
Styrke overgangen fra grundskole til erhvervsskole 
Syddansk Erhvervsskole har siden 2016 arbejdet målrettet på at styrke overgangen fra grundskole 
til erhvervsskole. Målet er, at alle elever som besøger Syddansk Erhvervsskole, får mulighed for at 
stifte bekendtskab med flere uddannelser under deres besøg, og derved i langt højre grad bliver 
udfordret i deres uddannelsesvalg. Forløbene skal give mening, eleverne skal involveres og 
aktiveres og de skal have et konkret udbytte.  
 
I dag arbejder et korps af undervisere på tværs af Syddansk Erhvervsskole i Odense og Vejle 
sammen med projektleder Anita Dahlberg om at udvikle forløbene. 
 
Virtuel brobygning - praksisfaglighed og fremtidens kompetencer 
Da smittetallene i efteråret begyndte at stige igen, valgte Syddansk Erhvervsskole at tage et nyt kig 
på deres intro- og brobygningsforløb for 8. til 10. årgang.  Underviserne udviklede et koncept for, 
hvorledes intro- og brobygningsforløb kunne beholde deres praksisfaglige kontekst, selvom det 
skulle formidles virtuelt. Resultatet blev seks helt nye intro- og brobygningsforløb, hvor 
underviserne gennemfører virtuel, live og lærerkonfronteret undervisning.  
 
21st Century Learning 
Det handler om læring. Elever skal ikke kun tilbydes en oplevelse, når de kommer på besøg på 
Syddansk Erhvervsskole, de skal også lære noget. Det handler om at gøre det virkelighedsnært, 
spændende og autentisk. Vi prøver ikke på at pakke tingene ind i cellofan, for unge mennesker i 
dag kræver fakta. De vil vide hvad man kan, og hvad det kræver samt hvad de erhvervsfaglige 
uddannelser indeholder, både hvad angår det praksisfaglige og det teoretiske.  
8.,9. og 10. klasses elever oplever, hvordan de forskellige uddannelser inden for en fagretning 
supplerer hinanden og indgår i et slags økosystem. Pædagogisk set handler det om at vække 
elevernes nysgerrighed, kreativitet og innovative tænkning. De unge vil i fremtiden skulle finde 
løsninger på klimafordringer, ressourceknaphed og befolkningstilvækst. Derfor inddrages de 12 
lærings Skills fra 21st Century Learning, FNs verdensmål og de faglige mål fra folkeskolen inden for 
de forløb, som Syddansk Erhvervsskole udbyder til grundskolerne.   


