
Tema: Ledelse og Kommunikation 

Projekt SAMSPIL 

FORMÅL 

Vi skal allerede begynde at rekruttere fremtidens ingeniører i Folkeskolen.  

Flaskehals og viden om HTX – EUX, den direkte vej, og den gymnasielle uddannelse til en teknisk 

uddannelse – ligger hos naturfagslærer i folkeskolen.  I folkeskolen skal glæden ved matematik og fysik 

skabes i en pædagogisk fortælling om bl.a. vores store anlægsprojekter og projekter i byerne. Denne 

fortælling skal indgå som læring på forskellige klassetrin. 

De unge vil dermed selv få øje på de faglige spændende job- og udviklingsmuligheder i arbejdet med 

materialer og fysiske kræfter, og dermed selv vælge ingeniørfaget.  

Det var derfor oplagt da Horsens Kommune henvendte sig til Atkins om vi ville være med i et nyt koncept, 

hvor Horsens Kommune i samarbejde med Horsens Alliancen sætter et særligt fokus på, at så mange unge 

mennesker som muligt i Horsens Kommune tager en ungdomsuddannelse. 

Atkins valgte at involvere sig, da der fra projektets side var et særligt fokus på de tekniske og 

naturvidenskabelige uddannelser og fordi vi som international virksomhed mener kan være med til at give 

branchen et imageløft over for de unge. 

Horsens Kommune har udviklet et færdigt koncept, som hedder Samspil. Der er udviklet et specifikt 

læringsmateriale samt etableret en række aftaler med virksomheder i Horsens Kommune om at lave 

virksomhedsforløb der skal hjælpe til at understøtte de unge i deres valg af uddannelse. 

FREMGANGSMÅDE 

I vores præsentation vil vi fortælle om hvordan projektet er blevet iværksat samt det behovet for 

involvering af de lokale tekniske og naturvidenskabelige virksomheder. Atkins vil fortælle om vores indgang 

set fra et virksomhedsperspektiv. 

VIGTIGSTE RESULTATER 

Vi vil fremlægge hvilke positive resultater der er opnået med projektet efter bare det første år. Vi vil 

endvidere belyse nogle af de udfordringer projektet også har givet, samt nogle af de ændringer der sker 

fremadrettet, således at projektet bliver mere målrettet mod de tekniske og naturvidenskabelige 

uddannelser. 

Vi vil med vores indlæg også gøre specielt kommunerne opmærksom på at der ligger et 

uddannelseskoncept som kan være med til at rekruttere flere unge til branchen. 

 


