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Programmering er en ny kernekompetence i
det 21. århundrede, og nye fag er kommet ind i
uddannelserne. Skolerne skal gøre en forskel i
praksis!
DER ER BRUG FOR INSPIRATION FRA
ERHVERVENE:
• Hvad betyder digitalisering?
• Hvordan bruges avanceret it i produktion,
handel, service, administration og
kommunikation?
• Hvor og hvordan gør it en forskel?
• Hvad kræves af medarbejdere, og er
virksomhederne parate til at tage imod
unge med de nye kompetencer?
• Hvilke ønsker har virksomhederne til
uddannelserne?

CrossingIT har gennemført en virksomhedsundersøgelse i foråret 2017. Erhvervsgymnasierne omsætter konklusioner og
inspiration til undervisningscases og nye
former for samarbejde.
I 7 kommuner krydser crossingIT samarbejdet
fra HHX/HTX til folkeskoler for at skabe
sammenhæng og progression i læringsmål for
programmering.

KORT SAGT
Brancherne er under hastig forandring i kraft
af den brede DIGITALISERING.
Det er de store koncerner og kommuner
samt innovative mindre virksomheder, der
har spottet potentialer og driver udviklingen
fremad.
Udviklingen sker oftest med et
STRATEGISK AFSÆT. Det medfører
KULTURFORANDRINGER og et behov
for nye kompetencer på alle niveauer, også
hos ledelsen.

Der er tegn på, at de SMÅ VIRKSOMHEDER
i Syddanmark agerer alt for afventende, da
de har svært ved at se nødvendigheden og
muligheder.

OM PROGRAMMERING
If. Caspersen og Novak9 antager programmering mange
former, men fælles for dem er princippet om at definere
og automatisere processer, der kan blive udført om og om
igen med vilkårlige data og data set.
Eleverne skal lære at kunne identificere basale strukturer
i programmeringssprog, at konstruere it-produkter i
simple programmer og at tilpasse eksisterende
programmer. Derudover skal de unge kunne anvende
programmeringsteknologier til udvikling af nye itprodukter og tilpasning af eksisterende it systemer.
Det indebærer at arbejde med abstraktionsevnen og
modellering.

Knaphed på kvalificeret IT-ARBEJDSKRAFT
kan mærkes allerede nu, især i randområderne.

Virksomhederne fremhæver især
TEKNOLOGIER, der understøtter
prototypeudvikling og automatisering i
industrien.
I UDDANNELSESSEKTOREN arbejdes
nu konsekvent med learning management
systemer og et samspil med nye medier
som virtual reality.
I alle tilfælde gælder, at det bliver mere og
mere relevant at tænke i ‘ECOSYSTEMS’:
I kompatible systemer fra leverandører til
slutbrugere, og på tværs af organisationer
og landegrænser i fælles systemer med
samarbejdspartnere.
En stor del af interviewvirksomhederne
kalder hver på deres vis enten direkte på
COMPUTATIONAL THINKING eller
på den bagvedliggende forståelse om en
systematisk problemløsende tilgang.

Det haster med, at HHX/HTX/EUX griber de it-faglige og de etiske udfordringer, der ligger i
digitaliseringen. Programmering og kodning skal gøres PRAKSISNÆRT via et samarbejde
med erhvervslivet.
Virksomhederne vil gerne samarbejde med erhvervsgymnasierne om it-opgaver – men de
forventer idéer og oplæg til det. CO-CREATION er en oplagt tilgang.
Samtidig kan og bør erhvervsgymnasierne udfordre deres studerende på udvikling af
digitaliseringen ud fra grundlæggende demokratiske værdier og til fremme af

DIGITAL DANNELSE.
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INDHOLDS
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						HVORDAN
Virksomhedsundersøgelsen blev gennemført i løbet af foråret 2017 i 19 virksomheder
og offentlige institutioner fra 12 byer i Region Syddanmark.
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Undersøgelsen foregik via kvalitative interviews af ledere, it- eller digitaliseringsansvarlige
hhv. centrale it-eksperter og -konsulenter. Interviewene var baseret på viden fra aktuelle
rapporter og fra regeringens vækstplaner.
Interviewnoterne er kommenteret og godkendt af interviewpersonerne.
Analysen og konklusionerne er publiceret via crossingIT.dk.
Bemærk, at virksomheder inden for handel og detail ikke var direkte repræsenteret.
Der er suppleret med viden fra Innovationsnetværket Service Platform4.
Læs mere og download spørgeskema:
https://www.crossingit.dk/erhvervsliv/undersogelse/
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TEKNOLOGIER &
Virksomhederne refererer alt i alt til en række teknologier, som
hver især kan genfindes i Region Syddanmarks illustrationer2:
Big Data og
analytics

