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Forord
af styregruppeformand Michael Binzer
Kære læser,

unge fået et mere nuanceret indblik i uddannelsesog jobmuligheder i deres lokalområde gennem den
direkte kontakt til erhvervslivet.

Det er med stor glæde,
at jeg på vegne af Styregruppen kan give denne
rapport et par korte ord
med på vejen. Selve tanken
bag projektet har været at
knytte tættere bånd mellem
Folkeskolen og Erhvervslivet, og få nogle erfaringer
med, hvilke tiltag der virker i
forskellige byer med forskellige ressourcer. På den baggrund er det en fornøjelse
at kunne opsummere pilotprojektet og konstatere,
at der har været et stort engagement hos de fleste
deltagere i projektet.

Dette lover godt for det videre forløb, hvor en
projektansat får mulighed for at arbejde videre på
baggrund af pilotprojektets resultater. CSR Greenland igangsætter til september projektet VI SES!, som
indebærer udvikling at en værktøjskasse til skole-erhverv-samarbejde, som alle kommuner og skoler kan
få gavn af i Grønland. VI SES! -projektet er finansieret
af BikubenFonden.
Jeg håber, at I vil tage godt imod de nye tiltag, der
kan bygge bro mellem Folkeskole og Erhvervsliv,
motivere de unge til at tage ansvar for eget liv og
klæde de unge på til at træffe kvalificerede uddannelsesvalg.

Der er etableret en række lokale initiativer, der
hver for sig har skabt en bro mellem Folkeskole og
erhvervslivet på flere niveauer. Helt konkret har de

De bedste hilsner
Michael Binzer

Styregruppen for VIS-SIV: Carsten Th. Pedersen, Lotte Frank Kirkegaard, Brian Weuge Chemnitz, Laust Løgstrup (på Skype), Jens Lyberth, Kristina Würtz Poulsen (på Skype), Birthe Terkildsen & Michael Binzer

FOTO: CSR GREENLAND
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Tak
En stor tak til sponsorerne, som har bidraget med
den overvejende del af det økonomiske fundament
for projektet;

Minngortuunnguup Atuarfia

Og en stor tak til alle I andre, som har bidraget med
tid, viden, penge og støttet projektet på anden vis:
Tak til de mange virksomheder og offentlige samarbejdspartnere i Aasiaat, Sisimiut, Paamiut og Qaqortoq har tilsammen ydet en stor indsats og stillet deres
viden og tid til rådighed.
En stor tak til
Qaqqata Kommunia, som har stillet en medarbejder til rådighed til at gennemføre evalueringen af
pilotprojektet.
Styregruppen for VIS-SIV: Formand Michael Binzer
(Visiobox), Jens K. Lyberth (Royal Greenland), Karno
Lynge (Atuarfik Samuel Kleinsmidt), Brian Weuge
Chemnits (KNB), Birthe Therkildsen (IMAK), Laust Løgstrup (Qeqqata Kommunia), som har mødtes ved
behov og har stillet deres viden og engagement til
rådighed i hele processen.
Grønlands Erhverv, der har bidraget med lokaler,
udstyr, teknik osv.
CSR Greenlands bestyrelse, der som projektejer har
fulgt projektet og været en værdifuld ressource under hele projektet.
Tak til Borgmestrene i Kommuneqarfik Sermersooq,
Kujalleq Kommunia, Qaasuitsup Kommunia og
Qeqqata Kommunia samt til direktørerne fra INI A/S,
Arctic Group, GrønlandsBANKEN, Royal Greenland
og Pisiffik for støtteerklæringer.
Og sidst men ikke mindst en helt særlig tak til Gammeqarfik (Aasiaat), Atuarfik Tuiisaq (Paamiut),
Minngortuunnguup Atuarfia og Tasersuup Atuarfia
(Qaqortoq), som har deltaget og vedholdende
kæmpet sig vej gennem nye samarbejdsformer og
opnået flotte resultater.
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Resumé
Resultater
Det bærende element i projektet er samarbejdet
mellem skole og virksomheder. Dialogen mellem
repræsentanter fra skoler og virksomheder er gennem projektet blevet væsentligt forbedret, og der
arbejdes sammen om at styrke den erhvervsforberedende del af de ældste elevers undervisning.

Indeværende rapport indeholder afrapportering
af resultaterne i pilotprojektet ’Virksomhederne ud I
Skolerne – Skolerne ud I Virksomhederne’ (VIS-SIV) i
Sisimiut, Aasiaat, Paamiut og Qaqortoq. Pilotprojektet er gennemført i perioden august 2015 - juni 2017.

Projektets overordnede formål 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.

Samarbejdet mellem skoler og virksomheder resulterer i, at der mellem virksomheder og elever er skabt
et bindeled mellem skole- og arbejdslivet, som
bidrager til, at eleverne får troværdige billeder af
hverdagen og opgaverne på en arbejdsplads.
Projektet har ikke kun sikret en god dialog mellem
skole, elever og virksomheder, elevernes forældre er
i højere grad blevet inddraget i elevernes uddannelsesvalg.
Det kan konkluderes, at eleverne har fået bedre
forudsætninger for at tage et kvalificeret uddannelsesvalg i form af et større kendskab til erhvervslivet
samt en bevidstgørelse omkring egne ønsker og
fremtidsdrømme. Samtidig er der italesat en diskurs,
som præger elevernes holdninger til uddannelse
og forståelse af arbejdsmarked, men om projektet
direkte har skabt en diskursændring blandt eleverne
kan ikke påvises på nuværende tidspunkt. Dog kan
vi se, at eleverne har fået en ide om, hvad det kræver at være på arbejdsmarked, og hvilke krav, der
stilles til virksomhedens medarbejdere.

Denne rapport har til formål at vurdere, hvordan
projektet har præsteret. Den gør det muligt at videregive erfaringer, der kan være nyttige for det efterfølgende arbejde med videreførelse af enten projektet i en udvidet form eller til det selvstændige videre
arbejde lokalt med at få flere unge til at vælge en
uddannelse efter folkeskolens afgangseksamen.
Rapporten kan desuden videregive oplysninger om
potentielle mulige ændringer, tiltag og andre gode
idéer, som kan anvendes fremover såvel som give
inspiration til andre aktiviteter og samarbejder.
Erfaringer fra VIS-SIV projektet udgør samlet set et
interessant vidnesbyrd om, hvordan arbejdet med
et erhvervsforberedende tiltag i folkeskolen er blevet
etableret og gennemført. Evalueringen peger på,
at et samarbejde med forskellige aktiviteter mellem
skoler og virksomheder skaber gode betingelser
for, at eleverne kan tage et kvalificeret uddannelsesvalg, og er samtidig med til at præge elevernes holdning til uddannelse og arbejde i en positiv
retning.

