
betydning for at virksomhederne har taget åbent imod ideen. Det betyder omvendt, at der er græn-
ser for, hvor langt den enkelte skole og den enkelte virksomhed kan komme uden fælles regler og 
rammer. Lokalt kan man iværksætte forsøg og udviklingsarbejde, der viser hvordan uddannelserne 
kan tilrettelægges på nye måder. Forsøgsprojekter som dette kan producere vigtige erfaringer og 
være ’spydspids’ for ændringer. Men for at ændringerne skal få en større udbredelse på hele bran-
cheområdet, så skal der nogle forpligtende regler til, som sikrer at alle bidrager – og ingen kører på 
frihjul. Lige siden den første lærlingelov i 1889 har det været en erfaring, at brancheorganisationerne 
selv ønsker en forpligtende regulering af erhvervsuddannelserne som sikrer bestemte standard i alle 
virksomheder, der uddanner lærlinge. Det hænger sammen med at virksomhederne trækker på den 
samme gruppe af faglærte som er til rådighed i et lokalområde.  Den enkelte virksomhed vil gerne 
bidrage til en høj kvalitet i uddannelserne, for det sikrer dem en høj kvalitet hos de medarbejdere, 
som virksomhederne selv skal leve af. Men virksomhederne vil have sikkerhed for, at når de selv gør 
en indsats, så gør de andre virksomheder det også. Ellers risikerer de mest ansvarlige virksomheder 
at bruge ressourcer på god oplæring, men at der ikke er samme standard, når de ansætter faglærte, 
som er uddannet i andre virksomheder. En kollektiv regulering kan bidrage til at løse et klassisk pro-
blem i erhvervsuddannelserne, nemlig ’frihjul’ eller ’free rider’ problemet. Problemet består i, at 
nogle virksomheder kan rekruttere sig til de faglærte kompetencer, som de har behov for uden selv 
at uddanne lærlinge. En af lederne fortæller at nogle virksomheder ikke ønsker at tage lærlinge, fordi 
de oplever at nabovirksomheden ansætter vedkommende, lige så snart de er udlært.  For at give 
virksomhederne incitament til at bruge ressourcer på god oplæring, skal der være en vis sikkerhed 
for at andre virksomheder gør det samme. Det er nemlig den samme lokale arbejdskraft, som alle 
virksomheder er afhængige af. Derfor er der behov for en fælles forpligtende regulering, som kan 
sikre at alle virksomheder holder samme standard i oplæringen. Det gælder med hensyn til at skabe 
en god sammenhæng i elevernes uddannelsesforløb på tværs af skole og virksomhed. Det er mange 
eksempler på at de lokale og de nationale brancheorganisationer har pålagt medlemmerne fælles 
standarder, fordi disse organisationer har en langsigtet interesse i at sikre tilstrækkeligt med kvalifi-
ceret faglært arbejdskraft. De norske oplæringsringe er et god eksempel på hvordan virksomhederne 
i fællesskab kan forvalte denne opgave. Det sker ved at virksomhederne danner et lokalt eller regio-
nalt oplæringskontor eller oplæringsring, som har opgaven med at skaffe praktikpladser, fordele 
lærlinge til virksomhederne og forbedre kvaliteten af oplæringen gennem erfaringsudveksling, re-
gelmæssige samtaler med lærlingene og ved at organisere kurser for virksomhedernes oplærere. Det 
eksisterende danske system mangler nogle tilsvarende mekanismer i til at sikre branchens fælles 



interesser med hensyn til at sikre både tilstrækkelig med faglært arbejdskraft i fremtiden og en høj 
kvalitet i oplæringen.  

Det aktive, opsøgende arbejdes skal prioriteres. Et af de vigtige resultater af projektet er, at det har 
fået skolerne til at sætte fokus på det aktive, opsøgende arbejde i virksomhederne gennem hele 
elevens uddannelsesforløb. Projektet har vist, at det kræver et mere systematisk opsøgende arbejde 
fra skolernes side at få samspillet til at fungere. Skolerne kan ikke forvente, at virksomhederne af sig 
selv kommer til dem. Hvis samspillet skal fungere, skal virksomhederne kunne se en interesse i det, 
og det skal skolerne være mere opmærksomme på. Flere skoler har nu afsat midler til det opsøgen-
de arbejde, som også understøttes af særlige puljemidler fra undervisningsministeriet. Et godt ek-
sempel fra projektet er at en skole i forbindelse med praktikum har inddraget en mester som konsu-
lent i undervisningen. Det har været rigtigt godt – også i forhold til at sprede information om prakti-
kum til mestrene. I et praktikumforløb kan parterne i samarbejde finde en projektopgave ude på 
arbejdspladsen, som virksomheden kan have gavn af. Det kræver, at lærerne kommer ud i virksom-
hederne og fungerer som konsulenter der støtter arbejdet med at formulere sådanne projektopga-
ver. Det er en erfaring som projektet været med til at klargøre.  Projektet har også vist at det er en 
god praksis at lærerne gå ud og afleverer eleven i virksomheden efter skoleopholdene. Der er en 
stærk tradition for at kommunikationen mellem skole og virksomheder handler om ’brandslukning’ 
og problemeleverne. Projektet har peget på betydningen af den løbende og kontinuerlige kontakt til 
virksomhederne for at få dem informeret systematisk om elevens aktivitet under skoleopholdene, og 
for at lærerne kan følge elevens udvikling under praktikopholdende. Det er faktisk en stor erkendel-
se for ledere og lærere at de også kan kommunikere med virksomhederne om de elever, som det går 
godt med.  

