
  

1.325 folkeskoleelever deltager i innovationssam-
arbejder med østjyske virksomheder 

Når unge får større indsigt i job- og karrieremuligheder i industrien, øges 

sandsynligheden for, at flere får lyst til at vælge en erhvervskompetencegi-

vende uddannelse umiddelbart efter folkeskolen. På landsplan vælger kun 18,5 

pct. af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse. Den andel skal øges, så fle-

re unge får en god start på arbejdslivet, og virksomheder får den nødvendige 

kvalificerede arbejdskraft. Business Region Aarhus fokuserer i Hop-In ugen 

(Hands On Production – Innovation New Ideas) i uge 44 på at give folkeskole-

elever fra 6. og 7. klassetrin mulighed at arbejde sammen med lokale virk-

somheder om en praktisk opgave med relevans for elevernes hverdag, ligesom 

de møder rollemodeller fra erhvervsskolerne. Lærerne efteruddannes under-

vejs, og også forældrene inddrages i forløbet, der afsluttes med en konkurren-

ce. Konceptet er udviklet af Hedensted Kommune og bredes i 2017 ud i Skan-

derborg, Odder og Syddjurs Kommuner. I alt 1.325 elever deltager. 

”Med den fantastiske opbakning fra erhvervslivet i Hedensted Kommune og de 

markante resultater, som vi har opnået ift at tiltrække unge til erhvervsud-

dannelserne, breder vi nu Hop-In forløbet ud i yderligere tre kommuner i Busi-

ness Region Aarhus-samarbejdet. Vi ved, at der skal en langsigtet indsats til 

for at løse manglen på faglært arbejdskraft. Og den indsats starter allerede i 

grundskolen,” siger Kirsten Terkilsen, borgmester i Hedensted Kommune og 

medlem af Business Region Aarhus’ politiske styregruppe.  

I Odder skal eleverne designe et attraktivt skolemåltid og en tilsvarende mål-

tidssituation, men eleverne i Hedensted skal fremstille et fysisk produkt, der 

fremmer trivsel og sammenhold i skolen. Produktet skal samtidig modvirke 

mobning og ensomhed og kan suppleres med en digital løsning. I Hedensted 

skal kommunens 650 7. klasseelever at arbejde sammen med ikke færre end 

29 lokale virksomheder. Det er 5 år i træk, der holdes Hop-In i Hedensted. 

I Skanderborg og Syddjurs kommuner skal eleverne bygge modeller af skole-

toiletter. I Skanderborg har virksomheden Pressalit stillet en række eksperter 

til rådighed for eleverne, ligesom de også her bliver inspireret gennem et be-

søg på virksomheden foruden faglig sparring på skolen til konstruktionen af 

full-size skoletoiletter. Også i Syddjurs Kommune kommer eleverne til at sam-

arbejde med lokale virksomheder. 

 

Opbakning fra både erhvervsliv og skoler 

”Hos Pressalit anser vi det for afgørende, at unge mennesker får et bredt bille-

de af erhvervslivet og de mange facetter, det indeholder. Dette for blandt an-

det at bidrage til, at unge mennesker træffer et uddannelsesvalg på et infor-

meret grundlag samt sikre uddannet arbejdskraft til det arbejdsmarked, der på 

et hvert givent tidspunkt eksisterer i Danmark. Desuden ligger det os på sinde 

at være involveret med det samfund, vi er en del af, og såvel præge det som 

blive præget af det. Vi tror på, at dette øger både vores indsigt og udsyn og 

bidrager til en mere mangfoldig og velpræsterende virksomhed,” siger Senior 

HR and Marketing Director Mette Dyhl Prola fra Pressalit, der har valgt at tage 

imod 130 6. klasseelever fra Stilling Skole og Niels Ebbesen Skolen i Skander-

borg Kommune.  
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”HOP-IN kan kun lade sig gøre fordi så mange kræfter slås sammen. Alle bi-

drager med det, de er bedst til. Samtidig er det en indsats, som topledelsen i 

både virksomheder og kommune brænder for,” fortæller Anders Killmann, Er-

hvervschef Hedensted Kommune 

Øget motivation i udskolingen 

Hop-In ugen skal styrke de unges innovationskompetencer foruden at give 

dem mod på livet og på at blive selvforsørgende. Og netop motivationen er der 

behov for. Undervisningsministeriets trivselsmåling (2015) viser, at elevernes 

motivation falder drastisk i udskolingen. 55% af eleverne i 4. klasse vurderer, 

at undervisningen giver dem lyst til at lære mere, i 9. klasse er det faldet til 

34% af eleverne.   