Det omkringliggende samfund bliver i større eller
mindre grad inddraget i elevernes sidste år i skolerne
og fungerer som brobygning. Eleverne får praksisviden, og virkelighedsnære perspektiver på, hvad
arbejdsliv, arbejdsvilkår, karriereforløb og uddannelsesveje til job handler om, hvilket må konkluderes
som værende et afgørende skridt mod mere uddannelses- og arbejdsparate unge.

8. klasse, Aasiaat

FOTO: POLAROIL, AASIAAT
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Yderligere mateirale om projektet kan rekvireres hos CSR Greenland.
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Projektlederens rapport
af Sekretariatschef Lotte Frank Kirkegaard
Det har været et spændende projekt, beriget af helt
særlige mennesker, som alle på hver sin måde ønkser at gøre en indsats for at give unge mennesker
den nødvendige viden for at vælge en uddannelse
og ikke mindst for at give dem mod på at foretage
et aktivt valg for deres fremtid. Helt særlige mennesker fra forskellige sektorer med de udfordringer, det
giver, når man skal mødes på midten og arbejde
frem mod et fælles mål. Jeg tør godt sige, at vi alle
har lært meget af projektet – og det er håbet med
denne rapport at give vores fælles viden videre til
fremtidig inspiration for kommuner, skoler og erhvervsliv.

Kommunia har besluttet at
videreføre projektet i kommunens skoler uafhængigt af
CSR Greenland fra skoleåret
2017/2018, og deres arbejde
med planlægning af den
næste fase intensiveredes
i denne periode. Qeqqata
Kommunia har været meget
selvkørende i hele projektperioden, og jeg har derfor
ikke været konkret involveret
i planlægningen af deres fremtidige indsats. Kommuneqarfik Sermersooq har besluttet at indskrive
projektet i sektorplanen for fra skoleåret 2018/2019,
hvilket har betydet et tættere samarbejde mellem
CSR Greenland og skoleforvaltningen om at forberede dette.

Projektet kan siges at have gennemgået tre faser;
Opstartsfasen, som var klart den sværeste for alle
deltagere, gav generelt en del udfordringer. Dette
skyldes dels, at timingen af projektstart var uhensigtsmæssig for skolerne. Opstartsworkshops blev afholdt
i starten af skoleåret, hvor årsplanerne for skolerne
var lagt. Dette medførte, at det var svært for lærerne at indpasse projektets aktiviteter ind i det igangværende skoleår, ligesom det var en udfordring for
nogle skoleledere at finde lærerressourcer til møderne i de lokale arbejdsgrupper. En anden årsag til
osptartsvanskelighederne var, at det intensiverede
samarbejde mellem skoler (lærerne og vejlederne)
og erhvervsliv var nyt for de fleste, og de to ’systemer’ fungerer meget forskelligt. I den periode blev
min tid som projektleder i store træk brugt til sparring,
konfliktmægling og besøgsrejser. Desværre måtte
Tasersuup Atuarfia ret tidligt i processen melde sig
ud af projektet grundet manglende ressourcer på
skolen.

I arbejdet med at sikre projektet fremtid har vi brugt
en del tid på at lave en projektbeskrivelse og søge
finansiering til et efterfølgende treårigt projekt, som
skal omfatte 10 skoler og cirka 400 elever, hvilket
er cirka halvdelen af en årgang. Det er endnu ikke
lykkedes at finde fiansiering til dette projekt. BikubenFonden tilbød derimod at finansiere et ’mellemliggende’ projekt, hvis formål det er at udvikle det
konkrete indhold i VIS-SIV og kvalificere de aktiviteter, som bliver gennemført lokalt. Dette projekt er
godkendt og påbegyndt.
Sammenfattende ved projektafslutning må det konkluderes, at projektet over den toårige periode har
præsteret godt. Det er formålet med denne rapport
at give et detaljeret billede af projektets forløb og
anskueligggøre resultaterne af projektet fra flere
vinkler.

Den produktive fase var kendetegnet ved, at ovenstående vanskeligheder med systemer, ressourcer
og planlægning blev løst og, at projektdeltagerne
for alvor satte gang i aktiviteter for de unge. Afrapporteringer og besøgsevalueringer vidner om, at
deltagernes begyndte at opleve meningen med
projektet – og fandt energi og dynamik i det nye
samarbejde. Vi kunne for alvor begynde at skrive
om aktiviteter og elevernes såvel som lærernes og
erhvervslivets oplevelser med mødet med ’de andre’. Det var en stor fornøjelse at opleve, hvordan
projektet ’kom ind under huden’ på deltagerne og
initiativer blomstrede op.
Afslutningsfasen er for manges vedkommende blevet brugt til at opsummere projektet internt og sende materiale og billeder til CSR Greenland. Qeqatta
2

Se bilag 1 for vidnesbyrd på deltagernes oplevelser
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Virksomhedsbesøg i Aasiaat og Sisimiut
Billeder fra Polaroil, Aasiaat og KNI A/S, Sisimiut
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Evaluering
Af Bæredygtighedskonsulent Kristina Würtz Poulsen
Skoler og virksomheder
kan finde stor værdi i
et samarbejde, hvor
elever får indsigt i
arbejdslivet og oplever, hvad der kræves
af dem, når de skal
varetage et arbejde,
og samtidig får virksomheder en dialog
med elever, der er
potentielle fremtidige
medarbejdere.

