
ANSØGNING TIL NORDEA BANK FONDEN 

Etablering af Erhvervsplaymaker i Næstved og Faxe Kommuner 

Projektets ide (maks. 1000 anslag) 

Projektets idé er at dedikere én fast person 100% til at arbejde målrettet med at skabe varige relationer 
mellem folkeskoler og det lokale erhvervsliv for at motivere flere elever til at tage en erhvervsuddannelse.  

Inspirationen hertil er hentet fra især Frederikshavn, Aalborg og Hjørring kommuner, hvor man har ansat 
det, som de kalder en ”erhvervsplaymaker”, der skal bygge bro mellem folkeskole og erhvervsliv, således 
flere unge ender med at vælge en (erhvervs)uddannelse på et kvalificeret grundlag.   

Formålet med erhvervsplaymakerens indsats er at give eleverne større kendskab til deres uddannelses- og 
jobmuligheder samt motivere dem til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Desuden har indsatsen til 
formål, på længere sigt, at medvirke positivt til virksomhedernes mulighed for at rekruttere kvalificeret 
faglært arbejdskraft blandt de unge. Erhvervsplaymakeren skal opbygge og vedligeholde et tæt samarbejde 
med skoler, erhvervsforeninger, lokale virksomheder, kommunale erhvervsorganisationer og 
erhvervsuddannelsesinstitutioner i området. 
 

Projektets aktiviteter (maks. 2000 anslag)  

Erhvervsplaymakerens primære opgave er at skabe varige relationer mellem folkeskolerne, 
erhvervsskolerne og erhvervslivet i Næstved og Faxe kommuner.  

Projektet læner sig i høj grad op ad de erfaringer, som kommunerne allerede har gjort sig i forhold til 
samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne – fx i forbindelse med afholdelse af DM i Skills i 
2019 i Næstved.  

Erhvervsplaymakeren vil have en nøglefunktion som netværksskaber, koordinator og drivkraft, der løbende 
skal sikre fremdriften af aktiviteter og fastholde opmærksomheden på området hos skoler, virksomheder 
og de unge (og deres forældre). 

Erhvervsplaymakeren har derfor nogle primære opgaver, der vedrører: 

• Opsøgende aktiviteter over for lokale virksomheder i forhold til styrkelse af skole-
/virksomhedssamarbejdet for folkeskoler i begge kommuner.  

• Opstart af konkrete aktiviteter og afholdelse af arrangementer hos skoler og virksomheder.  

• Løbende opfølgning, evaluering og tilbagemelding til skoler og virksomheder på de gennemførte 
aktiviteter. 

• Løbende koordinering og sparring med kommunernes lokale erhvervsservice (Næstved Erhverv og 
Business Faxe), erhvervsforeninger og øvrige interesseorganisationer. 

• Sikre et overordnet ”karrierelæringsperspektiv” på alle initiativer, så der sættes et tydeligt fokus på 
de unges overgange, valg og veje i uddannelsessystemet og på overgangen til arbejdsmarkedet.  

Med afsæt i ovenstående rammer vil projektet bl.a. indeholde følgende aktiviteter: 

• Tilrettelæggelse af virksomhedsbesøg og virksomhedsforløb. 

• Gennemføre tematiserede undervisningsforløb inden for udvalgte fag i samarbejde med lokale 
virksomheder.  

• Understøtte at allerede udarbejdet undervisnings- og informationsmateriale. 

• Tilrettelægge samarbejde og tværgående forløb om ”innovation og entreprenørskab” med 
eksisterende iværksætter- og innovationsmiljøer i kommunerne som fx FabLab hos Zealand 
Erhvervsakademi og Makerspace hos Næstved Gymnasium og HF. 

• Udarbejde målrettede forløb, der har til formål at understøtte uddannelsesparatheden hos de 
elever, der er den primære målgruppe til erhvervsuddannelserne.   



• Åben virksomhed for unge og deres forældre. 

 

Projektets målsætninger og målgrupper (maks. 2000 anslag) 

Der er en stor efterspørgsel efter faglært arbejdskraft hos de lokale virksomheder i Næstved og Faxe 
kommuner. Opsvinget har også ramt de sjællandske kommuner, hvor store offentlige infrastrukturprojekter 
som Femern Bælt forbindelsen, Storstrømsbroen, elektrificeringen af jernbanen og mange andre 
anlægsprojekter sætter det regionale arbejdsmarked under pres. Særligt de faglærte vil der i fremtiden 
være efterspørgsel efter.  

