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Forord

QAQISA!-guiden til skole-erhverv-samarbejde, som du sidder med i hånden, er udviklet til at
give skoler og erhvervsliv inspiration til fælles aktiviteter, som kan motivere flere unge i ældstetrinnet til at vælge en uddannelse efter folkeskolens afgangsprøve.
Ved at gennemføre nogle - eller alle! - aktiviteterne i denne guide kan du klæde eleverne på
til at træffe kvalificerede uddannelsesvalg, øge deres ambitioner og give dem viden om de
muligheder, en uddannelse giver for at tage ansvar for egen fremtid.
Denne guide kan hjælpe dig med at komme i gang og fastholde en lang række aktiviteter,
som kan indgå i skolens læringsplaner og som kan hjælpe de unge videre til uddannelse og i
job. Guiden kan bruges af både lærere, vejledere, forældre og det lokale erhvervsliv.
Du kan blandt andet finde inspiration til, hvordan du organiserer dig lokalt, hvordan du inddrager forældrene mere, hvordan du laver forløb omkring elevernes erhvervspraktik, og der er
også forslag til sociale aktiviteter, som styrker det lokale sammenhold og meget mere.
Guiden er baseret på erfaringer fra pilotprojektet Virksomhederne ud i skolen – skolen ud i
virksomhederne (2015/2017) samt på en masse gode input fra skoler og erhvervsliv rundt om
i landet, som vi har besøgt i efteråret 2017.
Vi vil gerne rette en særlig tak til deltagerne i pilotprojektet, som har banet vejen og gjort
gode - og dårlige - erfaringer, som vi nu alle kan få glæde af. Tak også til alle de skoleinspektører, vejledere, elever og virksomheder i hele landet, som vi har fået lov at besøge og
stille alle mulige spørgsmål. Alle input er bearbejdet og samlet i denne guide, og I har alle
bidraget til, at guiden er blevet til noget.
Vi håber, at du tager godt imod guiden og bruger den til lige præcis det, som giver mening for
DIG.
Vi modtager gerne ris og ros, så vi hele tiden kan forbedre vores arbejde med at give de unge
lyst og kompetencer til at tage en uddannelse og ansvar for fremtiden!

CSR Greenland

Lotte Frank Kirkegaard
Sekretariatschef
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GUIDEN
Sådan bruger du guiden
QAQISA!-guiden til skole-erhverv-samarbejde er designet til at introducere dig til og føre
dig gennem alle faser i projektet, hvad enten du vil køre hele projektet fra start til slut eller
udvælge enkelte elementer. Det er kun en fordel at gennemføre hele projektet, hvis du har
ressourcerne til det. Ellers udvælg de dele, som giver mest mening for dig. Blot er det vigtigt,
at I samler kræfterne og etablerer en lokal projektgruppe, som sammen kan levere de kræfter,
der skal til for at lykkes. Læs mere om opstart og projektorganisering i kapitel 1.
Nedenfor er en beskrivelse af de enkelte kapitler i guiden. For hvert kapitel finder du en
introduktion til temaet, gode råd og en række skabeloner, som skal hjælpe dig til at komme
hurtigt i gang. Alle elementer i guiden er enten afprøvet i pilotprojektet eller er beskrevet ud
fra ideer og erfaringer indsamlet gennem de mange møder og interviews, som vi har lavet
med skoleinspektører, lærere, vejledere, elever og erhvervsliv rundt om i hele landet. Nogle
af de meget konkrete erfaringer fra pilotprojektet er også beskrevet i guiden som henholdsvis
Sisimiut-modellen for organisering, Paamiut-modellen for erhvervspraktik og Aasiaat-modellen for virksomhedsbesøg.
Hvor det har været muligt, har vi også angivet, hvem den enkelte aktivitet er inspireret af.
Det giver dig mulighed for at kontakte denne kollega direkte for at høre mere. Hold dig ikke
tilbage – de fleste vil gerne dele deres erfaringer!
Guiden er et nyttigt redskab, uanset om du er lærer for folkeskolens ældstetrin, vejleder,
forælder eller måske erhvervsmand m/k.

Kapitel 1 beskæftiger sig med organiseringen og den helt konkrete etablering af en projektgruppe, som kan være ansvarlig for drive aktiviteterne. Her får du ideer til blandt andet
at afholde en opstartsworkshop for alle interesserede i byen/bygden. Her finder du også
information om, hvor meget tid man skal påregne til at drive projektet.

Kapitel 2 beskriver aktiviteter for eleverne, herunder virksomhedsbesøg, planlægning af

erhvervspraktik fra start til slut og sociale aktiviteter. Fokus er, at eleverne skal vide, hvad det
lokale erhvervsliv giver dem af muligheder, og aktiviteterne skal indeholde viden, samvær etc.,
som er interessant fra de unges synsvinkel. Brug af rollemo- deller er essentielt.

