
I Varde kommune sender 
erhvervsplaymaker og erhvervsguide de 
unge i den rigtige retning
Udfordringen
I 2016 var det kun 16,8 pct af de unge, der søgte ind på erhvervsuddannelserne 
efter 9. og 10. klasse. Derfor tog udvalget for Børn og Unge på studietur til både 
Aalborg og Ishøj og fik inspiration til at ansætte en erhvervsplaymaker. Samtidig 
blev der sat et mål om, at  30 pct. skulle tage en erhvervsuddannelse efter 9. og 
10. klasse i 2025. 

Erhvervsplaymakeren fik til opgave at motivere flere unge til at tage en 
erhvervsuddannelse efter folkeskolen og gik derfor i gang med at lave 
virksomhedsforløb. Det krævede også, at virksomhederne bød sig til, så 
kommunen sendte meget klare politiske signaler, om at området blev prioriteret 
højt. 

I dag er der ca. 130 tilbud om virksomhedsbesøg til kommunens mange 
skoleklasser, som omfatter 2000 elever. Efter besøget bruger lærerne ofte 
cases fra virksomhederne i undervisningen i de forskellige fag, når eleverne er 
tilbage på skolen. Udover at åbne dørene for skoleklasserne er virksomhederne 
også gode til at finde lærlinge, som vil stille sig frem og fortælle om deres 
dagligdag som lærling. 

Og arbejdet med at spille erhverv og skole sammen, har i den grad båret frugt. 
Andelen af unge, som vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse er 
steget betydeligt og nåede over 30 pct. i 2021. 

Varde Kommune har siden også ansat en erhvervsguide i 2021, som er bindeled 
mellem kommunens unge, ungdomsuddannelserne, UU-vejlederne og 
virksomhederne.  Målgruppen er 13-18 årige, der er ikke-uddannelsesparate, 
har brug for hjælp til at finde den rigtige læremester eller mangler et 
erhvervsrelateret netværk . 

Arbejdet med at etablere praktikker, lærepladser, trainee-forløb, forpraktikker 
og studie- og fritidsjobs er gået over alt forventning. Særligt indsatsen for at få 
unge i fritidsjob er en succes og 90 unge har fra juni 2021 - juli 2022 fået et 
fritidsjob, 15 unge har fået lærepladser, som bl.a. smede, industritekniker og 
elektriker og derudover er der lavet en række praktikophold – alt med hjælp fra 
erhvervsguiden. 

Løsningen
• En erhvervsplaymaker, der kan stå for at skabe de rette forløb mellem skoler 

og virksomheder. Erhvervsplaymakeren skal skabe personlig kontakt til 
virksomhederne og skabe forløb af høj kvalitet igennem dialog. Det er vigtigt, 
hvis det skal blive en succes for skolerne såvel som virksomhederne. 

• En erhvervsguide, som kan hjælpe andre grupper, der har særlige 
udfordringer. 

• Erhvervsplaymaker og Erhvervsguide er placeret hos den lokale 
medlemsbaserede erhvervsforening, ProVarde, og derfor i direkte kontakt 
med erhvervslivet og de lokale virksomheder. 

• De to stillinger er finansieret af kommunen. 

 Vil du vide mere? 
Erhvervsplaymaker Kasper Bech Pedersen, 
kabe@provarde.dk/ tlf.  20 35 42 64

Erhvervsguide Annette Heard, 
anhe@provarde.dk/tlf. 44140499.

OBS!
Send tydelige politiske signaler 
om, at det er vigtigt at 
virksomhederne byder sig til og 
bakker op. 

Uddannelse


