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Det Faglige Udvalg for Beklædning 

2021 2022 

2022 2021 

Teater-, Event- og AV-teknikeruddannelsens Faglige Udvalg 

2022 2021 

Grafisk Uddannelsesudvalg 

 

 

 

 

 

 

 
• Opsøgende regional indsats med 

henblik på etablering af flere lærepladsaftaler på 
beklædningshåndværkeruddannelsen 

• Indsats for flere partnerskabsaftaler om længere- 
varende strategisk uddannelsesindsats 

• Analyse: Hvordan produktionsprofilens svende- prøve 
på beklædningshåndværkeruddannelsen matcher 
branchens behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Flere praktikpladser på mediegrafikeruddannelsen 
• Fleksibilisering: Adgang til grafiske uddannelser fra 

andre grundforløb 
• Parat til læreplads og introduktion for branchens 

virksomheder 
• Analyse: Hvordan tiltrækker vi elever til grafisk 

teknikeruddannelsen 
• Kvalitet, forankring og vidensdeling mellem 

grundforløbsskolerne på grafisk teknikeruddan- 
nelsen 

• Skolenetværk - opsøgende medarbejdere 
• Analyse: Hvordan tiltrækkes elever på grafisk 

teknikeruddannelsen 
• Kompetencebehov i den grafiske industri 
• Opsøgende virksomhedsarbejde og egenrekrut- 

tering 

• Synliggørelse af de grafiske uddannelser ved DM 
i Skills 

• Grønne kompetencer og bæredygtighed i uddan- 
nelserne 

• Analyse af oplæringsmål 
• Macthing af lærlinge og virksomheder 
• Netværk for lærepladskonsulenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Styrkelsen af kvaliteten i uddannelserne 
• En kvalitativ analyse om unges valg af uddan- nelse 

og karriere på uddannelserne med særlig fokus på 
SKP-elever 

• Styrkelsen af kvaliteten i uddannelserne II 
• En kvalitativ analyse om unges valg af uddan- nelse 

og karriere på uddannelserne med særlig fokus på 
SKP-elever II 
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Billedmediernes Faglige Udvalg 

2021 2022 

2022 2021 

Det Faglige Udvalg for Teknisk Designer Uddannelsen 

2022 2021 

Det Faglige Udvalg for Digital Media 

 

 

 

 

 

 

 
• Aktivere eksisterende lærepladser 
• Nye læresteder 
• Klar til læreplads, GF2 elever 
• Fortælling om film- og TV-produktionsteknikerud- 

dannelsen 

• Flere lærerpladser 
• Klar til læreplads 
• Kvalificering af oplæringsmål 
• Frafaldsanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Identificering af nye godkendte virksomheder 
• Branding af uddannelsen til teknisk designer 
• Frafaldsanalyse 
• Temadag med opsøgende medarbejdere på erh- 

vervsskolerne 

• Flere lærepladser hos godkendte og ikke god- 
kendte virksomheder 

• Kvalificering af oplæringsmål 
• Partnerskabsaftaler mellem uddannelsesinstitu- tioner 

og store virksomheder 
• Videreudvikling af koncept for afvikling af DM i Skills 

2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Frafaldsanalyse på digital Media og webudvikler 
• Udvikling af elev- og jobprofiler samt udvikling af 

fortælling af uddannelsen 
• Flere lærepladser på Sjælland 
• Fokus på bedre beskæftigelse og kendskab til 

arbejdsmarkedet 

• Flere lærepladser på Fyn og Syddanmark 
• Øget kendskab til uddannelsen 
• Udvikling af job- og kompetenceprofiler på 

webudvikleruddannelsen 
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2022 2021 

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) 

2022 2021 

Industriens Fællesudvalg (IF) 

 

 

 

 

 

 
 

• Pilot: Web-scrapping jobopslag 
• Lærepladsopsøgende indsatser på skoler 
• Centralt koordinerede læreplads-indsatser på 

automatik- og procesuddannelsen 
• Understøtte lærlinge i deres lærepladssøgning 
• Pilot: Lærlingeberegner 
• Frafaldsindsatser på skoler 
• Analyse: Viden om frafaldsårsager og -mønstre 
• Fleksibilitet med synkrone grundforløb 
• Foranalyse: Udvikle undervisningsmaterialer 
• Kvalitet i skolepraktik på data- og 

kommunikationsuddannelsen 
• Analyse af elever i skolepraktik 
• Grøn turbo på DM i Skills 
• Analyse: Tiltrækning af studenter 
• Styrkelse af image på smedeuddannelsen 
• Pilot: Automatiseret markedsføring 
• Boss Ladies 
• Centralt koordinerede lærepladsindsatser på data- og 

kommunikationsuddannelsen 
• Centralt koordinerede lærepladsindsatser på 

personsvognsmekanikeruddannelsen 

• Tværgående strategiarbejde vedr. digital markeds- 
føring 

• Lettere adgang til EUD for voksne 
• Digital markedsføring til voksne 
• Imagearbejde -fortælling om uddannelser 
• Rekruttering af studenter 
• Fortsættelse af indsats med Boss Ladies 
• Synliggøre uddannelser ved etablering af et ”Ro- 

botband” (pilotprojekt) 
• Lærepladsplaymaker 1. fase 
• Mesterpakker – materialer til lærepladsopsøgende 

arbejde 
• Web-scrapping af lærepladsannoncering 
• Frafaldsindsatser på skoler pba. analyseresultater 
• Understøttelse og synliggørelse af oplæringsmål 
• Styrke kvalifikationerne hos faglærere 
• Analyse og tydeliggørelse af potentialer i eux 
• Analyse af smedeuddannelsen - kvalitetssikring og 

kvalitetsudvikling 
• Synliggørelse og markedsføring af synkrone 

grundforløb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Rekruttering til IF’s erhvervsuddannelser 
• Styrket samarbejde med FGU 
• Opsøgende indsats - Fra ufaglært til faglært 
• Lærepladser til SKP-elever 
• Masterclass for opsøgende konsulenter 

• Opsøgende indsats - Fra ufaglært til faglært II 
• Rekruttering til IF’s erhvervsuddannelser II 
• Analyse af elever uden praktikplads 

 


