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COCHALLENGE-FORMAT 2022 

Virksomhed – Challenger Absalon Professionshøjskole, CLAVIS, DTU Link, FGU-skolen Øst, HF og VUC Roskilde, 

Himmelev Gymnasium, Roskilde Gymnasium, Roskilde Handelsskole, Roskilde Katedralskole, 

Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Universitet, Zealand, ZBC Roskilde 

Præsentation til eventsite  

Titel på udfordring Bedre brobygning i uddannelsessystemet  

Verdensmål  Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse 

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling 

Uddybet beskrivelse af 

problemstilling          

 

Videninstitutionerne i Roskilde Uddannelsesnetværk er gået sammen om den fælles 

udfordring ”Bedre brobygning i uddannelsessystemet”, for at forbedre overgange imellem 

forskellige uddannelsestrin, samt fra uddannelse til arbejdsliv. Der opleves udfordringer 

både hos elever og lærere, når en elev bevæger sig fra fx en ungdomsuddannelse og 

videre til en kort eller lang videregående uddannelse. Relevante informationer om eleven 

videreføres ikke på grund af GDPR. Således kan nogle elever have vanskelige 

uddannelsesforløb bag sig med frafald til følge uden at lærere har relevant information om 

eleverne og studerendes historik, uddannelsesfortid og behov.   

I dag oplever flere elever og studerende både misforståelser og overraskelser ved 

overgange fra de forskellige trin fra folkeskole til ungdomsuddannelse og fra 

ungdomsuddannelse til en professionsbachelor eller en kort/lang videregående 

uddannelse, samt overgangen fra uddannelse til arbejdsliv og videre til efteruddannelse, 

og herefter tilbage til arbejdsmarkedet.  

Ved at skabe bedre sammenhæng på tværs af uddannelsestrin, arbejdsliv og 

efteruddannelse, kan man bidrage til at flere elever og studerende lander i den rigtige 

uddannelse og føler sig indforstået med uddannelsesrammerne, og dermed sikrer vi, at 

færre elever og studerende falder fra uddannelsessystemet undervejs. Et uddannelsesskift 

opleves ikke nødvendigvis som et negativt skift, men hvordan kan eleven eller den 

studerende fastholdes i uddannelse i stedet for at vælge uddannelsessystemet helt fra ved 

et forkert møde?   

Samtidig oplever arbejdsgiverne, at elever og studerende ikke for alvor er rustet til at 

deltage i hverken jobsamtaler eller praktikperioder. Ved en bedre brobygning til 
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arbejdslivet forbereder man de studerende på, hvad de kan forvente at møde på 

arbejdspladsen, som rummer nogle andre udfordringer og forventninger end i et 

studiemiljø.   

Men hvordan skaber vi den bedste brobygning og vidensdeling på tværs af 

uddannelsestrin og imellem uddannelse og arbejdsliv og efteruddannelse med henblik på 

at skabe de bedst muligt oplevede overgange, som gør at alle er forberedte på næste 

trin, og flest muligt vælger den uddannelsesvej og karrieresti som de selv har til hensigt? 

Hvad har I selv prøvet i 

organisationen? 

 

Der er blandt videninstitutionerne i Roskilde Uddannelsesnetværk iværksat forskellige tiltag 

for at sikre en bedre brobygning, bl.a. gennem præsentationskurser, brobygningsforløb, 

introperioder, praktikperioder, praktikcafe, karrieredage, studievejledere, CV-skrivekursus, 

studievalgsorientering, uddannelsesmesser, åbent hus-arrangementer, overgangsprojekter 

og samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner mm. 

Har andre prøvet at løse 

opgaven?  

Fra kommunal side er det et fokuspunkt der arbejdes med. 

Hvis alt er muligt, hvad skal 

løsningen kunne? (tænk stort) 

En særlig attraktiv løsning er hvis løsningen kan favne forskellige uddannelsesniveauer, da 

udfordringen er stillet af Roskildes folkeskoler, ungdomsuddannelser, erhvervsakademier, 

universiteter, efteruddannelser mv.  

Løsningen skal enten gøre en forskel i brobygningen i hele kæden af uddannelsestrin, eller 

løse enkelte dele af overgangen imellem uddannelsestrin eller imellem uddannelse og 

arbejdsliv, for at forberede eleverne / de studerende bedre. Løsningen kan med fordel 

rumme et samarbejde på tværs af sektorer, som kan sikre den bedste forståelse af 

problematikkerne i de forskellige overgange.  

Hvilke løsninger ønsker I ikke at 

få? 

Vi ønsker ikke løsninger, der i for høj grad læner sig op ad allerede afprøvede 

overgangsindsatser, men hvis disse indsatser indgår i nye sammenhænge, så vil det være 

velkomment. 

Hvilke ideer, processer, 

teknologier forestiller I jer der 

skal i spil? 

Vi er åbne for alle tænkelige relevante løsninger, og der kan med fordel tænkes både 

bredt, dvs. favnende flere overgange, og dybt, dvs. med fokus på en eller flere specifikke 

overgange. Vi håber på konkrete forslag til gode brobygningsværktøjer samt gode 

argumentationer for, hvorfor det vil virke.  

Løsningsforslagene kan eksempelvis være produkter der indeholder teknologi, såsom virtual 

reality eller gode onboarding processer, uddannelsesbesøg og undervisning fra anden 
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uddannelse, nytænkning af studievejlederrollen og den service de leverer eller mentorship 

ordninger og nye organiseringer af uddannelsesplanlægning.  

Hvad er potentialet i en løsning? Der ses i dag et stort behov for nye tiltag, da det for nogle elever og studerende er et stort 

spring fra et uddannelsesniveau til næste, og da der ses en mulighed for at skalere 

tiltagene til samtlige af Roskildes videninstitutioner, og endda på sigt også til resten af 

Danmark.  

Motivation for at deltage 

(bruges som citat på eventsitet) 

Selv om vi som videninstitutioner i Roskilde Uddannelsesnetværk gennem årene har 

arbejdet med adskillige brobygnings- og overgangsindsatser, så er der fortsat et 

forbedringspotentiale. Vi ønsker derfor at se løsninger på overgangsudfordringerne fra 

studerende og andre aktører, som har et andet blik på problematikken end vi selv har. 

Forventet outcome af processen Vi håber på konkrete ideer og løsningsforslag til hvordan der skabes en bedre brobygning 

til fordel for både uddannelsesinstitutionerne samt elever og studerende. Det kan enten 

være forslag til tiltag, fremgangsmåder eller noget helt tredje.   

Til den rette løsning tilbyder vi   Den rette løsning kan testes hos en eller flere af Roskildes videninstitutioner, hvor der også er 

mulighed for videreudvikling og implementering af løsningen. Derudover kan den rette 

løsning skaleres til andre af Roskildes videninstitutioner. 
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