


Invitation til lokale virksomheder i Vejle 

Kommune

Opstart af samarbejde mellem elever og lærere i 

folkeskolerne og lokale virksomheder med bæredygtige 

profiler



Den Grønne Rygrad, Uddannelse & Læring i Vejle 

Kommune

& lokale virksomheder

Hvorfor skal vi samarbejde om udvikling af praksisnær 

undervisning i et bæredygtigt perspektiv?



Samarbejde mellem virksomhed og skole… hvilken værdi 

skaber vi?

Autenticitet – samarbejdet om virkelige miljøfaglige udfordringer i et bæredygtigt perspektiv – praksisnær undervisning med 

afsæt i aktueller problemstillinger skaber relevans og mening for eleverne

Budskab og virkelyst – hvorfor gør vi som vi gør og hvordan skaber det bæredygtige forandringer – forståelse af og 

viden om, at der er mange indsatser, der arbejder mod samme mål 

Kobling til verden udenfor og troen på det nytter – hvad kan jeg blive, hvad kan jeg gøre? Viden om, 

at der allerede er nogen der gør noget skaber tro på at det nytter at handle!

Mødet med eksperten – og mennesker der brænder for en sag er vigtige at møde – det skaber betydning og 

engagement

Sciencekapital – vi arbejder med elevernes sciencekapital ved at betydningsgøre det, der bidrager til en naturvidenskabelig 

forståelse og indsigt – fx en virksomheds fokus på bæredygtighedsudfordringer



Om Den Grønne Rygrad

Den Grønne Rygrads Mål er: 

At understøtte motiverende og praksisnær STEM-undervisning i temaerne klima, 

fødevarer, energi, ressourcer, natur og sundhed.

Primære indsatser

• Kortlægning af 15-20 danske kommuners Åben skole-aktiviteter, skole-virksomhedssamarbejder og praksisnær 

undervisning i temaerne klima, fødevarer, energi, ressourcer, natur og sundhed. 

• Digital platform: overblik over kommunens Grønne Rygrad og værktøj til planlægning af sammenhængende 

undervisningsforløb, hvor Åben skole aktiviteterne bliver koblet mere sammen med almindelig undervisning

• Didaktisk inspiration til projektbaseret undervisning

Den Grønne Rygrad er støttet i perioden 2019-23 af Novo Nordisk fonden og er et partnerskab mellem Danmarks grønne tænketank 

CONCITO´s Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver https://concito.dk/groenne-rygrad

https://concito.dk/groenne-rygrad


Den Grønne Rygrad og 

samarbejde  

I samarbejde med skoleforvaltningen og andre relevante aktører i kommunen 

ønsker Den Grønne Rygrad at:

● Styrke samarbejdet om løsningsorienteret, praksisnær naturfagsundervisning mellem lærere, 

forvaltning, Åben skole-aktører og lokale virksomheder.

● Eksemplificere og synliggøre progression og sammenhæng mellem lokale 

naturfagsprojekter og forløb og undervisningen på skolen.

● Visualisere synergier og understøtte samarbejde mellem allerede eksisterende politiske 

indsatser i kommunen.



Den Grønne Rygrad og 

Vejle kommune

Hvorfor Vejle Kommune?

● DK2020-kommune – uddannelse kan bruges som løftestang til at gøre planerne synlige og relevante for 

borgerne samt til at inddrage borgerne i at skabe og iværksætte løsninger.

● Stort fokus på bæredygtighed på tværs af forvaltninger (også erhvervspolitik) igennem mange år 

● Børne- og Ungepolitik - Verden venter 

● Skolen i bevægelse - Princip 6, Skolen er en del af samfundet - samfundet er en del af skolen

● Kommunal prioritering af indsats for at styrke bl.a. naturfagsundervisningen - kvalificerede faglærere, 

ressourcer fra kommunal udviklingskonsulent, tværfaglige samarbejder

Den Grønne Rygrad kan bidrage til at synliggøre og understøtte sammenhænge og synergier mellem politiske 

‘grønne’ planer og undervisning og Vejles børn og unges grønne dannelse. I denne indsats med særligt fokus på 

Åben-skole og dermed samarbejde mellem skoler og virksomheder. 



Den Grønne Rygrad og skole-

virksomhedssamarbejde i Vejle

Potentialer i Vejle – et styrket fokus på bæredygtighed

● Øget fokus på bæredygtighedsemner i B&U´s klimahandleplan

● Løsnings- og problemorienteret, elevinddragende og undersøgelsesbaseret undervisning som 

et vigtigt element i den kommunale Strategi for Naturfag

● Mange iværksættere samt store og små virksomheder, der arbejder med løsninger på 

bæredygtighedsudfordringer – godt grundlag for gode skole-virksomhedssamarbejder

● “Bæredygtig industri som karrierevej” - erfaringer med erhvervsrettede forløb, samarbejde med 

Region Syddanmark er også i gang i Vejle Kommune



Tilbuddet til virksomhederne er…
- Beskrivelse af aktuelle cases

- Med denne invitation til samarbejde kommer også et tilbud om en snak om, hvordan vi gør et samarbejde med en skole mest muligt relevant for hver enkelt virksomhed. 