FOTO: MADS PIHL

At åbne skolerne og inddrage det lokale samfund er
med til at udruste eleverne til fremtiden, det udvider
skolens læringsrum og giver eleverne erfaringer med
at arbejde i og med omverdenen. Gennem skolens
erhvervssamarbejde opnår eleverne en større forståelse for den verden, der omgiver dem, og deres
faglige viden forankres i den aktuelle virkelighed.
Af de fire skoler, er projektet gennemført på Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut, Gammeqarfik i
Aasiaat og på Atuarfik Tuiisaq i Paamiut. På Tasersup
Atuarfia i Qaqortoq viste det sig, at de involverede
parter af forskellige årsager ikke prioriterede projektet, og samarbejdet ophørte.
Det empiriske grundlag for evalueringsrapporten er
20 kvalitative interview fordelt på de 4 projektbyer
samt spørgeskemaundersøgelser i alle de skoleklasser, som har været en del af projektet. Undersøgelsen tager udgangspunkt i følgende evalueringskriterier, som rapporten er opbygget omkring;

•
•
•
•

Brobygning mellem virksomheder og skoler
Elevernes holdning til uddannelse og forståelse
for arbejdsmarked
Kvalificeret uddannelsesvalg
Forankring og videreførelse af projektet
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Brobygning mellem skole og
virksomheder

Da projektet skulle søsættes var det afgørende at
etablere et godt samarbejde mellem skole og virksomheder. Ved første opstartsmøde i hver projektby
blev der udvalgt en lokal styregruppe, og der blev
afholdt en workshop i hver by med fokus på, hvilke
elementer projektet skulle indeholde.
Dialog
Både informanter fra virksomheder og skoler fastslår,
at samarbejdet i styregruppen har været konstruktivt
og givende for alle parter. Viceskoleleder Uvdloriaq
Kleist fra Minngortuunguup Atuarfia fremhæver, at
projektet har ‘styrket netværket i byen’ og begrunder det med, at der blev arbejdet målrettet med
konkrete handlingsorienterede planer.
Jens Christian Eldevig, kontorchef fra Blue Water
Greenland i Sisimiut fortæller, at fællesskabet med
skolen har givet en oplevelse af at står sammen om
at løse samfundets udfordringer ‘Det er ikke os mod
dem, men vi arbejder sammen’ fortæller han. Skoleinspektør fra Aasiaat Sara J. Brandt siger ligeledes, at
‘samarbejdet med virksomhederne er blevet bedre
og større.’
Nukissiorfiits Distriktschef Jan Zachariassen fra Sisimiut
uddyber dette; ”Bare det, at vi har fået en dialog i
gang med skolen og ikke bare peger fingre af hinanden, og vi kan tale sammen om de udfordringer
vi har, er en rigtig god begyndelse” og han fortsætter; ”den største gevinst i projekter er den dialog vi
har fået med skolen, og det samarbejde det afstedkommer”. Projektet har skabt et fælles fodslag,
og der opbygges en fælles forståelse for problemstillingen med unges manglende uddannelses- og
arbejdsparathed.
Dialogen til forældrene har været fokus i Sisimiut
ved, at repræsentanter fra erhvervslivet deltog i
forældremøder samt deltog i en decideret infoaften om projektet. Forældreinddragelse i elevernes
uddannelsesvalg er afgørende, da de sociale sammenhæng vi indgår i som mennesker har stor påvirkningskraft på vores valg.

Et arbejdsmarked i øjenhøjde
Virksomhedernes begyndende relationer til eleverne
har været med til at udviske skel i byerne, og eleverne hilser på medarbejdere, når de møder hinanden
på gaden. Jens Christian Eldevig fremhæver, at
det at ’være i øjenhøjde’, er med til at bygge bro
mellem de to verdener, ‘det, at man snakker med
eleverne, at de føler de kender os, som sidder i jobs
rundt omkring, at vi kommer i deres højde, det bilder
jeg mig ind, at det er det, der giver kendskab til
arbejdsmarked, at det bliver naturligt at relatere til
arbejdsmarked i øjenhøjde. Det er det hele, der har
været med til det, at vi har været i skolerne, og de
har været her.’ Gustav Petersen stationsleder hos
Air Greenland i Aasiaat fortæller med et smil ‘man
hilser på hinanden på gaden - i løbet af de første 3
måneder begyndte eleverne at hilse, når de så mig
og råbe CSR til mig’.
Arbejdet med projektet har også været med til at
styrke netværket mellem virksomheder. Flere fra
informantgruppen udtrykker glæde ved at stå sammen om at gøre en forskel for de unge, og styrke de
unges fremtidsmuligheder.

Holdning til uddannelse & forståelse
for arbejdsmarked

Formålet med projektet er at motivere eleverne til
at tage en uddannelse, og derved skabe en diskursændring, så de i højere grad vælger en uddannelse
efter 10. klasse. Denne ændring kan, set i et teoretisk lys ske ved en bevidstgørelse og italesættelse,
hvormed man er med til at skabe en ny diskurs, der
fremhæver uddannelse som den bedste vej at gå.
Bevidstgørelse skaber motivation
‘Man er først nød til at have gode karakterer’ skriver
en elev som svar på spørgsmålet om; ‘Hvilken fremtidsplan har du, og hvordan vil du nå dertil?’

Skolevejleder og ældstetrinslærer Tola Ludvigsen
fra Sisimiut fortæller ‘Vi har to elever som begge
vil være elektrikere, de har udfyldt karrieretrappen på jobmessen, og opdagede, at hvis de
ikke forbedrer deres karakterer, kan de ikke opnå
deres mål. Den ene af drengene har virkelig
forstået alvoren, og læser lektier hjemme, for at
forbedre hans karakterer’.
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Her et konkret eksempel på, at projektet har haft en
motivationsfremmende effekt på lektielæsning for
den enkelte elev.
De konkrete værktøjer, som eleverne har anvendt
på jobmessen i Sisimiut i form af karrieretrappe og
skema om fordele og ulemper ved et givent job, har
været med til at skabe en bevidsthed hos eleverne,
fordi de skulle reflektere over, hvad det kræver at nå
et givent mål i fremtiden. Direktør i Arctic Star Henrik
Sachse fortæller; ‘Jeg blev spurgt om fordele ved
at være direktør, fordele ved at være selvstændig,
men også ulemperne, det fik også mig til at tænke’.
De konkrete øvelser til jobmessen, og forberedelse
til jobmessen og virksomhedsbesøgene har skabt en
bevidstgørelse, hvilket kan være med til, at eleverne
har bedre forudsætninger for at vælge retning efter
10. klasse.
Eleverne i Aasiaat skriver evalueringer efter hvert
virksomhedsbesøg og benytter billeder, de selv har
taget under besøget, hvilket fremmer refleksion og
fordrer, at eleverne skal relatere virksomhedens
arbejdsområde til deres eget liv. Klasselærer Victoria
Rafaelsen fra Aasiaat fortæller; ‘eleverne glæder
sig altid til virksomhedsbesøgene, og de skriver en
evaluering bagefter’.
Styrket ansvarsfølelse
Virksomhedernes besøg på skolerne, hvor de bl.a.
har fortalt om ansvarlighed, uddannelse og mødestabilitet har været med til at italesættelse en
diskurs. Virksomhedsrepræsentanterne fremstår som
rollemodeller og klasselærer Karl Berthelsen fra Sisimiut fortæller, at det har ‘større indvirken, at nogle
udefra kommer’, og klasselærer Mona-Lisa Rafaelsen fra Aasiaat fortsætter; ‘Ja, det er godt, at dem
fra virksomhederne siger, at de skal komme til tiden,
elevernes ansvarsfølelse er blevet styrket’
I forbindelse med erhvervspraktikken i Aasiaat, hvor
flere elever ikke mødte til tiden, har skolen og virksomhederne talt sammen om en løsning. Skolen har
efterfølgende indført et for-ring, så klokken ringer
2 minutter før timen begynder. Sara J. Brandt fortæller; ‘udmelding fra virksomhederne var, at vores
erhvervspraktikanter ikke møder til tiden. Vi er derfor
begyndt med en for-ringning, så alle starter til tiden,
det har vi indført via drøftelse fra pædagogisk råd’.
’At komme til tiden’ har været et gennemgående
budskab fra virksomhederne til eleverne, og på spørgesmålet ‘Hvad tænker du er det vigtigste at huske
på, når man skal ansættes i en virksomhed?’ svarer
80% af eleverne en variation af at komme til tiden;
’ikke komme for sent, kom til tiden, møde til tiden,
vågne om morgenen, at sove ordentligt eller stå op
om morgenen’. Dette viser, at eleverne har forstået
budskabet om, at det er vigtigt med mødestabilitet,
når du skal varetage et arbejde.