Kapitel 3 giver ideer til, hvordan du kan understøtte vejledernes rolle i at hjælpe eleverne
til at vælge uddannelse. Vejledernes viden om det lokale erhvervsliv er her i centrum, og der
er lagt op til langt større kontaktflader til erhvervet.

Kapitel 4 beskæftiger sig med forældreinddragelse. Eleverne skal opleve positiv op-

mærksomhed om deres skolegang og forældre, der er i stand til at tale med deres børn om
job- og uddannelsesmuligheder. Omdrejningspunkt er større kontakt mellem
forældre og erhvervsliv - med skolen som initiativtager.
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Kapitel 5 præsenterer nogle idéer til, hvordan arrangementer sammen med skolebestyrelsen kan planlægges, så den også bliver en aktiv del af arbejdet.

Bilag A

Giver et overblik over læringsmål for personlig udvikling og skematimer, som kan
bruges i projektet.

Bilag B indeholder skabeloner, som I selv kan skrive i.
Mest til virksomhederne

Det er selvfølgelig også muligt at bruge guiden som inspiration og opslagsværk, hvis I blot
har lyst til at forbedre nogle af de ting, I gør i forvejen i forbindelse med eksempelvis elevernes erhvervspraktik. I kapitel 2 finder I sammenhængen i materialet og mere information om,
hvordan man får en bedre kobling mellem skolen og virksomhederne. I kan også gå til Bilag
B, som giver jer en samling praktiske ’skabeloner’, der er lige til at bruge. Så savner du en
praktikkontrakt eller en arbejdsbeskrivelse af praktiktiden kan du altså gå direkte til bilagene,
downloade eksemplet og sætte egne oplysninger ind.

I
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PRÆSENTATION
Præsentation af projektet Qaqisa!
Projektets overordnede formål er at motivere de ældste elever i folkeskolen til at fortsætte i
uddannelsessystemet efter folkeskolens afgangsprøve gennem et intensiveret samarbejde
mellem skole og virksomheder. Samtidig skaber projektet mulighed for, at det omkringliggende samfund bliver en naturlig del af skolelivet.
QAQISA! er en elektronisk guide med redskaber til skoler og erhvervslivet, som er lavet ud fra
skolernes egne erfaringer.
Den har til formål at knytte tættere bånd mellem folkeskolen og erhvervslivet. Guiden kan
bruges af alle og er offentligt tilgængeligt til alle.
Ønsket er, at guiden kan motivere de unge til at:
tage ansvar for eget liv
vælge uddannelse efter folkeskolen
træffe kvalificerede uddannelsesvalg
Pilotprojekt
Pilotprojektet ‘Virksomhederne ud i skolerne – skolerne ud i virksomhederne’, VIS-SIV, danner
baggrund for QAQISA! - projektet. VIS-SIV er gennemført som pilotprojekt i fire byer, og er
med denne guide lanceret til hele landet.
Byerne fra pilotprojektet har erfaret, at:
dialogen og samarbejdet mellem skole og erhverv blev væsentligt forbedret
målet om at styrke den erhvervsforberedende del blev nået
der blev højere grad af forældreinddragelse
eleverne fik troværdige billeder af hverdagen og arbejdsopgaver i virksom		heder
eleverne fik større kendskab til erhvervslivet
eleverne blev mere bevidste om egne ønsker og fremtidsdrømme
elevernes viden om krav på arbejdsmarkedet blev øget
elevernes viden om arbejdsliv, arbejdsvilkår, karriereforløb og uddannelsesve		
je blev øget
eleverne kunne i højere grad tage kvalificerede uddannelsesvalg
Du kan læse mere om pilotprojektet i projektafslutningsrapporten, som findes på www.csr.gl.
Hvad så nu?

Qeqqata Kommunia: De er selvkørende og sørger for videreførelse af 		
projektet i skolerne i hele kommunen
Kommuneqarfik Sermersooq: De indskriver projektet i den kommunale 		
		sektorplan
Der er søgt midler til at videreføre projektet over tre år med CSR Greenland
		
som national tovholder
		

Hvad kan du gøre?
Der er brug for alle kræfter, og vil du gerne vide mere og bidrage, så 		
		
kontakt skole og den lokale projektgruppe for mere information eller 		
		CSR Greenland, csr@csr.gl.
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KAPITEL

1

Opstart

Når du vil i gang med at lave skole-erhverv samarbejde som præsenteret i denne guide, er
det første, du skal gøre, at finde mulige samarbejdspartnere.
Er du skoleinspektør, involverer du dine medarbejdere, og sammen finder I ud af, hvem der er
jeres eget QAQISA!-team. Så laver I en bruttoliste over, hvem der i erhvervslivet og på andre
lokale arbejdspladser kunne have interesse i at høre mere om projektet. Sørg for at få de
arbejdspladser med, som I og jeres elever synes er vigtige at involvere.
Er du leder af en virksomhed eller en anden arbejdsplads (sundhedssystemet, politi eller lign.)
vil det være naturligt at starte ud med at tale med kolleger i andre virksomheder, som du
forestiller dig vil være med til at sætte gang i et nyt tiltag for byen/bygden. I tager en snak,
om der i erhvervslivet er ressourcer til at sætte gang i arbejdet - og etablerer jeres egen
QAQISA! –gruppe. Når I er nogle stykker, som gerne vil tage ansvar for en opstart, kontakter I
den/de lokale skole(-r). Ring til skoleinspektøren for at høre, om skolen kunne have interesse
i et samarbejde.
Når I har en gruppe af interesserede både fra skole og erhverv, arrangerer I en opstartsworkshop. På de næste sider kan du se mere om, hvordan det kan gøres, og du kan også læse om
erfaringerne fra Sisimiut, i Sisimiut-modellen for organisering.