Dansk Industri melder at 70% af de sydsjællandske virksomheder i 2018 har søgt efter nye medarbejdere, 
hvor mere end en tredjedel af disse har måttet opgive at finde egnede kandidater. Region Sjælland 
forudsiger samtidig, at vi kommer til at mangle omkring 15.000 faglærte i 2030 i blot denne region. En 
aktuel temperaturmåling af arbejdsmarkedet fra juni 2019 i Næstved Kommune viser samtidig, at det er 
især inden for håndværksfagene og sundhed og omsorg, at der mangler medarbejdere.   

Antallet af elever, der i dag vælger en erhvervsuddannelse i Faxe og Næstved kommuner, ligger en smule 
over landsgennemsnittet (20%) på hhv. 23% og 25% (jf. uddannelsesstatistik), men ligger langt fra de over 
30% af en ungdomsårgang, der i 2000 valgte en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen samt de 
nationale måltal (30%) for 2025.  

Projektets målsætning er klar – der skal være flere elever, der gennemfører en erhvervsuddannelse efter 
folkeskolen og den skal målrettes de uddannelser, hvor der vil være mangel på arbejdskraft i fremtiden. 

 

Konkrete målsætninger for projektet er: 

• Alle elever i udskolingen stifter bekendtskab med erhvervsuddannelser og lokale virksomheder og 
får mulighed for at danne sig egne erfaringer på denne baggrund mhp. uddannelsesvalg.  

• Flere elever påbegynder en erhvervsuddannelse efter folkeskolen – og fastholdes i 
uddannelsesforløbet. Optaget øges med 2pp i begge kommuner. 

• At der etableres en model for et forpligtende forældre-skole-samarbejde, hvor forældrene i højere 
grad engageres i arbejdet med uddannelse og job og dermed de unges uddannelsesvalg. 

• Antallet af lokale virksomheder, der indgår i skole/virksomhedsbesøg øges. I projektperioden skal 
der etableres forløb med 30 virksomheder i Næstved og med 15 virksomheder i Faxe. 

• Lokale virksomheder vil udvikle et ejerskab til samarbejdet med folkeskolen – og fremadrettet 
indgå i et forpligtende samarbejde om dette. Virksomhederne skal justere og udvikle deres tilbud til 
skolerne kontinuerligt med sigte på et dannelses- og uddannelsesperspektiv.    

• Lokale virksomheder vil opleve øget adgang til rekruttering af elever/lærlinge og på sigt faglærte 
blandt unge i de to kommuner.  

 

Projektets primære målgruppe er alle elever i folkeskolen både i relation til uddannelse og job, 
karrierelæring og almen dannelse. Der vil dog blive gjort en særlig indsats for de elever i folkeskolen for 
hvem, at en erhvervsuddannelse vil være mest relevant. En elevgruppe der har interessen og potentialet, 
men som ikke nødvendigvis vælger denne karrierevej af sig selv.  

For at dette kan lykkes, er der en række andre sekundære målgrupper, som skal bringes i spil. Det drejer sig 
om lærerne i folkeskolen, virksomhedsejerne, ungevejlederne, lærerne på erhvervsskolerne og selvfølgelig 
forældrene til de unge.   

 

Projektets økonomi (maks. 1500 anslag)  



Projektperioden er på tre år med følgende budget: 

 

Budget erhvervsplaymaker   

 Per år Samlet for 3 år 

Projektansættelse, inkl. pension 647.500 1.942.500 
Aktiviteter og materialer, herunder transport af 
elever 300.000 900.000 

SUM   2.842.500 

   
Medfinansiering*   
Næstved Kommune  694.462 

Faxe Kommune  305.538 

SUM   1.000.000 

   

   
Ansøges fra Nordea Bank Fonden 1.842.500 

   

   
*Medfinansieringen fra Næstved og Faxe kommuner er baseret på en fordelingsnøgle ud fra 
indbyggertallet i 2019. Kommunerne har afsat finansiering til 20 timer per uge i to år, men 
ønsker med projektet at styrke indsatsen til tre år og på fuld tid.  

   

 

Kommunikation og videndeling (maks. 1000 anslag) 

 

De tidligere beskrevet aktiviteter omkring f.eks. åben virksomhed vil blive en del af en planlagt Mærk 
Næstved kampagne om ”Næstved som uddannelsernes by” i 2020. 

Udvidelse af netportal www.skoletjenesten.dk/nk med aktuelle og konkrete forløb og virksomhedsbesøg, 
som folkeskoleklasserne kan tilmelde sig. 