FOTO: POLAROIL, AASIAAT

Under virksomhedsbesøgene har klasselærere og
virksomheder oplevet, at eleverne er mere aktive og
engagerede. ‘Virksomhederne fortæller, at eleverne
er blevet mere modne efter dette år, de er ivrige,
fordi de skal skrive og spørge. De samles sig ikke kun
i et hjørne - det er godt, og flere spørger og undersøger’ siger Tola Ludvigsen.
Fritidsarbejde
På Atuarfik Tuiisaq i Paamiut har skolen haft besøg
af Brugseni, hvilket har resulteret i, at flere elever har
søgt og fået fritidsarbejde i Brugseni efter skoletid.
Før besøget i klassen kendte eleverne ikke mulighederne for at få et fritidsarbejde. Efter et virksomhedsbesøg på Sømandshjemmet i Aasiaat har bestyrerparret ligeledes oplevet, at flere elever har søgt om
fritidsarbejde. At eleverne varetager et fritidsarbejde
er en af de ønskede effekter af projektet, og er med
til at give eleverne forståelse for arbejdsmarkedet og
erfaring med at være medarbejder i en virksomhed.
Social interaktion
To år i træk har Gammeqarfik i Aasiaat og erhvervslivet arrangeret en jule- fodboldturnering med ældstetrinnets elever og repræsentanter fra erhvervslivet.

‘Eleverne har et mere åbent sind over for virksomhederne pga. jule-fodboldturnering (…) vi
har et godt samarbejde mellem klasserne og
virksomhederne, det er kommet pga. projektet’,
udtaler Rink Reimer, skolevejleder i Aasiaat.
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Netop den sociale interaktion og det uformelle
samvær har en uventet men yderst positiv effekt.
Det viser sig, at den styrkede sociale relation virker
forebyggende overfor hærværk i byen;

‘Vores fællesskab med eleverne resulterer i, at
hærværk formindskes, og tyveri i butikkerne er
faldet - eleverne har fået forståelse for de konsekvenser hærværk har’ siger Gustav Petersen.

Direktør for Aasiaat Olie Rina Reimer Madsen håber,
at den personlige relation vil virke forebyggende,
og fortæller, ‘vi håber på, at eleverne bliver små
ambassadører, at de siger ‘hey ved i hvad til deres
kammerater, jeg kender dem, der arbejder her’, og
derfor undlader at udøve hærværk.

Elevernes øgede kendskab til virksomhederne i
Aasiaat har givet dem en forståelse for arbejdspladserne, effekten er tydelig og til gavn for hele
byen.
FOTO: POLAROIL, AASIAAT

Som det fremgår af figuren på side 19, har Aasiaat
klart gennemført flest aktiviteter med direkte kontakt
mellem elever og virksomheder. Det ser ud til, at det
høje antal kontaktflader har bevirket, at de deltagende elever har oparbejdet en respekt for ’dem
de kender’, og har været medvirkende årsag til en
styrkelse af den uformelle sociale kontrol.
Erhvervsportal og praktik-pjece
I Sisimiut har styregruppen arbejdet med at udvikle
en erhvervsportal, hvor information om virksomhederne skal samles. Styrken ved portalen er blandt
andet, at eleverne trænes i at søge job online,
Henrik Sachse siger; ‘tanken med portalen er at give
eleverne træning i at søge jobs, som mest er online’.
I Aasiaat har erhvervslivet været i gang med at udvikle en praktik-pjece, hvor eleven kan finde information om praktikstedet, rygepolitik, alkoholpolitik
o.l. dette arbejde er pt. stoppet pga. manglende
ressourcer til at producere pjecen.
Virksomhedsbesøg, virksomhedernes besøg i skolen,
fritidsarbejde, fodboldturnering og erhvervsportal/
praktik-pjece er med til at give eleverne en forståelse for virksomhederne og arbejdsmarkedets mekanismer, hvor stabile medarbejdere og kvalificeret
uddannet arbejdskraft er afgørende. Der er spæde
tegn på en diskursændring blandt eleverne, og det
tyder på, at eleverne har en ide om, hvad det kræver at varetage et arbejde.