HVAD KAN

JEG BLIVE?
HVILKEN U
DDANNELS
E
PASSER TIL
MIG?

10

1.1 Opstartsworkshop
Formålet med opstartsworkshoppen, som alle kan tage initiativ til, er:
at give skolen og det lokale erhvervsliv en introduktion til projektet og 		
		
et indblik i projektets muligheder
at opsamle og diskutere ideer til lokale aktiviteter
at organisere projektets videre forløb
at sætte gang i projektet
Deltagerne forpligter sig ikke til at deltage i det videre projektarbejde ved at deltage i opstartsworkshoppen. Det er nyttigt at understrege, at det er muligt bare at deltage og lytte og
komme med gode idéer. På den måde sikrer du dig et større publikum end, hvis deltagerne
skal forpligte sig på forhånd.
Deltagerne til workshoppen er så mange som muligt fra skolen(-erne), det lokale erhvervsliv
og servicefunktionerne (politi, sundhedsvæsen, brandvæsen etc.). Alle har en interesse i at
høre om projektet – HUSK! det er jeres fremtidige medarbejdere og kolleger, som I kan være
med til at hjælpe på vej i en tidlig alder.
På de følgende sider finder du materiale, som hjælper dig konkret i gang med opstartsworkshoppen:
Invitation til opstartsworkshop
Dagsorden og referat for opstartsworkshop
Præsentation af QAQISA! - projektet, PowerPoint
En generel præsentation af QAQISA!, som du skal bruge på opstartsworkshoppen, finder
du på guidens første sider. Du kan også få gode råd og vejledning til opstartsworkshoppen
gennem CSR Greenland. Kontakt os gerne for mulighederne.

Erfaringer
!
EG DET
J
R
Ø
NU G
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Sarah Rødgaard, tidligere skoleinspektør i Narsap Atuarfia
foreslår, at man holder opstartsworkshop, før man starter projektet. Derved vil man få ansigter på
projektdeltagerne, og man vil opnå
en fælles forståelse og tilgang til
projektet.

SKABELO

Invitation til opstartsworkshop

N

Vi inviterer skolens ansatte og det lokale erhvervsliv til en workshop, hvor vi skal tale om,
hvordan vi i fællesskab giver de ældste elever viden om det lokale erhvervsliv og puster til deres drømme om, hvad de skal bruge fremtiden til.
OPLÆG: Vi præsenterer QAQISA! - guiden til skole-erhverv-samarbejde, som er et afprøvet
projektkoncept, vi gerne vil starte her.
Formålet med projektet er at motivere de ældste elever i folkeskolen til at fortsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolens afgangseksamen gennem et intensiveret samarbejde mellem skole og virksomheder, og samtidig skabe mulighed for, at det omkringliggende samfund
bliver en naturlig del af skolelivet.
Ved dette møde skal vi diskutere, hvordan vi vil arbejde videre, og vi skal have etableret den
projektgruppe, som skal gå videre med planlægning.
Tilmeld jer gerne ved at svare på denne mail – så ved vi, hvor meget kaffe, vi skal lave.
Du er meget velkommen på workshoppen, selv om du måske ikke føler, at du har ressourcer
til at indgå i selve projektet og planlægningen, men ”bare” har nogle gode ideer og inputs, du
vil dele med os.

Med venlig hilsen

Navn(-E)
Titel
Mail
Tlf

Hvor: 		
Hvornår: 		
Klokkeslæt:

(Indsæt STED og adresse)
(Indsæt DATO)
(Indsæt tidspunkt)

Takuss!
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Dagsorden og referat
SKABELO

Opstartsworkshop i (indsæt by/bygd)
Dato:
Tid:
Sted:
Dagsorden

Hvem

N

Gør hvad

Hvornår

Velkomst
v/arrangørerne

Introduktion til QAQISA!

QAQISA! oplæg udleveres
til fremmødte og præsenteres

Brainstorm:
•

hvilke initiativer
findes allerede?

•

Hvilke aktiviteter
kunne vi godt tænke
os at lave?

Diskussion:
•

Hvad kan du/I
bidrage med?

•

Hvad er du/I konkret
klar til at gøre?

Hvem vil deltage i den
lokale projektgruppe?
Evt.
Tak for i dag og næste
skridt

Tips!

tagerne op i nogle grupper, som kan diskutere det
sammen, inden I laver en præsentation for alle fra hver
gruppe.
Diskussionen om, hvad man kan bidrage med, gøres
i plenum - det er ofte inspirerende at høre, hvad de
andre byder ind med.

