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SAMARBEJDSAFTALE 

mellem LO Aarhus og Børn og Unge  

 

Fra skole til erhverv 
 

 

Øvrige samarbejdspartnere: 

Aarhus Håndværkerforening, Dansk Byggeri Østjylland, Erhverv 

Aarhus, MSB/ UU Aarhus og Aarhus Lærerforening. 

 

 

Baggrund 

 

Alt for få unge vælger i dag en erhvervsrettet ungdomsuddannelse 

efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. Med denne aftale tages der 

skridt til at etablere flere forløb for elever i folkeskolen, der kan 

give dem bedre kendskab til og motivation for at vælge en er-

hvervsuddannelse. 

 

Der er behov for, at der kontinuerligt udvikles og igangsættes ini-

tiativer, der styrker de unges kendskab til de forskellige erhvervs-

uddannelser og de mange forskellige beskæftigelsesmuligheder 

som en erhvervsuddannelse fører med sig. 

 

Aarhus Kommune har et stort politisk fokus på at flere unge væl-

ger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. Byrådet har 

blandt andet afsat ressourcer til særligt målrettede indsatser, der 

understøtter den politiske målsætning om at 20 pct. unge vælger 

en erhvervsuddannelse i 2020 og 25 pct. i 2015. 

 

Der er i forlængelse heraf iværksat en lang række indsatser der 

involverer samarbejder om undervisningsforløb mellem folkesko-

lerne, erhvervsskolerne og det lokale erhvervsliv i Aarhus. 

 

Nærværende samarbejdsaftale vil understøtte 

• En helhedsorienteret indsats med et tydeligt fokus på de unge.  

• At Børn og Unges strategier for helhedssyn, samskabelse, tid-

lig/rettidig indsats, vidensbaseret praksis samt attraktive og 

bæredygtige arbejdspladser indgår som en del af rammen for 

de konkrete tiltag. 

• At de igangsatte indsatser understøtter og kvalificerer de unges 

valg af ungdomsuddannelse.   

BØRN OG UNGE 
Pædagogisk afdeling 

Aarhus Kommune 

Læring og Udvikling 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 

 

Telefon: 29 20 99 44 

Direkte telefon: 23 38 01 41 

 

Direkte e-mail: 

hjoh@aarhus.dk 

 

Sag: 16/045234-3 

Sagsbehandler: 

Henrik Johansen 
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Med LO Aarhus’ kendskab og adgang til de mange arbejdspladser, 

der findes i Aarhus, kan aftalen give eleverne indblik i forskellige 

jobs og arbejdsliv, åbne for nysgerrighed og udvide deres perspek-

tiver på uddannelse og job. 

 

Der iværksættes et pilotprojekt med det overordnede formål at 

skabe resultater for de medvirkende og indhente erfaringer, der 

kan bruges i et bredere perspektiv for flere elever i Aarhus Kom-

mune. 

F.eks. iværksættes: 

• Virksomhedssamarbejder, hvor LO Aarhus skaber kontakt, ind-

går aftaler og afvikler forløb med konkrete læringsmål i fag / i 

Uddannelse og Job  

• Hands on aktiviteter med faglærte/rollemodeller og dialog om 

deres vej til uddannelse 

• Faglærte som sparring / kontantpersoner / mentorer mv. for 

de medvirkende elever. 

 

 

Målgruppe og forventet deltagerantal 

 

Elever i 8. og 9. klasse fra skolerne i område Viborgvej samt elever 

fra 10. klassecentret på Rundhøjskolen. 

Forventet elevtal: 520 elever fordelt på syv skoler, (seks grund-

skoler i område Viborgvej samt Rundhøjskolens tre 10. klasser. 33 

klasser i alt). 

 

Det har i udgangspunktet været et ønske at finde et område til 

pilotprojekterne med en demografisk sammensætning der matcher 

intentionerne om at nå elever med forskellig etnicitet, elever med 

forskellig økonomisk baggrund, elever fra forskellige boligforhold 

og elever fra land- såvel som byskoler.  

 

Børn og Ungeområde Viborgvej har tilkendegivet interesse i at 

medvirke i pilotprojektet og da området i vid udstrækning karakte-

riserer ovennævnte forhold, er der indgået aftale om samarbejde. 