Kvalificeret uddannelsesvalg

Der er flere elementer, som har været med til at skabe gode betingelser for, at eleverne tager et kvalificeret uddannelsesvalg efter 10. Klasse.
Jobmesse og virksomhedsbesøg
Både jobmessen i Sisimiut og virksomhedsbesøgene i
alle tre byer, hvor eleverne er blevet præsenteret for
forskellige arbejds- og fagområder, har skabt gode
betingelser for, at eleverne kan tage stilling til, hvilket
praktiksted de ønsker. ‘Det er vigtigt, at eleverne
finder ud af, hvad de vil være, men også, at de
finder ud af, hvad de ikke vil være,’ fortæller Henrik
Sachse. Elevernes forberedelse til jobmessen og virksomhedsbesøgene, hvor de på forhånd har sat sig
ind i, hvilken branche og arbejdsområder, hjælper
ligeledes eleverne til at navigere i de mange handlemuligheder, de står overfor.
Virksomhedsbesøgene har åbnet elevernes øjne for,
at der er flere arbejdsmuligheder end først antaget.
Klasselærer Karl Berthelsen fortæller; ‘det giver eleverne ny viden at besøge virksomhederne. Inden vi
besøgte Royal Greenland ville ingen elever i praktik
der, fordi de troede, at det kun var en fiskefabrik,
men efter besøget var 5 elever interesseret, fordi
de så, at der også var smede, kontorfolk, og mange andre faggrupper’. Et citat fra Uvdloriaq Kleist
supplerer dette ‘mange af eleverne fandt ud af en
masse ting under virksomhedsbesøgene’ og kommer efterfølgende med et eksempel på, at besøget
på Hotel Sisimiut var en øjenåbner for eleverne, da
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de hørte om de mange forskellige faglige muligheder, som virksomheden repræsenterer.
Søren Olsvig fra Polar Oil i Aasiaat skriver i en evaluering efter et virksomhedsbesøg at ‘drengene og
pigerne begyndte at sige, at de gerne vil i praktik
hos os, og det var rart at høre’. Virksomhedsbesøgene giver eleverne kendskab til arbejdsmuligheder
og lyst til at erfare arbejdspladsen gennem erhvervspraktikken.
Skoleinspektør Sara J. Brandt fra Aasiaat har fokus
på, at lærerne også lærer noget gennem de mange virksomhedsbesøg ‘Som lærer har vi jo lærebøger og læringsmål, men virkeligheden kan sagtens
være en anden, det er jo den erfaring vi får, når vi
kommer ud. Det gælder for eleverne, men også lærerne, de får en masse viden og indsigt i, hvad der
sker i de forskellige arbejdspladser, lærerne får mere
viden, lige som eleverne, når nu den lærer, som har
været med 10. klasse skal ned i 4. klasse og undervise, så har hun nu en viden som hun kan bruge’.

Erhvervspraktik
Før Minngortuunguup Atuarfia i Sisimiut deltog i
VIS-SIV projektet var elevernes valg af praktiksted
forholdsvist tilfældigt, og eleverne gik i praktik uden
på forhånd at have undersøgt, hvilke arbejdsfunktioner der kunne bestrides på praktikpladsen. ‘Nu har
eleverne de sidste to år været gennem en meget
mere målrettet praktikperiode, hvor de vælger det,
som de selv kunne tænke sig at uddanne sig til’, fortæller Tola Ludvigsen. Karl Berthelsen belyser samme
tendens, ‘Der er mere forberedelse end før, før var
det kun eleverne, der gik ud til virksomhederne og
fik en underskrift, eller deres mor ringede og fik en
aftale i hus’.
På Minngortuunguup Atuarfia er man i gang med
at videreudvikle erhvervspraktikken i samarbejde
med erhvervslivet, så processen omkring praktikken
minder om en jobansøgningssituation. Aftalen indeholder en opgaveoversigt, som sikrer, at eleverne
afprøver de forskellige arbejdsfunktioner i virksomheden; ‘opgaveoversigt skal udfyldes for at undgå

+
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at eleverne skovler sne hele dagen’, fortæller Tola
Ludvigsen. Hun har været en af drivkræfterne bag
videreudviklingen af praktikaftalen og har udarbejdet forskellige skabeloner såsom arbejdsoversigt,
timeoversigt og praktikbrev, og hun tilføjer; ‘der er
kommet meget mere forberedelse med at kontakte
arbejdspladsen end før, meget mere, særligt også
arbejdet med at lave CV.’
Virksomheden Arctic Cat modtog 4 praktikansøgninger, som Henrik Sachse bekriver på følgende måde;
‘de har fint sat sig ind i vores arbejdsplads, og hvad
det vil sige at arbejde hos os, men jeg måtte ringe
og give afslag, men det er også en del af processen,’ han fortsætter og fortæller om indholdet i
praktikken; ‘praktikken skal handle om en struktureret hverdag med opgavebeskrivelser, så eleverne
afprøver forskellige ting, og de ikke kun går og fejer.
Vi skal prøve at engagere dem og skabe nysgerrighed hos de unge’.
I praktikken erfarer eleverne, hvad der kræves, når
man skal varetage et arbejde. Samlet set har over
73% af alle elever, som har deltaget i projektet haft
en god oplevelse med praktikken, de skriver bl.a.;
’det var interessant, fik meget ud af det, det var
sjovt, jeg var meget glad for det, jeg kan lide det og
det var meget godt’. De elever som tilkendegiver
utilfredshed, begrunder denne med; ’Jeg har arbejdet i en butik, men det var kedeligt’, Jeg har været
meget træt, da jeg var i praktik i Pisiffik’ ‘praktikken,
var meget trættende’ og ‘det er ikke noget for mig.’
‘Som skolevejleder, har det været utrolig godt at
være med i projektet, er selv under uddannelse og
bruger projektets elementer i opgaveskrivning. Nu
skal jeg samle alle forældre og elever angående
deres karrierevalg, og kan se de er mere afklarede’,
udtaler skolevejleder Tola Ludvigsen fra Sisimiut.
På Gammeqarfik i Aasiaat foregår erhvervspraktikken ved, at eleven henvender sig til praktikstedet og
modtager en underskrift på praktikaftalen. Eleverne i
Aasiaat har endnu ikke arbejdet målrettet med CV,
men lærerne udtrykker, at ideen med CV i forbindese med erhvervspraktikken er god, og vil arbejde på,
at arbejdet med CV f.eks. kan indgå i faget Personlig Udvikling.
På Atuarfik Tuiisaq i Paamiut arbejder eleverne målrettet med at udarbejde CV’er, og eleverne henvender sig til praktikpladsen med deres CV, hvilket
opleves som en god og lærerig praksis.

Projektets forankring og videreførelse

Der er stor enighed om, at projektets indhold er med
til at udruste eleverne til fremtiden, dog er der identificeret udfordringer, som kan hindre den ønskelige
forankring af projektet.