Du kan med fordel bruge den samme skabelon som
både dagsorden og referat. Det er en god ide at bede
alle tilstedeværende om at notere deres navn, firma,
mail og telefonnummer på et stykke papir, som du
sender rundt. På den måde kan du nemt kontakte folk
bagefter. For at kunne følge op på beslutningerne, er
det en god ide allerede på mødet at notere sig, hvem
der gør hvad hvornår.

Den lokale projektgruppe skal have deltagelse af skoleinspektøren, vejlederen (-erne) samt klasselærerne for
de deltagende klasser. Fra erhvervslivet bør der sidde
det samme antal repræsentanter som fra skolerne.
Tak for i dag og næste skridt. Her er det vigtigt, at
mødelederen opsummerer, hvem der er i projektgruppen og informerer om enten en dato, hvor projektgruppen afholder første møde eller fortæller projektdeltagerne, hvornår de vil få en henvendelse for at arrangere
første møde i projektgruppen.

I vælger en mødeleder til at sige velkommen og introducere til mødet, og en person præsenterer QAQISA!
- projektet.
Brainstorming kan med fordel gøres ved at dele del-
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POWERPOINTS

Indledning til præsentation af QAQISA projektet.
For at få mest udbytte af denne PowerPoint anbefales det, at du læser evalueringsrapporten,
som du finder på www.csr.gl. Derudover er det også vigtigt, at du læser de indledende
kapitler i QAQISA og orienterer dig i resten af materialet. Der er skrevet en hel del stikord til
hver enkelt Power Point slide i noterne, som kan hjælpe dig med at få det hele med. Rigtig
god fornøjelse.
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QaqisA

1.2 PROJEKTGRUPPEN
Din projektgruppes sammensætning er sandsynligvis fremkommet på baggrund af en opstartsworkshop som beskrevet i foregående afsnit. Eller den kan være fremkommet ved, at
repræsentanter fra skolen(-erne) og erhverv har talt sammen og dannet en lille gruppe.
Vigtigt er, at skoleinspektør, vejledere og klasselærere for de deltagende klasser alle er med i
projektgruppen samt et tilsvarende antal repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.
Såfremt der er gode ressourcer og interesse for projektet i skolebestyrelsen og/eller elevrådet, er det også en god idé, at de deltager i projektgruppen. Det vil styrke involveringen af
både elever og forældre. Involvering af skolebestyrelsen og elevrådet i pilotprojektet er ikke
afprøvet i pilotprojektet, men er en ide fra Sigurd Kastrup Solvig, lærer på Tasersuup
Atuarfia, Qaqortoq.
Projektgruppen:
opstiller mål for projektet og sikrer opfyldelse af målene
har ansvar for at planlægge, koordinere og gennemføre de lokale aktiviteter
har den primære kontakt til relevante interessenter i lokalområdet og inddrager ressourcer fra lokalsamfundet i relevant omfang
har løbende kontakt til CSR Greenland og sparrer om projektets udvikling og fremdrift
mødes jævnligt for at diskutere fremdrift, ideer og udfordringer og for at 		
lave konkret planlægning af aktiviteterne
står for hele den praktiske koordinering af projektet, herunder økonomi 		
og projektstyring
rapporterer på projektet blandt andet ved at lave en årlig statusrapport til 		
skoleledelsen og de deltagende virksomheder
Møder og tidsforbrug
Projektgruppen mødes efter behov - i projektopstart og perioder, hvor der afvikles en masse
aktiviteter, vil der typisk være hyppige møder. Det vigtigste er, at I hele tiden holder det antal
møder, som er nødvendige for, at projektet skrider frem.
I skal beregne cirka to timer til hvert møde, specielt i opstartsfasen. Når projektet kører rigtigt
godt, vil I kunne nøjes med møder af en times varighed, hvis det udelukkende er orienteringsmøder. Herudover skal virksomhederne beregne tid forberedelse og afvikling af aktiviteterne,
og klasselærerne skal planlægge, hvilke skematimer, de kan bruge til aktiviteterne.
Ved hvert møde skal der laves dagsorden og referat. Dette hjælper alle parter, både hvis der
skiftes ud i deltagerne undervejs, men også for at sikre, at I får noteret jer, hvilke aftaler I
indgår i fællesskab.
Ved opstartsmødet er det en god ide at gennemgå og forholde jer til figur 1 herunder. Den
viser den rollefordeling, der allerede er afprøvet i pilotprojektet og en kort beskrivelse af de
enkeltes roller, ansvar og opgave.
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Alle i gruppen er meget vigtige. Men der er to roller, som særligt skal fremhæves her: tovholderen og skoleinspektøren.
Tovholderen
Tovholderen skal sørge for at planlægge møderne, lave en interessant dagsorden med fokus
på konkrete løsninger og aktiviteter samt skrive og rundsende referat. En tovholder skal officielt vælges. Erfaringerne viser, at det er ikke nok, at ”vi ved, at Petrine altid lige sørger for det
inden mødet og hun er så god til det”. Ansvaret skal placeres! Så I vælger en tovholder, som
er stærk til at holde deadlines og ikke bange for at hive fat i de andre projektgruppemedlemmer, hvis det står lidt sløjt til. Tovholderen må gerne være skrap.
Skoleinspektøren
Skoleinspektøren skal være medlem i rollen som beslutningstager på skolens vegne. Det
sikrer lærerne den nødvendige opbakning og beslutningskompetence til at kunne igangsætte
de forskellige aktiviteter.

