Odense d. 23.8.2017
Regionerne tror på efterskolerne som en del af løsningen på arbejdsmarkedets
udfordringer.
Efterskolerne er en del af løsningen, fremgår det af Region Syddanmarks politiske
satsninger bl.a. i et diskussionsoplæg til et politisk møde mellem KKR Syddanmark,
Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering og Region Syddanmark. Det kan desuden
også konstateres i deres økonomiske prioriteringer, idet Regionen har valgt at give
3mio.kr til projekt E2E - fra efterskole til erhvervsuddannelse over de næste to år:
https://www.regionsyddanmark.dk/wm342800 og
https://www.regionsyddanmark.dk/wm342800
Tietgen Business Odense står i spidsen for projektet med Efterskoleforeningen som
samarbejdspartner. Bo Ravn, forstander på Tietgen Business siger: ”Vi er rigtig glade for
dette projekt. Det handler jo om at kvalificere de unges valg af uddannelse efter
grundskolen. Med dette projekt bliver lærere og vejledere på efterskolerne klogere på
erhvervsuddannelser, OG eleverne på efterskolerne bliver klogere på erhverv og
erhvervsuddannelser. Begge dele bidrager til at den unge træffer et mere kvalificeret valg
om sin uddannelse og jobsigte”.
Tietgen Business har ansat Karin Skjøth som projektleder. Hun er tidligere
efterskolelærer, projektleder i Efterskoleforeningen og udvikler af InnovationsBrobygnings-Opgaven (IBO), en nytænkning af Obligatorisk Selvvalgt Opgave i 10.kl, som
er afprøvet på efterskoler for Forsøgs- og Udviklingsmidler i 2016/17.
E2E-projektet er indholdsmæssigt en udløber af flere af de indsatser vedrørende
efterskoler og erhvervsuddannelser mv., Efterskoleforeningen har haft gang i de sidste år.
Direktør i Efterskoleforeningen, Bjarne Lundager Jensen siger: ”Vi er begejstrede for dette
nye spændende projekt, og kan se en direkte sammenhæng til meget af det, vi selv har
arbejdet benhårdt og målrettet på de senere år. Det er sådan det skal være! Vi skal bygge
videre på hinandens gode ideer i uddannelsessektoren. Både efterskoler og
erhvervsuddannelser og arbejdsmarked kommer til at få stor gavn af det her!”.
E2E-projektet indeholder to dele. En hvor efterskoler, virksomheder og
erhvervsuddannelser indgår samarbejdsaftaler om konkrete brobygningsforløb, og en, der
indebærer både innovation, løsning af praktiske opgaver samt vejledning.
Karin Skjøth uddyber: ”Brobygning skal atter indebære erhvervspraktik som en
brobygning til erhvervslivet. Det har alt for længe været udelukkende
ungdomsuddannelserne, som der brobygges til. Vi skal have virksomhederne med!”.

Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole er en af de 12 efterskoler i projektet. Forstander
Tommy Mikkkelsen siger: ”Eleverne på vores efterskole er måske ikke de typiske
erhvervsrettede elever, men måske netop derfor er det vigtigt at åbne deres øjne for hvilke
muligheder, der også er i vores komplekse ungdomduddannelses-verden. Koblingen til
virksomheder og virkeligheden ser vi også kun som et kærkomment tiltag, som i vores
øjne giver meget mere mening end den brobygning de unge har mødt hidtil”.
Han fortsætter: ”I år deltager vi i IBO-projektdelen med alle 10.kl elever, og til næste år
søsætter vi en linje på efterskolen, hvor undervisningen skal ske i samarbejde med og
målrettet mod erhvervsliv og ungdomsuddannelse. Det bliver et nyt og spændende tiltag,
som vi glæder os meget til at komme i gang med. Vi håber dette projekt kan være med til
at kvalificere de unge yderligere til i sidste ende at vælge og gennemføre den uddannelse
de ønsker sig.”
Målet med projektet er at give omkring 1.200 efterskoleelever nye indsigter om
karrieremulighederne i erhvervsuddannelserne og at hver fjerde elev på de efterskoler,
som deltager, søger optagelse på en erhvervsskole.Det første år deltager 12 efterskoler
og 11 erhvervsuddannelser fra Region Syddanmark i projektet.

