
LÆRING PÅ tværs
netværk mellem skoler, virksomheder og ungdomsuddannelser



HVAD ER SKOLE- 
VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE?
Skole-virksomhedssamarbejde er en del af  “Åben Skole”.  
Skoler og virksomheder arbejder sammen om at give eleverne  
alsidige, virkelighedsnære og  anvendelsesorienterede lærings-
oplevelser.
 
Samarbejdet bidrager til at realisere folkeskolereformens mål om 
at tilbyde eleverne en varieret skoledag, flere veje ind i læring og 
mulighed for at eksperimentere, fordybe sig og omsætte viden i 
praksis.
 
Samarbejdet styrker elevernes evne til at kommunikere, tænke 
kritisk, kollaborere, være kreative, mestre teknologi og digitalt 
medborgerskab – de kompetencer vi forstår som det  
21. århundredes kompetencer.



DEN FAGLIGE  
LÆRING STYRKES
Skole-virksomhedssamarbejde giver  
eleverne mulighed for at arbejde med et fag-
ligt stof på mange forskellige måder. Gennem 
samarbejdet arbejder eleverne ofte i andre 
læringsmiljøer – f.eks. ude på virksomheden 
– og de kobler teori og praksis på nye måder.
 
Eleverne får mulighed for at udforske,  
afprøve, diskutere, forklare og planlægge. 
Hermed udfordres alle elever fagligt på 
forskellige niveauer.
 

Refleksionen over læringsprocessen  
skærpes af samarbejdet med virksomhedens 
medarbejdere, dels fordi eleverne arbejder 
i en virkelighedsnær kontekst og dels fordi 
medarbejderne ofte er fagspecialister på 
feltet.
 
Når eleverne arbejder med at 
løse opgaver sammen med en 
virksomhed, får undervisningen en 
større troværdighed. Dette bekræftes af 
forskning på området.



ELEVENS ALSIDIGE 
UDVIKLING FREMMES
Skole-virksomhedssamarbejde kan fremme elevens individuelle 
alsidige udvikling:

• Elevens lyst til at lære mere

• Elevens mulighed for at lære på forskellige måder

• Elevens mulighed for at lære sammen med andre.

I skole-virksomhedssamarbejdet er der mulighed for at  
eksperimentere, inspireres og undres i nye omgivelser.

Børn lærer bedst, ved at få undervisning på mange forskellige måder.



Skole-virksomhedssamarbejdet bidrager til, 
at eleverne udvikler kompetencer, som er 
nødvendige for at kunne begå sig i det  
globaliserede og digitaliserede samfund, 
som tegner arbejdsmarkedet i det 21.  
århundrede.
 
Ved at arbejde med konkrete problemstil-
linger og opgaver sammen med en virk-
somhed opøver eleverne færdigheder i bl.a. 
problem løsning, samarbejde, kritisk tænk-
ning, kommunikation og innovation.

I Vejle Kommune forstår vi det 21. århund-
redes kompetencer som:

• Kommunikation

• Kollaboration

• Kritisk tænkning

• Kreativitet

• Teknologisk mestring

• Digitalt medborgerskab

Læs mere på
www.vejle.dk

DET 21. ÅRHUNDREDES 
KOMPETENCER



KARRIERELÆRING
Gennem skole-virksomhedssamarbejder får eleverne kendskab til  
forskellige virksomheder, arbejdsopgaver, metoder og produkter.  
De ser eksempler på, hvad man kan bruge forskellige uddannelser til.
 
Eleverne får førstehåndskendskab til verden uden for skolen og afprøver, 
hvor deres styrker er.
 
Eleverne bliver præsenteret for fremtidige job- og uddannelses-
muligheder, som de måske ikke præsenteres for derhjemme.
 
Måske åbnes deres øjne for helt andre karrieremuligheder, som de ikke 
vidste fandtes eller måske bliver de bekræftet i et kommende job-,  
uddannelses- eller karrierevalg.
 

Læs mere om 
karrierelæring på 
vpt.dk/udsyn-i-udskolingen



KOM GODT I GANG
Det behøver hverken at være svært eller uoverskueligt at etablere et 
samarbejde med en lokal virksomhed.
 
På Vejle Kommunes hjemmeside finder du vejledning til 

• At få kontakt med en virksomhed

• Indgå aftaler for samarbejde

• Planlægge samarbejdet

• Sikre læring for eleverne

• Evaluere elevernes læring og samarbejdet som helhed

• ...og meget mere
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Børne- og Ungeforvaltningen
Uddannelse & Læring
Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle
76 81 50 54
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