FOTO: POLAROIL, AASIAAT

Behov for en tovholder
Sofia Geisler fra KNI har været tovholder på projektet
i Sisimiut gennem de sidste 2 år, men i februar 2017
flyttede hun fra byen. Det betyder, at projektgruppen mangler en tovholder, som vil stå for mødeindkaldelse og fungere som referent. Jens Christian Eldevig belyser behovet for en tovholder, ‘Vi har været
heldige, at folk møder op, og de tager ansvar, men
der er nogle som skal holde det i gang, ellers kan
det hurtigt gå i stå. Det skal prioriteres. Der er nogen
der skal gå forrest.’ Jan Zachariassen siger endvidere: ”i en travl hverdag kan det være vanskeligt at
holde fokus og bevare gejsten, hvis ikke der er en
der render foran. Det er vigtigt med en tovholder,
hvis vi skal bevare fremdriften.
I Paamiut har den helt store udfordring være at finde
tidspunkter, hvor alle har tid til at mødes, klasselærer
Bertha Jensen fortæller; ‘det er svært at mødes, det
er den største udfordring’. Skolevejleder i Paamiut
Najârak` Petersen udtrykker behovet for en tovholder; ‘jeg tror, at man skal have en bestemt tovholder
så det hele kører mere glat, det har vi manglet, det
synes jeg’.
Jan Zakariassen fortæller, at ‘det er vigtigt at holde
gryden i kog, vi bliver nød til at have hjælp af en,
der holder det i gang, for vi har alle lidt små travlt’,
og han uddyber med, at der hurtigt er andre ting,
som prioriteres højere end projektet, hvis der ikke er
fastlagte mødedatoer og aftalte aktiviteter i kalenderen.
Projektet er i høj grad drevet af ildsjæle fra virksomhederne, som kan se en dybere mening med at bruge tid på at involvere sig i skolens ældste elever. Jan
Zachariassen siger; ”af hensyn til projektets fremdrift
er det vigtigt, fortsat at finde personer der brænder
for sagen”. Projektet bæres langt hen ad vejen af
frivillighed og engagerede personer, som ønsker at
tage et ansvar for samfundets udvikling. Skolevejleder Tola Ludvigsen beskriver ligeledes, at deltagelse
i projektet kræver; ‘man skal brænde for det, og så
skal man gerne have uddannelsen som vejleder.’
Projektet indarbejdes i årsplaner
Som en del af styregruppen i Aasiaat oplevede Rina
Reimer Madsen, at en af startsvanskelighederne i
projektet var skolens interne organisering.

14

Fra lærernes side er den største barriere for forankring, at projektet opleves som en ekstra opgave, der
ikke er indtænkt i aktivitetsplanen, ‘Ja, selvom det
har været godt og lærerne har været interesseret,
så bliver der snakket om, at man allerede har en stor
opgave indenfor deres arbejde, og bliver pålagt en
ny, hvor man ikke får løn for det’ udtaler Uvdloriaq
Kleist. Et citat fra Karl Berthelsen supplerer; ‘Det er et
projekt, der er frivilligt tvunget. Hvis det skal fortsætte, skal det ind i timenormeringen’.
For at imødekomme udfordringerne med indarbejdelse af projektet i skolernes rammer er der brug for
en forventningsafstemning ved årets start, så projektet indtænkes i aktivitetsplanen/årsplaner og bliver
en naturlig del af den fælles planlægning. En vigtig
del af den proces er, at skoleinspektørerne skaber
de organisatoriske og økonomiske rammer for, at
lærerne kan deltage i projektet. Ligeledes er det
nødvendigt, at skoleinspektører, vejleder og lærere
helt konkret forholder sig til, hvor det er muligt at
indtænke den nødvendige fleksibilitet i ugeplaner
og årsprogrammer.

→

Figur 1: ÅRSHJUL

Ved spørgsmålet om, hvad lærerne oplever som
ekstra, bliver det tydeligt, at det primært handler
om møderne i projektgruppen. Erhvervspraktikken
og virksomhedsbesøg er en del af den normale
normering, og virksomhedernes besøg i klasserne
samt jobmessen foregår i skoletiden, og kræver ikke
særlig forberedelse.
Årshjul og præsentationsmateriale
Henrik Sachse peger på, at en videreførelse af projektet kræver, ‘struktur og organisering’, og uddyber
med, at der skal nedskrives konkrete planer med
aktiviteter, så alle involverede kender omfanget
af deltagelsen i projektet, og let kan forholde sig
til praktikforløbet, virksomhedsbesøg, jobmesse og
besøg på skolen.
Netop behovet for en strukturering af praktikken er
et af de punkter Rina Reimer Madsen fra Aasiaat
ønsker forbedret; ‘Vi burde være så moderne nu, at
praktikforløbende er mere strukturerede, hvor indholdet var bestemt, og hvor arbejdspladserne har
planlagt dag 1, dag 2 dag 3, det burde vi gøre og
se på’.

JUNI
OPSTARTSMØDE

→

JAN - FEB
ERHVERVSPRAKTIK

AUGUST
INTROMØDE

→

→

→
DECEMBER
FODBOLD
TURNERING
AASIAAT

SEPTEMBER
STATUSMØDE

→

FEBRUAR
STATUSMØDE

Årshjul med projektets aktiviteter
Med udgangspunkt i de indsamlede
erfaringer fra Aasiaat, Sisimiut og Paamiut er
følgende årshjul udarbejdet.

OKTOBER
VIRKSOMHEDER
BESØGER SKOLE

→

→
NOVEMBER
JOBMESSE
SISIMIUT

→

OKTOBER
STATUSMØDE

NOVEMBER
STATUSMØDE

→
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NOVEMBER
VIRKSOMHEDSBESØG

→

Samtidig skal tidsforbruget sættes i en ramme, f.eks.
5-6 møder pr. skoleår ud over aktiviteter med eleverne. Jens Christian Eldevig pointerer vigtigheden i at
udvælge få konkrete og realistiske mål i projektet;
‘vi har haft rigtig mange gode ideer, 20-30 ideer,
men kun få er realiseret, det er godt at finde nogle
få mål, man ved man kan overkomme, og som er
realistiske.’

personer, men d.d. er der kun 2. Niels-Anthon Petersen fra GrønlandsBANKEN i Aasiaat siger; ‘Det er
bedst det er erhvervslivet der koordinerer, os i styregruppen har et overblik, og god kontakt til virksomhederne, så vi står stærkt.’ Aasiaat er den by, hvor
eleverne har haft størst berøring med byens virksomheder i form af mange virksomhedsbesøg.
I Sisimiut er styregruppen sammensat med repræsentanter fra både skole og erhvervsliv, og gruppen
tæller 6-7 personer. Den eneste ændring, der er sket
i styregruppens sammensætning er, at gruppens
tovholder er flyttet fra byen, hvilket har haft stor
betydning i form af manglende mødeindkaldelser
og referater. Der arbejdes derfor på at etablere
en ekstern tovholder fra kommunen, som overser
projektet i Sisimiut, samt i kommunens anden by og
bygder, som netop skal opstarte projektet i skoleåret
2017/2018.

