
 

 

 

UU VEJLEDNING OM 

INDUSTRIENS UDDANNELSER 
”Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i 

november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. 

Tallene er ikke længere nye, men behovet for meroptag på flere af vores 

uddannelser er ikke blevet mindre.” (Industriens Uddannelser).  
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Side 1 

Baggrund 

INDUSTRIEN MANGLER FAGLÆRTE 

”Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra 

Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er ikke længere nye, men behovet for meroptag på flere af 

vores uddannelser er ikke blevet mindre.” Det skriver Industriens Uddannelser og identificerer de 

uddannelser, der vil mangle faglærte i 2020: 

 Industrioperatør 

 Smed 

 Automatiktekniker 

 Industritekniker 

 Elektronikfagtekniker 

 Plastmager 

 Værktøjsmager 

 Procesoperatør 

Ifølge Arbejderbevægelsens erhvervsråd, hvis efterspørgslen efter arbejdskraft i de enkelte brancher 

fortsætter, som den har gjort gennem de seneste 10 år, vil der i 2020 mangle omkring 20.000 faglærte inden 

for jern og metal. Inden for de tekniske korte videregående uddannelser vil der, hvis efterspørgslen 

fortsætter, mangle 13.000 medarbejdere i 2020. 

Analyse- og rådgivningsfirmaet Newinsight udarbejdede i januar 2013 en analyse ”Demografisk betinget 

arbejdskraftmangel for faglærte i industrien” for Industriens Uddannelser. Analysens formål var at afdække, 

hvorvidt den demografiske udvikling kan føre til mangel på faglært arbejdskraft på industriens 

arbejdsmarked. Fokus var på gruppen af faglærte, der står overfor tilbagetrækning i de næste 5-8 år. Når de 

trækker sig tilbage, efterlader de jobs, der skal genbesættes.  

Analysen viser, at der i de kommende år vil være stor risiko for mangel på især 

industriteknikere/maskinarbejdere. 

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har ansvaret for og forestår vejledningen om uddannelse og 

erhverv til eleverne i folkeskolens 7.-9. klasse og til elever, der følger folkeskolens 10. klasse. UU vejleder 

desuden eleverne på de fleste frie grundskoler. 

UU er institutions- og sektoruafhængig og vejleder ifølge lovgivningen fordomsfrit og ligestillet alle unge til 

alle uddannelser.  

Tilrettelæggelse, indhold og prioritering af vejledningsindsatsen sker med vægt på elever, der uden en særlig 

vejledningsindsats skønnes at ville få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en 

ungdomsuddannelse. Denne gruppe er af Undervisningsministeriet estimeret til ca. 20% af alle unge. Den 

https://www.industriensuddannelser.dk/tema/5hurtigetil.../


 

Side 2 

øvrige gruppe, de ca. 80% af de unge, er henvist til eVejledning og forældrenes og skolernes vejledning og 

kendskab til både uddannelsesmuligheder og arbejdsmarked. 

UU har gennem sin tætte og direkte adgang til de unge gode forudsætninger for en tillidsbaseret og personlig 

kontakt til unge med særlige behov herfor. 

UU DANMARK 

UU DANMARK er sekretariat for landets UU centre og har til formål at arbejde for udvikling af Ungdommens 

Uddannelsesvejledning i kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt regi i samklang med samfundets 

krav, den nationale lovgivning og de unges behov og interesser. Se: http://uudanmark.dk 

PROJEKTIDE OG MOTIVATION 

EUD-reformen betyder, at den vejledning som UU centrene giver til eleverne i grundskolen og deres forældre 

ændrer sig markant. Langt størstedelen (ca. 80%) af de unge og deres forældre skal klare sig med kollektiv 

vejledning og eVejledning. Det i sig selv er et paradoks, idet målsætningerne for vejledningen er skærpet, 

samtidig med at ungdomsuddannelsessystemet bliver mere komplekst. Og det er især et paradoks, at de 

uddannelsesparate unge ikke længere bliver udfordret på deres uddannelsesvalg, samtidig med at 

erhvervsuddannelserne generelt mangler netop motiverede, ambitiøse og dygtige unge. 

Som konsekvens af EUD reformen, skal UU ikke længere tilbyde uddannelsesparate unge personlig vejledning. 

Dermed har UU ikke mulighed for at udfordre de uddannelsesparate unge og deres forældre i spørgsmålet 

om uddannelsesvalg, og der er derfor risiko for, at endnu flere unge – støttet af deres forældre – vælger en 

gymnasial uddannelse, som både de unge og deres forældre lang bedre kan gennemskue mulighederne i. 

Tænkt og udført som projekt, vil UU DANMARK via udvalgte UU centre derfor yde håndholdt og lokalt 

forankret vejledning til uddannelsesparate, dygtige elever i grundskolens afgangsklasser med henblik på, at 

give praktisk indsigt i uddannelsesmulighederne i dansk industri med fokus på de af Industriens Uddannelser 

identificerede 8 uddannelser, der især vil mangle faglærte. 