Vi ønsker i løbet af maj/juni i samarbejde med jer at kortlægge de interesserede virksomheder i Vejle og omegn, der arbejder med bæredygtigsudfordringer, som kunne 

have lyst og mod på at indgå i større eller mindre samarbejder med skoler. I kortlægningen vil vi hjælpe jer med at konkretisere det samarbejdsfelt I vil præsentere for 

lærere og elever – det kunne være affaldshåndtering,  produktionskæde, produkter, transport eller lign. I samme beskrivelse vil vi også gerne bede jer fortælle om 

virksomheden – hvem er i og hvorfor laver I det, I gør?

Det beskrives i et samlet dokument, som sendes sammen med invitationen til en workshop i august, til skolerne i Vejle. Det betyder, at lærerne på forhånd har kendskab 

til hvad I vil samarbejde om og vælger derfor på forhånd, hvem de gerne vil samarbejde med. 

På workshoppen kvalificerer I sammen, det I skal afprøve i praksis

- Invitation til workshop
- D. 26. august inviteres lokale virksomheder til en workshop, hvor vi skal arbejde med didaktik, formål og cases. Målet er, at vi har beskrevet et muligt samarbejdstema 

som et oplæg til interesserede skoler i lokalområdet og at I har fået indblik i didaktiske overvejelser vedr. formål og indhold til et konkret undervisningsforløb.

Til den sidste del af samme workshop inviteres lærere, der i forvejen ved hvad virksomheden står for og er interesseret i et samarbejde. Lærerne vil sammen med 

virksomheden kvalificere indhold, formål, case/udfordring til eleverne og evt. besøget på virksomheden. Begge parter vil gå derfra med en aftale om afprøvning i praksis i 

det omfang det er er relevant

- Understøttelse af samarbejde med og kontakt til skoler
- Fra workshoppen går begge parter derfra med en aftale om afprøvning i praksis. Man forpligter sig ikke til et bestemt omfang – blot at man vil inddrage lærere og elever i 

virksomhedens arbejde – enten ved at give eleverne en case de kan arbejde med, få besøg eller besøge klassen. Omfang og indhold er det I beslutter jer for i 

samarbejdet med den pågældende skole. 

- Fra Uddannelse & Læring og Den Grønne Rygrad vil vi støtte op omkring jeres samarbejde – bl.a. ved opfølgende samtaler i januar 2022. 

- Viden om didaktiske greb og undervisningens formål
- Det er enormt vigtigt at formålet med samarbejdet står lysende klart – ønsker vi elevernes inputs til en aktuel udfordring? Ønsker vi at brede et bæredygtigt budskab? Er 

vi interesserede i at skabe interesse for virksomheden ift. kommende arbejdskraft? Og hvad kan vi så gøre for at skabe nysgerrighed og interesse omkring det budskab?

Vi vil til workshoppen gerne præsentere et didaktisk grundlag for deltagende virksomheder, der kan understøtte tydelighed i budskab, planlægning af indhold og 

kvalificere samarbejdet med skolerne. Det didaktiske grundlag bygger på: 

- Elevinddragelse

- Problemorienteret og undersøgelsesbaseret læring 

- Praksisnær læring 

- Viden, færdigheder og kompetencer



Tidsplanen for 2021-2022

Maj 2021: 
invitation 
sendes til 
relevante 
virksomheder

Juni 2021: 
beskrivelse af 
deltagende 
virksomheder 
sendes til 
skolerne –
lærere melder 
sig til workshop i 
august

26. august 2021:

Workshop for 
virksomheder + 
workshop for 
virksomheder + 
skoler

Der laves 
samarbejdsaftaler 

August-december 
2021: 
Afprøvning i praksis 
– omfang aftales 
mellem skole og 
virksomhed

Januar 2022: 
Opfølgende
samtaler med 
skoler og 
virksomheder 
vedr. afprøvning i 
praksis.



Lyder dette interessant og kunne I tænke jer at vide 

mere, så tøv ikke med at kontakte os – vi vil meget gerne uddybe og 

konkretisere konceptet endnu mere for jer. Vi håber på at I finder det 

lige så relevant og spændende som vi gør og vi glæder os til at 

hjælpe jer med at etablere gode bæredygtige samarbejder mellem 

jer og skolerne – samarbejder der både har betydning for 

virksomhed, elever og skoler

Kontakt Line Kastorp Kok, Naturfagskonsulent i Uddannelse & Læring, Vejle Kommune på 

linkk@vejle.dk eller på mobil: 29745976

mailto:linkk@vejle.dk