 

Området er endvidere præget af en markant erhvervsmæssig ud-

vikling med flere store, mellemstore og mindre virksomheder. 
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Effekt  

 

• At de enkelte skoler udvikler og afprøver samarbejder med 

erhvervsuddannelserne som genererer erfaringer og viden 

om indsatser der virker. 

 

• At det ved den koordinerede tilmelding til ungdomsuddan-

nelserne kan registreres at flere elever i Børn og Ungeom-

råde Viborgvej samt Rundhøjskolens 10. klassecenter væl-

ger en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. 

 

I forbindelse med de processer der iværksættes i forbindelse med 

denne samarbejdsaftale, vil der blive inddraget erfaringer fra ind-

satsen 17i17 som MBU i samarbejde med MSB har gennemført 

siden 2014.  

Indsatsen 17i17 har over en 3-årig periode fulgt en 7. klasse fra 

2014 hvor eleverne i en uge to gange årligt har deltaget i forskelli-

ge erhvervsrettede undervisningsforløb som f.eks. virksomhedsbe-

søg, forløb på erhvervsskolerne og virksomhedspraktikker. 

 

Omdrejningspunkterne for indsatsen har været en tæt dialog og 

sparring med de unge, individuelle, målrettede og håndholdte for-

løb med et kontinuerligt fokus på at støtte og udfordre de unge 

vedr. uddannelses og jobvalg. 

 

Ved tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne 1. marts 2017 viste 

tallene, at ca. 30 pct. af de unge har havde deltaget i 17i17 valgte 

en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. 

 

De gode erfaringer fra 17i17 viser at en målrettet indsats i et be-

grænset område kan skabe en positiv effekt og hvor 17i17 var på 

en enkelt skole så afprøves elementer fra dette nu i et samlet 

Børn- og Ungeområde. 

 

 

Ydelser  

 

Besøg på lokale virksomheder, hvor der bliver mulighed for at væ-

re ”ansat for en dag.” Alle elever i målgruppen skal igennem denne 

aktivitet inden for den samme uge, således at klasserne på den 

enkelte skole kan sammenligne, og dermed blive klogere på, de 

enkelte erhvervsuddannelser, de har fået kendskab til.  

 

Nedenfor konkrete eksempler på forløb som eleverne præsenteres 

for og deltager i: 



 

 

3. april  2018 

Side 4 af 5 
 

o Introduktion til virksomhedernes produkter. 

o Information om produktets tilblivelse fra start til slut. 

o Etablering af mentorforløb hvor eleverne tilknyttes en 

medarbejder og følger denne på en arbejdsdag. 

o Orientering om hvilke erhvervsuddannelser der er invol-

veret i produktionen. 

o Gæstelærerbesøg i klassen af unge rollemodeller, nyud-

dannede indenfor erhvervsuddannelsesområdet. 

o Ordinære praktikforløb af 2 – 5 dages varighed på loka-

le virksomheder. 

o Inddragelse af og supplering til skolens obligatoriske 

fag, f.eks. Uddannelse og Job, samfundsfag og medbor-

gerskab, herunder arbejde med uddannelsesplanen. 

 

Disse aktiviteter gennemføres sideløbende med et samarbejde 

med Aarhus Håndværkerforening, Erhverv Aarhus samt Dansk 

Byggeri Østjylland.  

Organisationerne påtager sig arbejdet med at orientere deres 

medlemsvirksomheder om de forskellige modeller med henblik på 

at deltage i forløbene. 

 

LO Aarhus stiller medarbejdere til rådighed som varetager og kata-

lyserer samarbejdsprocesser mellem virksomheder, mentorer, fol-

keskoler og erhvervsskoler. LO ansætter en frontmedarbejder og 

en administrativ tovholder, som bliver de primære personer i pro-

jektet. 

 

Rekruttering og uddannelse af LO-mentorerne foretages i samar-

bejde med Aarhus Håndværkerforening og andre arbejdsgiveror-

ganisationer samt MSB. 

 

 

Aftaleperiode: 

 

Den 1. februar 2018 til 31. december 2019. 

 

Ressourcer: 

 

Børn og Unge (Læring og Udvikling) bidrager til indsatsen med 

500.000 kr. i kalenderåret 2018 og 350.000 kr. i kalenderåret 

2019. 

 

Evaluering  

 

Der følges op på denne aftale senest 1. december 2018. 
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