Udviklede rollemodelkoncepter og besøgskoncepter gøres nemt tilgængelige for skolerne via Aula. 

Kommunikation af muligheder synliggøres vha. Næstved Erhvervs og Faxe Business’ 
kommunikationskanaler. 

Deltagelse i netværksgrupper og konferencer, der sorterer under Næstved Erhverv og Faxe Business. 

Videndeling med og/eller deltagelse i øvrige strategisk vigtige kommissoriegrupper såsom Næstved 
Kommunes ”Mellemtrinnet og øget søgning til eud/eux”. 

 

Risici (maks. 1000 anslag) 

Der er en lang række erfaringer med erhvervsplaymakerordninger fra andre dele af landet, som der kan 
trækkes på. Initiativerne med erhvervsplaymakere er relativt nye, hvor de første forsøg blev startet for tre 
år siden i Frederikshavn og tilsvarende lidt senere i Hjørring og Aalborg. Erfaringerne fra projekterne er 
positive, men der foreligger som sådan ikke egentlige evalueringer af ordningerne endnu.  

Men hovedpointerne er, at der skal langsigtet planlægning til – og at erhvervsplaymakeren ikke bliver anset 
som en ekstra arbejdskraft, der skal koordinere skolernes undervisningsforløb.  Dette gælder både i 
udviklingen af forløbene, hvor skolerne har svært ved at stille lærerressourcer til rådighed med kort varsel 
til en udviklingsopgave – og for deltagelsen i konkrete forløb. Ligeledes er erfaringerne også, at 
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virksomhederne langt mere tilbøjelig til at udbyde forløb, hvis de planlægges i god tid og opleves som 
veltilrettelagte.  Desuden er der en opmærksomhed på at forløbene skal findes relevante for skolerne i 
forhold til den faglighed de arbejder med samt øvrige indsatser. 

Samtidig adskiller dette projekt sig fra f.eks. jyske initiativer ved at være tværkommunalt. Det betyder, at 

der er langt mere koordinering, da der er endnu flere parter i sagen. Det være sig skoleområdet, evt. 

jobcenter og langt flere virksomheder i en større geografi. Det er derfor vigtigt, at man er helt skarp på, 

hvad og hvordan indsatserne skal initieres. Der er også fordele ved det tværkommunale samarbejde såsom 

videndeling samt styrkelse af rekruttering og uddannelsessøgning på tværs af kommunegrænser. 

 

Evaluering og forankring (maks. 1000 anslag)  

Projektet med en tværkommunal erhvervsplaymakerordning vil løbende blive evalueret med fastsatte 
milepæle for gennemførslen af projektets aktiviteter, hvor der opstilles konkrete mål for fx antallet af 
aktiviteter, virksomhedsbesøg, skole-virksomhedsforløb og lignende.  

I den treårige projektperiode vil der desuden ske en halvårlig afrapportering af fremdriftet i projektet til 
begge kommuners kommunalbestyrelser for sikre en løbende opmærksomhed og ejerskab til indsatsen.   

Der vil være en skærpet opmærksomhed på at understøtte en forankring, hvor der udarbejdes vejledninger 
og stærke koncepter, som der kan leve ud over projektperioden. Dette gøres blandt andet gennem 
videndeling og sikre adgang til tilbud og vejledninger ud over projektperioden. 

 

Projektets organisation (maks. 1500 anslag) 

Erhvervsplaymakeren skal dække både Næstved og Faxe kommuner, og derfor er det vigtigt, at der 

etableres en organisation, der sikrer ejerskab og forankring begge steder.  

Der etableres derfor en tværkommunal styregruppe i forbindelse med projektet, som erhvervsplaymakeren 

refererer til og som har ansvaret for det strategiske sigte i projektet. 

Erhvervsplaymakeren vil blive ansat i en treårig projektansættelse på fuldtid, hvis ansøgningen 

imødekommes. Kommunerne har afsat penge til en toårig ansættelse på 20 timer (beløbet indgår under 

medfinansiering).  

Med fondsmidler forventer vi at kunne tiltrække mere kvalificerede ansøgere.  

Stillingen vil blive organisatorisk forankret i Center for Dagtilbud og Skoler i Næstved Kommune med 

reference til teamlederen for Pædagogik, Læring og Udvikling, men erhvervsplaymakeren vil have delt 

tjeneste og dermed fysisk arbejdssted i begge kommuner.  

  

 

 