På de efterfølgende sider i guiden finder du en skabelon til projektgruppemøderne
Figur 1 – rollefordeling og beskrivelse
Projektgruppens opstartsmøde - dagsorden og referat
Projektgruppemøder – dagsorden og referat

Du kan også læse, hvordan projektgruppen i Sisimiut organiserede sig og gennemførte arbejdet i projektgruppen i pilotprojektet ‘Virksomhederne ud i skolen – skolen ud i virksomhederne’, VIS-SIV 2015/2017 i Sisimiut-modellen for organisering.

Erfaringer

For at sikre tid til skoleprojektet foreslår Sarah Rødgaard, tidligere skoleinspektør i Narsap
Atuarfia, at møderne og aktiviteterne lægges ind i årshjulet, når skoleåret planlægges. Sarah har allerede gjort sig tanker om at lægge mødeaktiviteterne om tirsdagen og torsdagen
efter kl. 14, når alle eleverne har fået fri og skolens øvrige møder er lagt på de tidspunkter.
Sigurd, klasselærer i Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq foreslår, at en forældrerepræsentant
og en elevrepræsentant deltager i de lokale styregruppe, så man får deres idéer og tanker
med i projektet.
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FIGUR 1
Hvem
Tovholder

Ansvar

Opgave

Sørge for fremdrift gennem jævnlige
møder

Dagsorden, indkaldelse, referat af møder
Finde lokaler til møder, sørge for at nogen laver kaffe, the osv.

Sætte udfordringer på dagsordenen

Tale med projektdeltagere løbende for at kende til udfordringer og indsamle alle de gode eksempler og erfaringer

Vide mest om projektet og bringe det
ind i projektgruppen
Levere de nødvendige rammer til skolens deltagere

Skoleinspektør

Tildele timer til projektarbejde

Bidrage til en god samarbejdsånd i projektgruppen på tværs af erhverv, fag og
initiativer

Løse udfordringer, som lærerne måtte have løbende
Være tilstede ved møder, hvor nye initiativer og beslutninger skal
drøftes og besluttes

Bidrage til afklaring af, hvilke personale- Yde den nødvendige støtte til skolens deltagere
og tidsmæssige ressourcer, der er behov
Hjælpe lærerne med evt. skoleskemaændringer
for
NB! Skoleinspektøren behøver IKKE være med til alle projektmøder. Tilstedeværelsen ved møder er påkrævet, hvor der skal
træffes beslutninger eller laves prioriteringer. Derfor er det afgørende med en gennemtænkt dagsorden forud for hvert møde,
så tovholderen kan informere skoleinspektøren om, at deltagelse er nødvendig til det kommende møde.

Vejleder

Sørge for, at uddannelsesvejledning og
projektets aktiviteter ikke står i kontrast
til hinanden

Fortælle om skolernes (kvalitets-)forventninger til aktiviteterne

Orientere projektgruppen løbende om
vejledningsarbejdet

Tage på virksomhedsbesøg i byen/bygden jævnligt

Vide mest om erhvervslivet i byen/
bygden

Orientere lærerne/projektgruppen om, hvilke aktiviteter der
understøtter hvilke læringsmål og, hvilke timer der med fordel
kan anvendes til det

At eleverne får nogle aktiviteter, der
inspirerer dem

Lærere

Sætte ønsker til erhvervslivet på dagsordenen

Lave konkret planlægning af skoleskema (-ændringer)

Planlægge aktiviteter, så de passer ind i
årsplanerne  
Koordinere og gennemføre aktiviteterne
med erhvervet

Tale med virksomhederne forud for hver aktivitet og sørge for, at
indholdet er interessant for eleverne
Planlægge forløb før aktivitet  
Tage med eleverne eller tage imod virksomhederne
Være med til afvikling af alle aktiviteter og deltage aktivt
Lave opgaver med eleverne efter hvert besøg

Give eleverne, lærerne og vejlederne
nogle gode oplevelser
Målrette arrangementet til eleverne

Virksomhedsrepræsentanter

Levere det, skolerne har brug for
Give eleverne et troværdigt billede af
arbejdslivet i byen/bygden

Tale med klasselærerne forud for aktivitet
Bidrage med opgaver eller anden inspiration
Lave gode, sjove indlæg og besøg
Være tovholder på så mange aktiviteter som muligt

Vide mest om de jobs og/eller uddannelser, der er repræsenteret i virksomheden
Stå til rådighed for vejlederne
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Sisimiut-modellen for organisering
Sisimiut er en af de byer, der i perioden 2015-2017 har gennemført det pilotprojekt, som
ligger til grund for det nuværende QAQISA!-projekt. Under de to års samarbejde har projektdeltagerne gjort værdifulde erfaringer.
I Sisimiut er det lykkedes at lave en organisering med en tydelig struktur. Nedenfor kan du
se en beskrivelse af, hvordan projektgruppen har organiseret det. Beskrivelsen er lavet af
Bæredygtighedskonsulent, Kristina Würtz Poulsen i Qeqqata Kommunia.