Jan Zachariassen foreslår ligeledes, at der udarbejdes et præsentations materiale, som kort omtaler og
forklarer projektet, samt inviteret virksomheder til at
deltage, evt. suppleret med små filmklip. Derudover
foreslås et materiale, som kort beskriver praktikkens
formål, og selve praktikforløbet; ‘et materiale som
indeholder, hvad eleverne skal introduceres til, så de
ikke får det indtryk, at de bare bliver sendt herhen,
både en liste over, hvad man bør introducere dem i
inden de kommer i gang, og noget om opfølgning,
hvor virksomheden skal evaluere eleven.’ Præsentations- og praktikinformations-materiale skal gøre
det lettere for mindre virksomheder at deltage, fordi
det opleves lettilgængeligt og overskueligt.

I Paamiut er det alene ældstetrinnets klasselærere,
som har koordineret og planlagt aktiviteter i projektet.

Organisering & motivation

Erhvervslivets motivation
Anders Sørensen, bestyrer af Sømandshjemmet
i Aasiaat skriver i en evaluering efter et virksomhedsbesøg; ‘vi anser det som en vigtig opgave, at
virksomhederne er med til at motivere, hjælpe og
vejlede de unge, der gerne skal blive en aktiv del af
arbejdsstyrken.’
Jens Christian Eldevig beskriver, at det indirekte
gavner virksomheden at deltage i projektet; ‘Jeg
tænker, at det indirekte giver good will til os, der
har lagt ekstra arbejde i projektet, når vi har siddet
i andre fora med forretningsrelationer, så falder de
gode historier i god jord, det giver noget blødt og
uhåndgribeligt, i små samfund bliver det lagt mærke
til, hvad vi gør’.

Under arbejdet med at indsamle data, er der fundet
områder, som er relevante at belyse. Forskelligheden
i måden at organisere projektet på, samt hvilke bevæggrunde og argumenter en deltagelse i projektet
indebærer både fra erhvervslivets og skolens side vil
derfor blive præsenteret i det følgende afsnit.
Organisering af projektet
De tre projektbyer har organiseret projektet på tre
forskellige måder, hvilket nedestående illustration
viser;
Figur 2: organisering af projektet

ERHVERVSLIV

ERHVERVSLIV

ERHVERVSLIV

STYREGRUPPE
STYREGRUPPE
SKOLE

SKOLE

Aasiaat

SKOLE

Paamiut

Sisimiut

Styregruppens sammensætning er forskellig fra by
til by. I Aasiaat var skolevejlederen med i styregruppen i begyndelsen, men hurtigt overgik styringen til
erhvervslivet, som koordinerer virksomhedsbesøg og
varetager den øvrige kontakt til virksomheder i byen.
Styregruppen i Aasiaat har i længere tid være på 3

STYREGRUPPE

At erhvervslivet er en aktiv medspiller når det gælder
de unges fremtid, og at de er med til at præge unges udvikling opleves som en win-win situation. Jens
Christian Eldevig fortsætter; ‘man giver lidt, men
man får også mange ting igen – og man føler man
gør en forskel’.
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Niels-Anthon Petersen pointerer, at det er vigtigt at
have projektets formål for øje; ‘det er for børnenes
skyld vi gør det, de er vores fremtid, så hvis vi kan
gøre en forskel, så gør vi det gerne, det er ikke al
verdens største arbejde’, og han fortsætter; ‘hvis
man bare kan gøre en forskel for en eller to, så giver
det mening.’
Rina Reimer Madsen fortæller, at hun tog rundt til
virksomhederne og argumenterede for, hvorfor en
deltagelse i projektet var en god investering. Som et
resultat af hendes indsats blev næsten alle virksomheder i Aasiaat en del af projektet, og modtager
jævnligt besøg af skoleklasser; ‘at besøge alle virksomheder og give dem fakta om hvor mange, der
kommer ud af folkeskolen, hvor mange går videre i
gymnasiet, hvor mange går videre til Majoriaq, og
hvor mange der ikke går videre har betydet noget.
Vi snakkede med dem om, at de nu har mulighed
for at have indflydelse - det handler om at bakke
hinanden op, og hjælpe hinanden. Sådan solgte vi
det.’
En tanke, som kan videreudvikles i projektet er i
højere grad at inddrage selvstændige erhvervsdrivende, som kan opmuntre eleverne til iværksætteri
og fremme elevernes kompetencer for innovation
og entreprenørskab. Tola Ludvigsen fra Sisimiut har
introduceret 4 elever til en lokal iværksætter, som
har delt erfaringer og viden om at starte egen virksomhed. Efter samtale med direktør i Erhvervsrådet i
Sisimiut viser det sig, at de er positivt stemt overfor at
besøge skolen og fortælle om entreprenørskab og
innovation.
Alle steder i samfundet er der brug for entreprenører
og deres evne til at få ideer, tage initiativer og omsætte dem i praksis. Projektet kan med fordel inddrage denne del, og præsentere entreprenørskab som
en relevant fremtidsmulighed for de unge.

Skolens motivation
Skoleinspektør Sara J. Brandt har arbejdet med argumentation for projektets berettigelse i skolen. Hun
har integreret projektet i lærernes praksis og konkret
planlægning af undervisningen i langt højere grad
end skolerne i Sisimiut og Paamiut. Det, der konkret
er blevet gjort, er at sørge for, at de faglige læringsmål understøtter projektet, og man har derfor
udvalgt grønlandsk og samfundsfag som centrale
fag, hvori projektet kan inddrages. Projektet er med
til at opfylde dele af fagenes læringsmål ift. erhvervsorientering, og viden om det omkringliggende
samfund.
Efter projektets første år er der sat timer af til lærernes deltagelse, hvilket har styrket engagementet;
‘Det handler om at motivere lærerne. De skal kigge
på deres læringsmål, - hos os har vi valgt grønlandsk
og samfundsfag, hvor vi her igennem når vores mål
med erhvervsorientering og eleverne får dækket
deres erhvervsviden, og får en tættere kontakt til erhvervslivet på den måde, og lærerne kan indhente
gæstelærere fra erhvervslivet.’
Klasselærer Bertha Jensen fra Paamiut udtrykker,
at projektet kan være med til at nytænke skolens
rutiner;

‘projektet er godt, det ændrer lidt den rutine
med undervisning, og vi har noget andet end, at
vi bare læser og skriver, så har vi lidt fri fra skolen,
hvor vi laver noget anderledes, og kan tænke
lidt anderledes, det gør eleverne mere interesserede’.

At inddrage erhvervslivet i skoledagen kan gøre
undervisningen mere autentisk, skabe variation i skoledagen og tydeliggøre de unges uddannelses– og
jobmuligheder.

