
Den	  åbne	  skole	  	  -‐	  arbejdsgruppe	  6	  	  -‐	  Ungdomsuddannelser	  og	  erhvervsliv	  
	  
Mål:	  At	  give	  eleverne	  motivation,	  lyst	  og	  kompetencer	  til	  den	  brede	  vifte	  af	  ungdomsuddannelser.	  
	  
Midler:	  Midler	  til	  målet	  er	  brobygning	  og	  omvendt	  brobygning,	  en	  erhvervsklasse/valgfag	  for	  skoletrætte	  elever	  i	  
overbygningen	  og	  tekniske	  hjælpemidler	  i	  form	  af	  bedre	  faglokaler.	  
	  
Via:	  Målene	  tilstræbes	  gennem	  bredt	  netværk	  med	  erhvervslivet	  bl.a.	  via	  Greve	  erhverv	  og	  tekniske	  skoler.	  
	  
Indledning	  
Indenfor	  de	  sidste	  10	  år	  er	  antallet	  af	  unge	  som	  søger	  gymnasiet	  (HF,	  HHX,	  STX	  og	  HTX)	  steget	  med	  20%	  så	  den	  
uddannelse	  i	  dag	  udgør	  80%	  af	  ungdomsuddannelserne.	  
	  
Gymnasiet	  vil	  altid	  være	  en	  populær	  uddannelsesgren,	  men	  desværre	  på	  bekostning	  af	  den	  håndværksmæssige	  
uddannelse.	  
	  
Vi	  skal	  give	  de	  unge	  en	  bred	  indsigt	  i	  erhvervslivet	  
Vi	  tror,	  at	  brobygning	  og	  omvendt	  brobygning	  er	  nogle	  af	  de	  muligheder,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  synliggøre	  
håndværkeruddannelsen.	  Lad	  håndværket	  komme	  til	  skolen	  i	  faget	  ”Håndværk	  og	  design”.	  
	  
Hvis	  eleverne	  i	  overbygningen	  kunne	  få	  flere	  førstehåndsindtryk,	  så	  får	  de	  en	  bedre	  baggrund	  for	  at	  danne	  sig	  et	  bredt	  
indtryk	  af,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  tage	  en	  erhvervsuddannelse.	  
	  
Det	  brede	  grundlag	  skal	  skaffes	  ved	  hjælp	  en	  blanding	  af	  brobygning	  og	  omvendt	  brobygning,	  hvor	  gæstelærere	  fra	  
erhvervslivet	  i	  et	  ugeforløb	  får	  mulighed	  for	  at	  undervise	  de	  unge	  i	  forskellige	  erhverv/håndværk,	  hvorved	  de	  unge	  får	  
et	  bedre	  grundlag	  for	  at	  tage	  deres	  beslutning	  om	  en	  uddannelse.	  Når	  de	  så	  har	  fået	  en	  klar	  idé	  om,	  hvad	  de	  vil,	  kan	  
de	  komme	  i	  brobygning	  over	  en	  længere	  periode	  på	  den	  uddannelse,	  de	  vælger.	  
	  
Construction	  College	  Aalborg	  har	  for	  nogle	  år	  siden	  og	  med	  stor	  succes	  afprøvet	  et	  forløb	  over	  en	  uge	  på	  en	  række	  
folkeskoler	  i	  Aalborg.	  	  
Projektet	  blev	  kaldt	  ”Toppen	  af	  et	  tårn”.	  Tidsplanen	  for	  den	  omvendte	  brobygning	  så	  sådan	  ud:	  
Mandag	  –	  teoridag.	  Eleverne	  lærer	  den	  nødvendige	  sikkerhed,	  samt	  hvordan	  man	  opfører	  sig	  på	  en	  byggeplads.	  
Dagen	  slutter	  med	  lidt	  matematik,	  hvor	  eleverne	  skal	  beregne,	  hvor	  mange	  mursten,	  samt	  hvor	  meget	  mørtel	  der	  skal	  
bruges,	  og	  hvad	  det	  vejer.	  Der	  regnes	  også	  på,	  hvor	  mange	  flere	  kilo	  der	  skal	  flytte	  unødvendigt,	  hvis	  de	  for	  eksempel	  
tager	  10%	  for	  meget	  materiale	  ud	  til	  deres	  tårn.	  
Tirsdag	  og	  onsdag	  –	  muredage.	  
Torsdag	  står	  den	  på	  tømrerarbejde	  med	  rejsning	  af	  spær	  og	  lægtning.	  
Fredag	  monteres	  tagrender,	  og	  der	  afsluttes	  med	  et	  rejsegilde,	  hvor	  søskende,	  forældre	  og	  bedsteforældre	  er	  
velkomne.	  
	  
Denne	  skitse	  med	  et	  forløb	  på	  en	  uge,	  hvor	  faglærere	  kommer	  ud	  på	  skolen,	  kan	  bruges	  på	  stort	  set	  alle	  fag.	  
	  	  
En	  anden	  mulighed	  er	  en	  slags	  ”erhvervsklasse”	  (evt.	  valgfag)	  for	  skoletrætte	  elever	  i	  overbygningen,	  hvor	  man	  over	  
en	  længere	  periode	  beskæftiger	  sig	  med	  forskellige	  fag,	  hvor	  hænderne	  bruges	  mest.	  
	  
Målet	  er,	  at	  så	  mange	  elever	  som	  muligt	  finder	  det	  fag,	  de	  interesserede	  sig	  for,	  så	  antallet	  af	  unge,	  som	  i	  dag	  springer	  
fra	  en	  uddannelse,	  mindskes	  mærkbart,	  bl.a.	  fordi	  de	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  prøve	  forskellige	  fag,	  inden	  den	  
endelige	  beslutning	  blev	  taget.	  
	  
En	  god	  bivirkning	  kunne	  være,	  at	  hvis	  vi	  kan	  give	  de	  unge	  en	  positiv	  og	  god	  oplevelse	  af	  overgangen	  fra	  folkeskolen	  til	  
et	  forhåbentligt	  langt	  og	  godt	  arbejdsliv,	  får	  vi	  også	  positive	  og	  glade	  elever	  i	  hverdagen	  og	  formentlig	  også	  senere	  på	  
de	  tekniske	  skoler.	  
	  	  
Kilder	  og	  inspiration:	  Dansk	  industri,	  Henning	  Hornstrup	  -‐	  Construction	  College	  Aalborg,	  Arne	  Sloth	  Kristoffersen	  -‐	  
tidligere	  skoleinspektør	  på	  Bavnebakkeskolen	  i	  Støvring	  


