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Projektbeskrivelse 
Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm 
 
 
 
Formål 
 
Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms 
Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og studievejledere med henblik på at 
udvikle en Bornholmermodel, som skal gøre det lettere for unge på erhvervsuddannelserne at 
få en læreplads samt gøre de erhvervsfaglige uddannelser mere attraktive.  
 
Samtidig med at unge på øen ikke kan finde en praktikplads, er der paradoksalt nok 
arbejdsgivere, der ikke kan finde egnede lærlinge og faglig arbejdskraft, hvilket hæmmer 
væksten i de bornholmske virksomheder, og resulterer blandt andet i ansættelse af udenlandsk 
arbejdskraft.  
 
Disse udfordringer medfører, at Business Center Bornholm har taget initiativ til et samarbejde 
på tværs af relevante aktører på Bornholm, som skal bidrage til at afhjælpe problematikken.  
Bornholm står over for strukturelle udfordringer, men samtidig også muligheder. Netop 
størrelsen på øen muliggør et tæt og fleksibelt samarbejde, som skal vise sig at blive afgørende 
i denne problematik.  
 
Projektet henvender sig til både det bornholmske erhvervsliv, som i fremtiden vil mangle faglig 
arbejdskraft, og de unge på Bornholm, som er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse, eller 
unge i grundskolerne, som ønsker at starte på en erhvervsfaglig uddannelse.  
 
Målsætning 
 
Konjekturanalyser peger på, at der i fremtiden vil være mangel på faglig arbejdskraft - til stor 
ulempe for både virksomheder og det bornholmske samfund. Arbejdstyrken bliver mindre, og 
arbejdsløsheden er faldende frem mod 2025. Det er et landsdækkende problem, at der er 
behov for flere typer arbejdskraft, men på Bornholm vil problemet opstå relativt tidligt, og der 
vil være mangel på blandt andet faglært arbejdskraft. På baggrund af fremskrivninger forventes 
det, at Bornholm kommer til at mangle 270 personer med en erhvervsuddannelse i 2020.  
 
Projektet strækker sig over 2 år med start januar 2018. I perioden 2012-2016 er der i 
gennemsnit blevet indgået 130 uddannelsesaftaler pr. år på tværs af brancher. Målet med 
projektet er at øge antallet af uddannelsesaftaler til 175 årligt (+45 stk./35%) i 2020. 
Uddannelsesaftalerne bliver primært indgået med unge med en grundskoleuddannelse samt 
voksenlærlinge. Der bliver ca. indgået 20 voksenlærlingeaftaler ud af de 130 årlig 
uddannelsesaftaler pr. år. Idet ungdomsårgangen vil blive signifikant mindre (fra ca. 450 elever i 
2016 til ca. 400 i 2020), hvilket betyder at en langt større del af grundskoleeleverne skal vælge 
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en erhvervsfaglig uddannelse frem for andre uddannelsestilbud samtidig med, at flere over 25 
skal vælge at blive voksenlærlinge, for at vi kan når målet med projektet. 
  

 
Projektets forløb 
 
Projektet blev søsat i september 2016, hvor der er blevet nedsat en styregruppe. I efteråret 
2016 er der blevet udarbejdet en tilstandsrapport med anbefalinger fra Resonans 
Kommunikation, som er baseret på 20 interviews med relevante aktører på Bornholm samt 
research af erfaringer fra andre lignende projekter på landsplan.  
Projektets tilstandsrapport peger for det første på, at der er bred enighed om, at der er et 
problem på Bornholm, som man er nødsaget til at gå anderledes til værks end i dag for at løse 
problemet. Herudover peger projektets analyse på, at der er særligt to fokusområder, som 
skal prioriteres i det videre arbejde – nemlig at der er for få i grundskolerne, som vælger en 
erhvervsfaglig uddannelse, idet der er for lidt kendskab til de erhvervsfaglige fag. Ydermere 
peger projektets tilstandsrapport på, at der et behov for etablering af årlige tilbagevendende 
indsatser, som skal sikre flere praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne og bedre 
samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.  
 