”Det er en udvikling, som skal vendes, ikke mindst på grund af de stigende og 

stadigt mere komplekse overgangskrav til ungdomsuddannelserne. Og her 

vurderer vi, at Hop-In ugen kan bidrage positivt,” siger Dorte Halberg Jakob-

sen, pædagogisk leder, udskolingen, viceskoleleder, Parkvejens Skole i Odder. 

 

FAKTA 

På landsplan er der 18,5 pct. der vælger erhvervsuddannelse. Hedensted 

Kommune har i 2017 en andel på 25,7 pct. der vælger en erhvervsuddannelse 

(se diagram i vedhæftede). 

 

Det kommunale mål er, at 30 procent af alle unge vælger en erhvervsuddan-

nelse, mens regeringen for nylig slækkede en smule på den nationale målsæt-

ning om 25 procent i 2020. Et tal, som Hedensted dermed igen er gået forbi 

med de 25,7 pct. i 2017, selv om det faktiske elevantal har været i kraftigt 

fald fra 2014-2016.  

Hedensted Kommune, som har udviklet Hop-In ugen, blev for andet år i træk 

kåret som næstbedste erhvervskommune ifølge DI’s undersøgelse og ifølge 

samme landets absolut bedste i kategorien 'Information og dialog med kom-

munen' set fra industrivirksomhedernes synsvinkel. Hedensted Erhverv arran-

gerer også midt i maj 'Mors dag i industrien'. For bag enhver smed står en 

mor, og lærlingenes uddannelsesvalg er ofte gået igennem netop mors hjerte. 

 

I Hedensted Kommune er Hop-In forløbet led i en samlet plan, som indeholder 

15 undervisningsforløb i Uddannelse og Job fra 0.-10. klasse, hvor samarbej-

det med det omgivende samfund indgår. Her er skolepraktik desuden obligato-

risk.  

 

Business Region Aarhus er 12 kommuner: Hedensted, Horsens, Skander-

borg, Samsø, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg, Favrskov, Vi-

borg og Aarhus. Business Region Aarhus fokuserer på interessevaretagelse og 

markedsføring af Østjylland samt igangsætter en række initiativer med fokus 

på industri, fødevarer og it. Hop-In projektet er ét blandt flere initiativer, der 

skal øge samarbejde mellem folkeskole/ungdomsuddannelse og industrien.  

 

For flere oplysninger kontakt gerne: 

Borgmester Kirsten Terkilsen, medlem af den politiske styregruppe i Business 



  

 

 
 

 

 

 

Region Aarhus, M: 75 67 87 18 E: Kirsten.Terkilsen@Hedensted.dk 

Erhvervschef Anders Kiilmann Petersen, Hedensted Kommune, M: 79 75 50 

18, E: anders.k.petersen@hedensted.dk 

Uddannelsesvejleder Per Lunding, Hedensted Kommune, M: 21 16 52 01, E: 

Per.Lunding@Hedensted.dk 

Partner og salgschef Per Møller, KSM Kragelund Smedje og Maskinfabrik, M: 

51 94 41 91, E: pm@ksm-hema.dk 
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HOP IN-ugen 2017 
  
Mandag:         Alle eleverne undervises af elever fra forskellige ungdomsuddannelser. Un-

dervisningen bruges i arbejdet med deres virksomhed i løbet af ugen. 
Denne dag er lærerne på efteruddannelse. 

Tirsdag:           Eleverne besøger sammen med deres lærere en virksomhed i lokalområ-
det, som de får viden og inspiration fra. 

Onsdag:           Eleverne arbejder med at klargøre deres ideer og produkter på deres re-
spektive virksomheder.  

Torsdag:          Eleverne arbejder med at klargøre deres ideer og produkter. I Hedensted 
foregår det ved DUNGS, Vejlevej 21, 8723 Hedensted. Kl. 14 flytter de deres 
løsninger til Hedensted Centret, Gesagervej 68-70, Hedensted.  
Der afholdes alle steder en messeaften, hvor de vindende klasser udnæv-
nes. Familie og andre interesserede inviteres til at komme og se elevernes 
løsninger. Klassen, der har fremstillet den bedste prototype på et produkt, 
vinder en tur til oplevelsesparken Universe. I Syddjurs går den vindende 
klasse videre til ”Skills-konkurrencen”. 
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