FOTO: POLAROIL, AASIAAT
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Projektets aktiviteter
Antal aktiviteter i de tre projektbyer
I figur 3 ses en opgørelse af antal aktiviteter pr elev
i skoleåret 2016/2017 i de tre projektbyer. Som det
fremgår af illustrationen er erhvervspraktikken, virksomhedsbesøgene og virksomheders besøg i skolen
repræsenteret i alle byer. Eleverne har berøring med
erhvervslivet gennem disse aktiviteter, dog varierer
antallet af aktiviteterne.
Herudover har skolen i Sisimiut en årlig jobmesse, og
skolen i Aasiaat har en årlig jule-fodboldturnering
med erhvervslivet.

Samlet set har projektet i Aasiaat genereret flere aktiviteter end projektet i Sisimiut og i Paamiut, grundet
deres mange virksomhedsbesøg.
Udover det, at projektets aktiviteter har til formål
at skabe kontakt mellem elever og erhvervsliv, har
aktiviteterne ydremere givet lærerne ny viden om
erhvervslivet, som påvirker deres undervisning. Projektets aktiviteter har også indirekte påvirket forældrene idet, eleverne højest sandsynligt fortæller om
deres besøg på de forskellige virksomheder, når de
er hjemme i familien.

Figur 3: Aktiviteter i projektet

Antal aktiviteter pr. elev i 2016/2017
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Konklusion
Det bærende element i projektet er samarbejdet
mellem skole og virksomheder. Dialogen mellem
repræsentanter fra skoler og virksomheder er gennem projektet blevet væsentligt forbedret, og der
arbejdes sammen om at styrke den erhvervsforberedende del af de ældste elevers undervisning.
Samarbejdet mellem skoler og virksomheder resulterer i, at der mellem virksomheder og elever
er skabt en naturlig relation, et bindeled mellem
skole- og arbejdslivet, som bidrager til, at eleverne
får troværdige billeder af hverdagen og opgaverne
på en arbejdsplads. Projektet har ikke kun sikret en
god dialog mellem skole, elever og virksomheder,
elevernes forældre er i højere grad blevet inddraget i elevernes uddannelsesvalg, særligt ved forældremøder, hvor virksomhederne deltog.
Det kan konkluderes, at eleverne har fået bedre
forudsætninger for at tage et kvalificeret uddannelsesvalg i form af et større kendskab til erhvervslivet
samt en bevidstgørelse omkring egne ønsker og
fremtidsdrømme. Samtidig er der italesat en diskurs,
som præger elevernes holdninger til uddannelse
og forståelse af arbejdsmarked, men om projektet
direkte har skabt en diskursændring blandt eleverne
kan ikke påvises på nuværende tidspunkt. Dog kan
vi se, at eleverne har fået en ide om, hvad det kræver at være på arbejdsmarked, og hvilke krav, der
stilles til virksomhedens medarbejdere.
Det omkringliggende samfund bliver i større eller
mindre grad inddraget i elevernes sidste år i skolerne
i de tre projektbyer, og fungerer som brobygning.
Eleverne får praksisviden, og virkelighedsnære perspektiver på, hvad arbejdsliv, arbejdsvilkår, karriereforløb og uddannelsesveje til job handler om, hvilket
må konkluderes som værende et afgørende skridt
mod mere uddannelses- og arbejdsparate unge.
Opmærksomhedspunkter til videreførelse af
projektet
Fremover vil en forankring af projektet kræve, at der
i hver projektby udpeges en tovholder, som holder
deltagerne fast på projektplanen og, som sikrer
fremadskriden i projektet. Ligeledes er det afgørende, at projektet indtænkes i lærernes aktivitetsplaner/årsplaner, understøttes af læringsmål og bliver
en naturlig del af den fælles planlægning. Denne
planlægning bør foregår i starten af året, hvor årsplanerne formes.

ning med information om, hvordan en virksomhed
bedst gennemfører en praktik er ligeledes noget,
som vil forbedre projektet markant og sikre, at flere
mindre virksomheder deltager.
Projektet er organiseret forskelligt i de tre projektbyer, hvoraf man kan konkludere, at både skoler og erhvervslivet skal indgå i styregruppen, for at projektet
lykkes. Fra skolesiden er det vigtigt, at skoleinspektør,
skolevejleder og klasselærerne for de deltagende
klasser deltager i styregruppen.
Projektet har skabt gode eksempler på, hvad der
motiverer erhvervslivet og skolerne til at deltage i
projektet. Særligt oplevelsen af at stå sammen om
at løse udfordringer i samfundet er meningsskabende for de involverede, samt muligheden for at
nytænke undervisningen og tilføre skoledagen variation og autentisitet.
De tre projektbyer har alle formået at gennemføre
virksomhedsbesøg, erhvervspraktik samt at virksomhederne besøger skolen. Sisimiut har ydermere
afholdt en jobmesse, og Aasiaat har afholdt en jule-fodboldturnering. Ser man på antal aktiviteter pr.
elev har Aasiaat skabt flest mulige berøringsflader,
hvor eleven møder erhvervslivet. I Sisimiut og Aasiaat
er projektet i høj grad veletableret, og projektet vurderes som bæredygtigt i forhold til en videreførelse
og udbredelse til flere skoler. I Paamiut er projektet
ikke forankret i en styregruppe med repræsentanter
fra både skole og erhvervsliv, og et formaliseret og
organiseret samarbejde mellem virksomheder og
skole er ikke etableret. Klasselærerne har været primus motor og gennemført en lang række aktiviteter
godt understøttet af erhvervslivet.
En uforudset positiv effekt af projektet er, at erhvervslivet i Aasiaat oplever kriminaliteten blandt elevernes
i folkeskolens ældste klassetrin markant faldende.
Det formodes at skyldes de mange kontaktflader
elever og erhversliv imellem, som medfører en styrket
social kontrakt.
For alle de medvirkende skoler er projektet en begyndelse - de første skridt til et større samarbejde
med erhvervslivet. Projektet har været med til at
igangsætte dette samarbejde og skabt udvikling til
gavn for elever, lærere, forældre, virksomheder og
samfundet i og omkring Paamiut, Sisimiut og Aasiaat.

En god struktur og organisering af projektet er nødvendig f.eks. i form af fastlagte handlingsplaner og
årshjul, med konkrete punkter over, hvad en deltagelse i projektet indebærer. Et jordnært lettilgængeligt præsentationsmateriale samt en praktikvejled-
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