Rapportens konklusioner og anbefalinger er blevet præsenteret og drøftet på et dialogmøde 
med 75 deltagere i november 2016 med forskellige parter fra Campus Bornholm, BRK, 
erhvervslivet og studievejledere, som alle har udtrykt at være positive over for initiativerne og 
projektet. På baggrund af det afholdte dialogmøde og projektets tilstandsrapport er der blevet 
udarbejdet overordnede handlingsplaner til det videre arbejde. 
 
 
Projektets aktiviteter 
 
På baggrund af projektets tilstandsrapport samt input fra dialogmødet er der blevet udarbejdet 
fire spor til det videre arbejde. 
 
1. Informations- og imagekampagne overfor de unge i grundskolerne 
Mange unge fravælger en erhvervsfaglig uddannelse fordi eleverne og deres forældre har en 
forkert opfattelse af de erhvervsfaglige uddannelser og jobmuligheder 
 
Formålet med arbejdet i dette spor er at skabe et større kendskab samt bedre image til de 
erhvervsfaglige uddannelser og jobs med henblik på at få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig 
uddannelse efter grundskolen.  
 
Dette skal gøres ved etablering af et samarbejde på tværs af brancher, som skal markedsføre 
de erhvervsfaglige fag og brancher. Helt konkret skal brancherne i samarbejde sørge for:  

• Udarbejdelse af fælles informationsmaterialer til undervisningsbrug med inspiration fra 
Dansk Byggeri, herunder hjemmeside og Facebook. 
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• Bred repræsentation af de erhvervsfaglige brancher til Bornholms Uddannelsesmesse. 
• Etablering af et korps af lærlinge på tværs af brancher som rollemodeller til de unge i 

grundskolerne. 
• Koordinering af virksomhedsbesøg på tværs af brancher. 

 
Business Center Bornholm vil være ansvarlig for facilitering i dette spor, mens initiativerne skal 
udarbejdes i samarbejde med brancheforeningerne, virksomhederne og UU-vejledning. 
 
2. Kampagne for at skaffe flere voksenlærlinge 
Idet ungdomsårgangene bliver mindre, vil der på sigt ikke vil være nok unge til at dække 
arbejdsmarkedsbehovet på Bornholm. Samtidig med at man skal have flere fra grundskolen til 
at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, skal man have et øget fokus på unge over 25 år, som er 
uden arbejde eller ufaglærte.  
 
I dette spor har projektet fokus på:  

• Kommunikation til ledige på Bornholm om at tage en erhvervsfaglige uddannelse. 
• Kommunikation rettet til de bornholmske virksomheder, at man kan opkvalificere 

nuværende ufaglærte ansatte, og bruge voksenlærlinges erfaringer og kvalifikationer fra 
tidligere arbejde.  

 
Business Center Bornholm vil være ansvarlig for facilitering i dette spor, mens initiativerne skal 
udarbejdes i samarbejde med interessenterne. 
 
3. Årlige praktikkampagner 
Der opleves forskellige barrierer i forbindelse med processen om lærepladser – både for 
eleverne og virksomhederne. 
 
Formålet med arbejdet i dette spor er bl.a. at sørge for at ruste eleverne bedre til 
ansøgningsprocessen for en læreplads, engagere forældrene i praktiksøgningsprocessen, gøre 
det lettere for små virksomheder at tage lærlinge samt sørge for at undgå forventnings-clash 
mellem lærlinge og virksomheder.  
 
Der er derfor behov for at etablere tilbagevendende indsatser for at imødekomme disse mål. 

• Der skal etableres et forløb på grundforløb 2, som forbereder de unge og deres 
forældre på Campus Bornholm til ansøgningsprocessen og mødet med 
virksomhederne.  

• Der skal påbegyndes en praktikpladskampagne, hvor borgmester, brancheforeningerne 
og Campus Bornholm opfordrer virksomheder til at tage en lærling – og herefter 
forsøge at skabe et match mellem ledige lærlinge og virksomheder baseret på metoden 
fra Dansk Byggeris partnerskabsaftaler. 