Kvalificering af læreren som konsulent. En af skolelederne mener desuden, at projektet har afdæk-
ket et behov for at sætte mere fokus på den professionelle konsulent. I erhvervsuddannelserne er 
det ofte lærerne, der varetager opgaven med at opdyrke kontakten med virksomhederne, ikke en 
professionel konsulent. Det er en fordel, at der er kontinuitet i kontakten med virksomhederne, at 
det er den samme person som de møder, og ikke mange forskellige personer fra skolen. Virksomhe-
derne foretrækker, at der er en person som kan stå for det hele. Der er behov for at gøre lærerne 
mere bevidste om, hvornår de træder ud af lærerrollen og ind i konsulentrollen og kvalificere dem til 
at varetage konsulentopgaverne.  

Nye kommunikationsformer. Det er lykkedes for projektet at afprøve og identificere flere forskellige 
måder at kommunikere og have dialog mellem med virksomhederne om elevernes uddannelse. sko-
lerne formulerer sig nu mere klart om deres egen praksis, og har fokus på at udvikle nye typer af 
kontakt med virksomhederne. Det handler om nye former for besøg og møder i virksomhederne og 
erfaringer med, hvordan møder på skolen kan gøres meningsfulde for virksomhederne. Når skolerne 
vil invitere mestrene ind, så vil virksomhederne måske hellere vil høre oplæg fra hinanden frem for 
at skolen fortæller om uddannelserne. Der tænker skolerne at de skal revurdere deres samspil med 
virksomhederne. At de ser det positive i at eleverne bliver uddannet. Der er også konstateret et be-
hov for at udvikle brugen af Facebook og Elevplan til kommunikationen med virksomhederne og 
eleverne under praktikopholdene. Erfaringerne med Elevplan til kommunikation med virksomheder-
ne har vist at der er områder hvor systemet vurderes at være for tungt og omstændeligt at anvende. 
Skolerne har ikke lyst til at sælge det til virksomhederne som et middel til samarbejde, fordi mange 
skoler ikke selv bruger det særligt intensivt. Her kan en udvikling af Elevplan med fordel bruge de 



mange erfaringer der er med nye kommunikationsformer via mail, mobiltelefon og SMS, som de 
unge allerede bruger i stor stil i kontakten med lærerne.  

Sikre ejerskab til projektet. Der er høstet erfaringer med den organisatoriske gennemførelse af pro-
jektet, som kan bruges fremadrettet. Da projektet omfattede syv delprojekter og mange forskellige 
aktører, var spørgsmålet om ejerskab og forankring af projektet vigtigt. Projektets initiativtagere 
(konsulenterne) har til tider savnet opbakning fra skolelederne i forhold til at sikre fremdrift i projek-
tet. Lederne kunne have prioriteret projektet højere, og måske kunne de have været mere opsøgen-
de for at få virksomhederne med. Skolelederne mener, at de prioriterede projektet og gav den op-
mærksomhed til projektet, som det var muligt ud fra de givne vilkår.  Når det i en periode kørte lidt i 
dødvande, skyldtes det efter deres mening, at virksomhederne trods en indledende interesse, ikke 
ønskede at forpligte sig på partnerskabsaftaler. De mener desuden, at det er ledernes opgave at 
balancere projektets behov med den bemanding, som skolerne har, og de opgaver som skolerne er 
forpligtet på omkring uddannelserne. I perioder har der ikke været ressourcer til at prioritere den 
opsøgende aktivitet for at inddrage virksomhederne, fordi lærerne har været forpligtet på undervis-
ning. Selv om der er midler i projektet til lærertimer, så har det gjort det muligt at ansætte helt nye 
lærere, og der er grænser for hvor meget overarbejde lærerne kan påtage sig. Det har primært væ-
ret problemerne med at få mestrene på banen, der har vanskeliggjort projektet. De interviewede 
lærere har oplevet en god opbakning til projektet fra skoleledelsen. De vurderer, at det som har 
begrænset projektet, har været vanskelighederne ved at får virksomhederne til at deltage. Erfarin-
gerne fra projektet på malerområdet har været positive. En af lederne vurderer, at det var et minus 
at lærerne ikke var med helt fra starten, men først blev inddraget på et senere tidspunkt. Det var en 
svaghed, da det er lærerne der skal ud og omsætte projektets mål i praksis, og de skal derfor have 
ejerskab.  
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