I Sisimiut har organiseringen af projektet en tydelig struktur for at sikre en god styring.
Der er udarbejdet årshjul med aktiviteter og datoer, som I kan se i afsnittet om årshjul senere i
dette kapitel.
Der blev ved projektets start nedsat en arbejdsgruppe med ca. otte repræsentanter fra skole
og erhvervsliv. I begyndelsen mødtes arbejdsgruppen hyppigt for at få projektet godt i gang,
og for at få afklaret, hvordan de forskellige aktiviteter i løbet af skoleåret skulle gennemføres.
Der har fra start været en tovholder fra erhvervslivet, som har været ansvarlig for dagsorden
og referater. Denne tovholderfunktion er afgørende for projektets succes. Tovholderen sørgede
for at indkalde til de aftalte møder, sende en dagsorden forud for mødet og eftersende referat
kort tid efter mødet.
På det første møde i arbejdsgruppen blev vigtige datoer, aktiviteter, rolle- og ansvarsfordeling
fastsat. Dette møde afholdes i juni for at sikre, at alle lærere, som deltager i projektet, kan få
projektets aktiviteter indskrevet i det nye skoleårs aktivitetsplan, samt indskrevet i lærernes
mødeplaner.
De løbende møder – cirka hver måned - i arbejdsgruppen har en varighed på 1,5-2 timer og
indholdet på møderne følger en fastlagt struktur og har følgende dagsorden:
1.
Evaluering af den gennemførte aktivitet
Hvad gik godt, og hvad kan vi gøre bedre næste gang?
2.

Planlægning af næste aktivitet
Hvad skal der ske, og hvem skal deltage?

Efter møderne sender tovholderen referat ud med de forskellige beslutninger, som er aftalt på
mødet for at tydeliggøre, hvor de er i projektet og, hvad der forventes af den enkelte til næste
gang.
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Dagsorden og referat

SKABELO

N

Projektgruppens opstartsmøde
Dato og tid:
Sted:
Deltagere:
Afbud:

Dagsorden

Hvem

Gør hvad

Hvornår

Velkomst v/arrangørerne
Introduktion til QAQISA!

QAQISA! oplæg udleveres til
fremmødte og præsenteres

Brainstorm:
•

hvilke initiativer findes allerede?

•

Hvilke aktiviteter kunne vi godt tænke
os at lave?

Diskussion:
•

Hvad kan du/I bidrage med?

•

Hvad er du/I konkret klar til at gøre?

Hvem vil deltage i den lokale projektgruppe?
Evt.
Tak for i dag og næste skridt

Tips!

Du kan bruge den samme skabelon som både dagsorden og referat.

bør der sidde det samme antal repræsentanter som fra
skolerne.

Lav en deltagerliste med kontaktinformationer på dem,
som forpligter sig til at være med i projektgruppen og
noter evt., hvis andre vil deltage på anden vis.

Såfremt der er gode ressourcer og interesse for projektet i skolebestyrelsen og/eller elevrådet, er
det også en god idé, at de deltager i projektgruppen.
Det vil styrke involveringen af både elever og
forældre.

I vælger en mødeleder til at sige velkommen og introducere til mødet og vælg gerne en anden til at være
ansvarlig for referatet.

For at tovholderen skal kunne følge op på beslutningerne bagefter, er det en god ide allerede på mødet
at notere sig, hvem der gør hvad hvornår.

Brainstorming kan med fordel gøres ved at dele
deltagerne op i nogle grupper, som kan diskutere det
sammen, inden I laver en præsentation for alle fra hver
gruppe.

Tag gerne fyldigt referat af første møde - erfaringerne
er, at det er her, de gode ideer får frit løb.

Diskussionen om, hvad man kan bidrage med gøres
i plenum – det er ofte inspirerende at høre, hvad de
andre byder ind med.

Tak for i dag og næste skridt. Her er det vigtigt, at
mødelederen opsummerer, hvem der er i projektgruppen og, at I finder en dato for næste møde.