• Der skal være en øget kommunikationsindsats om de forskellige uddannelsesaftaler, i 
forbindelse med den årlige praktikkampagne – herunder hjemmeside og Facebook.  
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• I forlængelse heraf skal der være en målrettet kommunikation til arbejdsgiverne 
omkring de unge anno 2017, som skal hjælpe dem med mødet og omgangen med de 
unge lærlinge. Herunder skal der udarbejdes en guide til forventningsafstemning som 
tillæg til en lærlingekontrakt.  

 
Business Center Bornholm vil være ansvarlig for udarbejdelse af kommunikationsmateriale 
samt koordinering af kommunikationen til brancherne og virksomhederne, mens Campus 
Bornholm vil være ansvarlig for undervisningen og kommunikationen til de unge på de 
erhvervsfaglige uddannelser.  
 
 
4. Praktikpladsgarantier 
Der findes i dag ingen samlede opgørelser over, hvor mange praktikpladser, der stilles til 
rådighed på de bornholmske arbejdspladser. Dette uklarhed skaber stor usikkerhed for unge 
og forældre, der overvejer en erhvervsfaglig uddannelse.  
 
Arbejdet i dette spor vil være årligt at opgøre og kommunikere, hvor mange praktikpladser der 
stilles til rådighed for de unge på erhvervsuddannelserne. Dette vil medføre, at flere unge i 
grundskolen bliver mere trygge ved at vælge en erhvervsfaglig uddannelse, samtidig med at de 
unges forventninger vil blive tilpasset, da de vil kende konkurrencevilkårene inden for de 
forskellige erhverv.  
 
Garantien er et udtryk for, hvor mange elevpladser, der hvert år udbydes på Bornholm, totalt 
og fordelt på erhverv. Garantien er ikke en garanti for den enkelte elev, at han/hun er sikret en 
praktikplads. Det er, som nu, i sidste ende op til den enkelte arbejdsplads og elev at indgå en 
aftale om en elevplads.  
 
Denne årlige lærlingegaranti fra alle erhvervsfaglige brancher skal stilles på baggrund af 
branchernes egne drøftelser, vurderinger og ambitioner for, hvor mange praktikpladser, de vil 
indgå. Garantitallene meddeles én gang årligt i januar måned. Denne garanti skal samles og 
kommunikeres ud til alle – bl.a. på hjemmesiden for praktiksøgning, som ydermere skal 
udvikles, samt øvrige kommunikationsmaterialer målrettet unge og deres forældre. Herudover 
skal denne garanti samtidig bruges af Campus Bornholm til forløb på GF2, så de unge kan 
forventningsafstemme deres muligheder.  
 
Dette spor skal koordineres af Business Center Bornholm. Brancheforeningerne er ansvarlige 
for at stille garantierne og følge op på dem.  
 
 
 
Projekts organisering 
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Styregruppen for projektet er for nuværende bestående af Winni Grosbøll (Borgmester), 
Morten Iversen (Dansk Byggeri), Fredrik Romberg (BCB), Anders Hedetoft (CRT), Mads 
Koefod (Campus Bornholm), Pelle Nilsson (Resonans Kommunikation) og Peter Vesløv 
(Bestyrelsesformand BCB).  
  
Økonomi 
 
I nedenstående budget er der skitseret i hovedgrupper, hvilke udgifter der vil være i 
forbindelse med projektet.  
 
Bornholms Regionskommune søges om en 2 årig bevilling på kroner 550.000 årligt fordelt på 
nedenstående   
 
MEDARBEJDERE   Budget   

Projektmedarbejder - BCB  500.000,00 kr.  

Konsulentbistand – Resonans Kommunikation  50.000,00 kr.  

  

STØRRE KOMMUNIKATIONSINITIATIVER   

Undervisningsmaterialer til eleverne i grundskolen  

Udvikling af hjemmeside og Facebook til praktikansøgning   

Udvikling af hjemmeside + Facebook-site til projektet  

INFORMATIONS + KOMMUNIKATIONSMATERIALER   

Pjece om forskellige uddannelsesaftaler  

Guide til forventningsafstemning  

Årlig pjece om lærlingegarantier   

Total  550.000,00 kr.  

  

 
 
Basisfinansiering (Kommunen) 
LUU og fondsmidler 
 
 
 