UU DANMARK ønsker at bidrage til, at flere dygtige og motiverede unge søger og gennemfører en 

erhvervsuddannelse, og UU DANMARK ønsker at gennemføre et projekt som bidrager til, at behovet for 

kvalificeret arbejdskraft og øgede kompetencekrav i industriens fag imødekommes. 
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Formål og målgruppe 

Gennem information, vejledning og praktisk afprøvning af uddannelses- og jobmulighederne i 
erhvervspraktik og evaluering og efterbehandling gives der mulighed for – via UU visitation – af interesserede 
elever, at de kan blive præsenteret for uddannelses- og jobmulighederne inden for dansk industri. 

Der indhøstes erfaringer fra projektet til fortsat informations- og vejledningsudvikling omkring industriens 
uddannelser. 
 

Formålet er med andre ord at fokusere uddannelsesparate unge i den såkaldt 80% gruppe; at tilbyde unge fra 

denne gruppe målrettet og håndholdt vejledning med henblik på øge optaget og gennemførelsesraten på de 

af DI 8 identificerede uddannelsesområder inden for dansk industri: 

 Fokus vil være på, at det er spændende at tage en erhvervsuddannelse, og at en erhvervsuddannelse 

er adgangsbillet til spændende job 

 Få stærke og motiverede unge til at tage og gennemføre en erhvervsuddannelse 

 Få ændret erhvervsuddannelsernes image fra at være ’taber-uddannelser’ til at være attraktive 

uddannelsesmuligheder med fokus på gode jobmuligheder og muligheder for videreuddannelse 

 Målrettet vejledning om hvilke uddannelsesmuligheder der er, indenfor det område hvor den unges 

interesser ligger. Særligt fokus på, hvor de bedste jobmuligheder er, efter endt uddannelse 

 Skabe kontakter og relationer, der på sigt kan føre til praktikaftaler for de deltagende unge 

MÅLGRUPPE 

Målgruppen er primært uddannelsesparate, dygtige elever i grundskolens afgangsklasser og sekundært deres 

forældre. 

Ganske mange projekter og initiativer har til formål at fokusere de udsatte og ikke-uddannelsesparate unge, 

ofte med henblik på, at de skal tage en erhvervsuddannelse. 

Dette projekt tager i stedet udgangspunkt i dels erhvervsuddannelsernes behov for ressourcestærke og 

dygtige unge, dels de uddannelsesparate unges (og deres forældres) behov for at få de unges 

uddannelsesvalg kvalificeret og udfordret. 

De medvirkende UU centre vil således visitere unge uddannelsesparate unge med henblik på at identificere 

de unge, som med fordel kan motiveres for en erhvervsuddannelse. 



 

Side 4 

Aktiviteter og forløb 

De medvirkende UU centre udarbejder i samarbejde med deres lokale DI afdelinger materiale omkring 
branchepraktik i industrien. Materialet skal være målrettet elever og forældre. 

De medvirkende UU centre udarbejder i samarbejde med deres lokale DI afdelinger et branchepraktikforløb, 
som består af: 

1. Ansøgning og udvælgelse af potentielle og målrettede kandidater 

2. Et fællesmøde på det lokale UU center eller på en virksomhed, hvor projekt og uddannelses- og 
jobmuligheder i industrien præsenteres 

3. 1 uges brobygningsforløb på en relevant indgang, hvor eleverne introduceres til teknikker med 
relevans til efterfølgende praktikforløb 

4. 1 uges praktik i en lokal industrivirksomhed, hvor job og uddannelsesmulighed praktisk præsenteres 
i forbindelse med en brancherettet erhvervspraktik 

5. UU arrangerer og sikrer efterbehandling på en lokal erhvervsskole, hvor der evalueres med elever og 
forældre (lokale virksomheder, faglærere- og studievejledere deltagere) 

6. Projektet følges op i form af registrering af elevernes uddannelsesvalg, foretaget af de medvirkende 
UU centre 

Forløbet gentages 2 efterfølgende år. 

FORMIDLING 

Det udarbejdede materiale kan efterfølgende stilles til rådighed for alle landets UU centre via UU DANMARK. 

Tilsvarende vil de beskrevne praktikforløb kunne formidles som inspiration til alle UU centre og DI afdelinger. 



 

Side 5 

Effekt og succeskriterier 

EFFEKTMÅLING  

 

 De medvirkende UU centre opstiller med hjælp fra evaluator en baseline for eget dækningsområde 

forud for projektstart 

 De medvirkende UU centres datagrundlag indgår som statistisk dokumentation 

 Empirisk dokumentation og evaluering af anvendte praktikforløb og –materiale 

 Empirisk dokumentation og evaluering af kortlagte samarbejdsrelationer mellem UU centre og 

lokale DI afdelinger og virksomheder 

 

De medvirkende UU centre foretager egen dokumentation, løbende såvel som endeligt opsummerende ved 

projektets afslutning og indberetter til UU DANMARK og evaluator. Evaluator foretager den endelige 

sammenfatning, dokumentation og evaluering.  

 

Det er op evaluator suverænt at afgøre, hvilke evalueringsmetoder de finder bedst egnet, men evalueringen 

skal være effektorienteret og evaluere såvel kvalitative som kvantitative effekter. 

