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Erhvervsplaymaker - formål og rammer 
• Formål:

Der er pr. 1. december 2019 ansat en erhvervsplaymaker i Faxe Kommune. Formålet med erhvervsplaymakeren er at skabe mere 
samarbejde mellem folkeskoler og virksomheder i Faxe Kommune. Endvidere er formålet at langt flere elever i Faxe Kommune ud 
og besøge lokale virksomheder som en del af deres undervisning i udskolingen.
Virksomhedsbesøgene skal klæde eleverne bedre på til at træffe et kvalificeret valg af uddannelse og job. Samtidig øges elevernes 
kendskab til det lokale erhvervsliv i Faxe Kommune.

Rammer:
Erhvervsplaymakeren sker i samarbejde med Næstved Kommune og projektperioden er 3 år.

• Erhversplaymaker stillingen opstod under DM i Skills i Næstved 2019 gennem dialog mellem borgmester i Næstved Kommune, 
Carsten Rasmussen, Ole Vive og Dansk Industri Sydsjælland. 

• Finansiering:
• Næstved Kommune 69,45 %                       1.159.793 kr
• Faxe Kommune 30,55 %                          510.176 kr
• Modtaget støtte fra Nordea-fonden                                                                                 1.421.250   kr

• Fordeling af Erhvervsplaymakerens tid: 60% i Næstved Kommune og 40% Faxe Kommune. 



Erhvervsplaymaker - målsætninger

• 1: 2600 elever skal ud og besøge virksomheder, have oplæg fra virksomheder eller været i branchepraktik i Faxe Kommune i de 
næste 3 år. 
Baseline: Der findes i dag ikke et samlet billede af disse aktiviteter i Faxe Kommune. (ej heller i Næstved Kommune)

• 2: Søgningen til erhvervsuddannelserne skal stige med 2 procentpoint i løbet af de 3 år.
Baseline: 26% i 2020 i Faxe Kommune
(Landsgennemsnit: 19,9% i 2020)

• 3: Der oprettes samarbejdsaftaler med 15 virksomheder i Faxe kommune. Virksomheder skal tage imod virksomhedsbesøg fra 
folkeskoleklasser og tage elever i virksomhedspraktik. Forløbene skal udbydes bredt tilgængeligt for alle folkeskoler. 
Baseline: 0 virksomheder.
Baseline: Ukendt antal branche praktikker

• 4: Stigning i placeringen i DI medlemsmåling på de kommunale folkeskolers samarbejde med virksomhederne 
Baseline: nummer 91 i 2020. 



Erhvervsplaymaker - status
• Virksomhederne:

Har taget godt imod tiltaget med Erhvervsplaymakeren. Erhvervsplaymakeren bruger specielt Business Faxes 
MorgenForum møder til at møde virksomhederne.  

Folkeskolerne: 
Der arbejdes på at få dialog med alle udskolingslærerene i kommunen via udskolingsteammøder på skolerne 
inden sommerferien.
Der arbejdes på at indsatsen omkring det timeløse fag Uddannelse og Job bliver opprioriteret på skolernes 
skema i de kommende skoleår. Dette vil også give en mere kvalificeret udannelsesparathedsvurdering.

Proces:
Det er vedtaget at man i Faxe Kommune bruger platformen skoletjenesten.dk til at samle åben skole tilbud 
der er i Faxe Kommune. Den bruges også i Næstved Kommune og er velfungerende. 
Erhvervsplaymakeren opretter virksomhederne på skoletjenesten.dk, så lærerne nemt kan tilgå det og 
planlægge besøg med eleverne. 

Her er et eksempel fra Næstved Kommune, hvor der er kontaktoplysninger på virksomheden, rammer for 
besøget, link til undervisningsmateriale mv: https://skoletjenesten.dk/tilbud/ropox-better-ways-better-days
Generelt er der erfaringer og undervisningsmateriale at trække på fra Næstved Kommune.

https://skoletjenesten.dk/tilbud/ropox-better-ways-better-days