Den lokale projektgruppe skal have deltagelse af
skoleinspektøren, vejlederen (-erne) samt klasselærerne for de deltagende klasser. Fra erhvervslivet

Valg af tovholder er som nævnt i introduktionen til projektgruppen afgørende for fremdrift. Vælg
derfor en tovholder fra projektstart.
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Dagsorden og referat

SKABELO

N

Projektgruppe møde
Dato og tid:
Sted:
Deltagere:
Afbud:

Dagsorden

Status

Ansvarlig og deadline

Velkomst og præsentation bordet rundt
Valg af ordstyrer/mødeleder og referent
•

Opfølgning på referat fra sidste møde

•

Status på aktiviteter:

•

Hvordan er det gået med de udvalgte aktiviteter
siden sidst?

•

Hvad skal vi gøre inden næste møde?

•

Hvem gør hvad i den kommende periode?

Foregår der aktiviteter i samfundet, som vi skal være
opmærksom på i den kommende tid?
Har skolerne særlige aktiviteter, som vi skal være
opmærksomme på i den kommende tid?
Dato for rundsending af referat og for næste møde
Tak for i dag

Tips!

Valg af ordstyrer og referent er vigtigt for et godt
møde, som alle vil bruge tid på.

For at tovholderen skal kunne følge op på beslutningerne bagefter, er det en god ide allerede på mødet at
notere sig, hvem der gør hvad hvornår. Beslut hvordan
I sender referatet og andet materiale rundt - er det pr.
mail eller skal I have en Dropbox eller lignende?

Opfølgning af referat fra sidste møde er aktuelt, hvis
der er beslutninger eller lignende, som er skubbet til
dette møde.

Tak for i dag og næste skridt. Her er det vigtigt, at
mødelederen opsummerer, hvem der gør hvad inden
næste møde. Find også gerne i fællesskab en dato for
næste møde, for at sikre, at så mange som muligt kan
deltage.

Under status på aktiviteter fremlægger hver arbejdsgruppe sine resultater siden sidst.
Oplysningerne om samfundets eller skolens løbende
aktiviteter opsamles gerne i et årshjul for jeres lokalsamfund.
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QaqisA

1.3 Årshjul
I det følgende giver vi tips til, hvordan I kan sammensætte et godt årsprogram under hensyntagen til både virksomheder og skoler. Det er sammensat af erfaringerne fra andre - alle
elementer passer måske ikke ind i jeres rytme, så brug nedenstående som inspiration til at
lave jeres eget årshjul.
Skolernes planlægning
En afgørende faktor for et godt QAQISA!–år er, at I begynder planlægningen under hensyntagen til skolernes årsprogram. Det fastlægges som oftest i januar/februar for det kommende
skoleår. For virksomhederne kan det være lidt en udfordring at planlægge så langt frem, men
erfaringerne fra pilotprojektet viser, at det giver det absolut bedste resultat at tage udgangspunkt i skolernes muligheder.
Projektgruppens mødefrekvens
Noget af det første man kan tage fat i, er projektgruppens mødefrekvens. Beslut, hvor ofte
projektgruppen skal mødes og få møderne i kalenderen med det samme for at sikre, at så
mange som muligt deltager. Det kan være månedsvise møder på den samme dato.
Faste aktiviteter
Kig på, hvilke faste aktiviteter projektet skal udfolde sig rundt om. Eksempelvis ligger erhvervspraktikperioderne ofte helt fast, og det vil være naturligt at tilrettelægge et forløb FØR,
planlægge et forløb UNDER og forberede opfølgning EFTER elevernes erhvervspraktik. Skolerne har ofte emneuger - I kan se på, om det er muligt at bruge input fra erhvervslivet i den
forbindelse osv.
Sæsonudsving
Hvornår kan det lade sig gøre for både erhvervsliv og skoler at passe besøg ind? Der kan
være højsæson/eksamener osv., hvor det ikke kan lade sig gøre. Modsat kan der være stille
perioder i virksomhederne, hvor der er god tid til at få besøg. Besøgene kan være spredt over
hele året, eller de kan gennemføres inden for en intens periode.
Klasselærerens planlægning
Det kan være en god ide at lægge nogle timer lige efter hinanden, så eleverne kan nå at tage
ud på besøg. Det er ofte timerne personlig udvikling og samfundsfag, hvor det kan indgå som
en del af læringsmålene. Kan du som klasselærer ikke selv disponere over skematimerne, så
involver din skoleinspektør i at få lavet ændringer, der muliggør besøgene/aktiviteterne. Se
også afsnit om Læringsmål og skematimer i starten af guiden for en mere detaljeret forklaring.
Forældreinvolvering
Der er tidspunkter i løbet af et skoleår, hvor forældrene naturligt er samlet på skolen. Eksempelvis kan du orientere om projektet ved den årlige skolestart, på skolebestyrelsesmøder osv.
Hvis du kender datoerne for disse møder, så læg det i årshjulet med det samme. Overvej
om virksomhederne kunne deltage og fortælle om vigtigheden af, at deres børn tager sig en
uddannelse, at børnene er deres fremtid osv. Se også afsnit om forældreinvolvering for idéer
til konkrete aktiviteter.
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Lokale aktiviteter
Hvilke sociale aktiviteter findes i jeres by/bygd, som det er naturligt at deltage i og tilrettelægge noget fælles omkring? Eksempelvis holder nogle virksomheder sommerfest – og
I kunne i den forbindelse invitere en skoleklasse til at besøge virksomheden, spille rundbold
og grille. Der arrangeres måske en national uddannelseskaravane, som kommer til jeres by/
bygd osv.
Erfaringer til mindre byer og bygder
For de mindre byer og bygder kan det være lidt sværere, fordi der ikke er så mange arbejdspladser. I kan kortlægge, hvilke vigtige ”samfunds-funktioner” I har (brandvæsen, sundhedsvæsen, politi osv.) og deres aktiviteter. Eksempelvis hvornår er der fangsttider for forskellige
arter, hvornår er der mest aktivitet på heliporten, hvornår kommer turisterne, sker der større
renoveringsarbejder, kommer der besøg udefra (teknikere, ledere fra andre bygder, kommunale medarbejdere osv.), som kan give jeres elever viden om jobfunktioner/uddannelser, som
ikke er i jeres bygd. Beboere som ”vender hjem” fra uddannelse eller jobs i andre byer osv. er
også en vigtig kilde til viden.