SUCCESKRITERIER 

Øget optag på over 3 år på de i indledningen nævnte 8 uddannelser. 

[Skal detailudarbejdes i samarbejde med projektparter og medvirkende UU centre.] 

EVALUERING 

Evaluator vælges i samarbede med projektparterne: det kunne være eksempelvis Center for 

Ungdomsforskning eller Danmarks Evalueringsinstitut. Det er op til evaluator suverænt at afgøre, hvilke 

evalueringsmetoder de finder bedst egnet, men evalueringen skal være effektorienteret og evaluere såvel kvalitative som 

kvantitative effekter. 

 

 



 

Side 6 

Partnere og organisation 

PARTNERE 

Som partnere i projektet indgår: 

 UU DANMARK (projektejer og administrator)  

 Danske Erhvervsskoler 

 KL 

 Organisationerne bag Hands-on kampagnen: 

DI, Dansk Metal, HK, 3F og Teknisk Landsforbund.  

Kampagnen er drevet af Industriens Uddannelser og Uddannelsesnævnet 

 

PROJEKTORGANISATION 

Som nationalt udviklingscenter kan UU DANMARK sikre systematisk vidensopsamling fra medvirkende UU 

centre og deres lokale DI afdelinger, samt systematisk vidensformidling til alle landets UU centre og 

eVejledning. 

Der nedsættes en styregruppe med repræsentation fra UU DANMARK, Danske Erhvervssoler, KL og Hands-on 

kampagnen. 

Styregruppen udvælger 10 UU centre på baggrund af ansøgninger fra lokale UU centre, som skal indsende 

ansøgning i samarbejde med den lokale DI afdeling. 

Styregruppen udvælger blandt andet på baggrund af, hvilke uddannelser og job, der skal være fokus på i 

projektet. 

For hvert af de deltagende UU centre udnævnes 1-2 navngivne vejledere, som bliver lokale tovholdere. 

I et samarbejde mellem det lokale UU center, DI’s lokalafdelinger og de regionale industripolitiske 

Uddannelsesudvalg (RIPU) findes lokale virksomheder, som vil stille sig til rådighed for at tage imod elever i 1 

uges målrettet erhvervspraktik. Projektet præsenteres og foldes ud lokalt.  

UU DANMARK ansætter en samlende projektleder/koordinator, som deltager i styregruppens møder og bliver 

bindeleddet mellem styregruppen og de lokale projekttovholdere. 

UU DANMARK er den overordnede rammeprojektejer. Som rammeprojektejer modtager UU DANMARK de 

samlede midler fra Industriens Fond og videredistribuerer til de involverede UU centre på baggrund af 

projektbeskrivelser og budgetter. 

 

HANDS-ON KAMPAGNEN 



 

Side 7 

Hands-on kampagnen er et usædvanligt og tæt samarbejde mellem industriens største fagforbund og landets 

største arbejdsgiverorganisation. Kampagnens formål er at styrke interessen blandt unge og ufaglærte til at 

tage en erhvervsuddannelse i industrien. 

I Hands-ons nuværende kampagneaktiviteter afholdes lokale aktiviteter rettet mod uddannelsesparate unge 

og deres forældre. Disse aktiviteter gennemføres i samarbejde med virksomheder, UU centre og kommuner, 

hvorved budskabet om det det stigende behov for dygtige hoveder og hænder i industrien kommer bredt ud.  

Det er et centralt fokus i Hands-on kampagnen, at der udvikles konkrete værktøjer og produkter til 

vejledningsindsatsen i industrien, som kan komme flest mulige vejledere og virksomhedsrepræsentanter til 

gavn.  

Et eksempel herpå, er det engagerende Hands-on Game, der er designet til gruppevejledningsaktiviteter, hvor 

klasser på op til 32 elever kan spille med på én gang. Spillet bærer en fortælling om industriens betydning for 

samfundet, så deltagerne får en forståelse at industriens rolle – imens de bliver klogere på 

uddannelsesmulighederne i industrien. Hands-on Game blev udviklet til forældrearrangementer på 

virksomheder, hvor det høstede ros for dets legende supplement vejledningssituationen. Efter en pilotfase 

produceres det nu til uddeling i hele landet, således det vil kunne indgå i de aktiviteter, som UU DANMARK 

søger at koordinere igennem dette projektforslag.  

Foruden Hands-on Game, tilbyder kampagnen arrangementer på skoler med konceptet ’Hands-on Tour’. 

Hands-on arrangerer også innovative Makerspace-arrangementer, hvor unge med skabertræng, kan prøve 

kræfter med den højteknologiske industri. Og endeligt samler Hands-on fremtidens talenter i industrien i 

vores landsdækkende talentdatabase, hvor de løbende orienteres om spændende uddannelser og 

jobmuligheder. 

 

ORGANISATION 

 

Styreguppe: 

partnere 

UU center 

UU center 

UU center 

UU center 

UU center 

UU center 

UU center 

UU center 

UU center 

UU center 

Administration 
og projektledelse 
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Økonomi 

SAMLET BUDGET: 5.782.800 