Erfaringer

Årsplanerne og planlægningen af dem, kan variere meget fra skole til skole og behovene er
forskellige. Eksempelvis i Kangerlussuaq er årsplanerne typisk først færdige ved skolestart,
da der er mange udefrakommende faktorer, der spiller ind i planlægningen. Derfor virker
det bedst for dem at have planerne klar der. I Uummannaq forsøger de at lægge praktikplanerne i forlængelse af eller før juleferien for at minimere rejseaktiviteterne, da mange
elever rejser til andre byer og bygder for at afvikle deres skolepraktik. Anderledes er det i
Narsarsuaq, hvor de ringer rundt til virksomhederne, når der er brug for praktikpladserne.
Idéen om at lave faste praktikaftaler med virksomhederne for en længere periode opstod
under samtale med Alice Pivat, vejleder på Tasiilami Alivarpik, Tasiilaq.
Idéen går ud på, at virksomheder i byen/bygden eller nærtliggende byer forpligter sig via et
aftalebrev til at tage et bestemt antal elever hvert år og understøtte realiseringen af aftalen
ved også at forpligte sig til at betale rejseomkostninger for eleverne. Det kunne gøre det
muligt for elever i bygderne at opleve arbejdslivet i måske deres drømmejob, som ikke findes
i bygden. Elevens forældre skal selv sørge for boligforhold og de nødvendige sociale rammer
for deres barn under praktikken.

På denne måde er det op til den enkelte
skole at lægge de planer, der passer bedst for jer.
På de næste sider har vi indsat forskellige
eksempler på, hvordan et årshjul kan være
sammensat.
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Årshjul
Her ser du to eksempler på årshjul. Husk altid,
at erhvervspraktikken er et naturligt omdrejningspunkt, og det vil være nemt at tage fat i det arbejde,
I gør allerede - og bare tilføre det nogle nye aktiviteter
som beskrevet i kapitlet om erhvervspraktikken.
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No

julefodboldturnering

projektgruppemøde 6

projektgruppemøde 5

projektgruppemøde 4
intromøde og erhvervsaften
med forældre

t
s
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ug

vejledere på
virksomhedsbesøg (bustur)

A

Juli
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CV-skrivning

virksomheder besøger klasser

r
e
b
m
e
t
Sep

Oktober

klasser besøger virksomheder

Januar
Feb
r

stormøde - opstartsmøde
for alle interesserede

uar

erhvervsaften med
forældre

projektgruppemøde 7
projektgruppemøde 1
(disse møder skal
helst være mindst hver
anden måned)

jobmesse

Marts

erhvervspraktik

forældre på virksomhedsbesøg (bustur)

projektgruppemøde 2

April
Ma

Dette årshjul er
inspireret af
projektgruppen i
Sisimiuts
planlægning

j

projektgruppemøde 3

Juni
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ÅRSHJUL
er
b
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e
D
er
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vem

No

Julefodboldturnering

projektgruppemøde 6

Oktober

klasser besøger virksomheder
og offentlige servicefunktioner

virksomheder og offentlige
servicefunktioner besøger klasser

r
e
b
m
e
t
Sep

projektgruppemøde 5

intromøde med forældre
projektgruppemøde 4

t
s
u
ug

vejledere på besøg i virksomheder og servicefunktioner

A

Juli
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CV-skrivning

Januar
Feb
r

stormøde - opstartsmøde
for alle interesserede

uar

jobmesse i skolens hal
eller hos en virksomhed

projektgruppemøde 1
erhvervsaften med
forældre

erhvervspraktik

Marts

projektgruppemøde 7

projektgruppemøde 2

April
Ma

I dette årshjul findes en del
aktiviteter fra projektgruppen i
Aasiaats årshjul, heriblandt intromøde
m. forældre, klasser besøger virksomheder og offentlige servicefunktioner og
julefodboldturnering.

j

projektgruppemøde 3

Juni
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