Additiv fremstilling
(3D-printing)

Augmented
reality

Simulering

Industri 4.0

Avancerede
robotter

Cloud

Horisontal/
vertikal
integration

Internet of Things
Cybersikkerhed
Cloud

Robotautomatisering

Industri 4.0 og Service 4.0

Generelle behov og tendenser

Industri 4.0 som den fjerde bølge af
industrialisering er ved at være et velkendt
begreb hos virksomhederne. Derimod synes
service 4.0 at være knap så velkendt endnu,
selvom virksomhedernes funktioner inden for
service, administration og handel er stærkt
påvirket af digitaliseringen.

Helt generelt er der behov for, at it-specialister
kan bidrage i en udviklingsproces i tværfaglige
teams:

Fra software til prototyper
Robotteknologier har if. Svendborgs borgmester
Bo Hansen gjort Fyn til robotland og vil vækste
yderligere*. Tilsvarende understreger Universe
og Linak behovet for it-specialister for
embedded software udvikling, der kan udvikle
microchips til hardware, altså fra software til
prototyper. Interessen i denne programmeringstype skal fremmes for at styrke innovativ
produktudvikling i industrien.

Alle brancher er berørte
Big Data og
analytics

Augmented
reality

Bionic
computing

Service 4.0

Intelligente
enheder

Virtualisering

Ubiquitous
connectivity
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Cognitive
computing

Teknologierne skubber også til udviklingen i
mange andre brancher end industriel
produktion, fx ejendomsområdet (jf. Unik),
banksektoren (jf. Andelskassen Varde), handel4
og ikke mindst uddannelserne (jf. Uddata og
Vejle Kommune).
Regeringen opfordrer til, at skolerne udarbejder
hver deres digitaliseringsstrategi3. Her indgår
skolens virtuelle learning management system
typisk som én af de centrale brikker. På
uddannelsesinstitutionerne vil der altså fortsat
være behov for klassisk sofwareudvikling, men i
kombination med helt nye medier. Aktuel vækst
spås bl.a. for virtual reality (jf. App Academy).

“

Det handler om snitflader. It-specialisterne skal
være med i udviklingen fra tidligt i designfasen
af et nyt produkt. (Linak)
De industrielle produktionsvirksomheder
benytter i stigende grad teknologier, der understøtter automatisering af processer (Okholm,
Blaaholm). Det indebærer høj kvalitetssikring
og en sammenhæng med helst hele supply
chain, fra leverandører til slutkunder. Tendensen
er, at teknologierne i stigende grad skal forsyne
virksomhedens ecosystem mere end blot de
lokale behov (Dupont, Billund Lufthavn).
Det betyder samtidig, at systemerne skal kunne
være kompatible på tværs af organisationer, og
at sikkerheden skal kunne følge med. Billund
Lufthavn er i denne sammenhæng en aktør, der
bidrager med og fremmer kvalitetssikring, også
på tværs af landegrænser.
Som positivt fremhæves Region Syddanmarks
generelle satsning på digitalisering og at
regionen bl.a. har landets bedste bredbåndsdækning.
* Udtalt ved den første landsdækkende robotkonkurrence, afholdt af Svendborg
Erhvervsskole, 28. okt. 2017
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BEHOV FOR IT-EKSPERTER

DIGITALISERING
DIGITAL TRANSFORMATION
DIGITALISERINGSSTRATEGI

Regeringens analyser forudser en knaphed på kvalificeret it-arbejdskraft med 19.000 i år 2030 på
landsplan1. Samtidig har en regionsanalyse2 kunnet konstatere en høj parathed i regionen til at
implementere de nye teknologier.
If. undersøgelsen kan knapheden allerede
mærkes, især i randområderne if. Sønderborg
Kommune, Linak, ProVarde, Billund
Erhvervsfremme.
Undersøgelsens virksomheder nævner især
mangel på it-arkitekter, softwareudviklere og
it-ekspertise hos ledere. Derudover efterspørges
avancerede it-brugere til ressourcestyring.
Virksomhederne imødegår knapheden dels
med outsourcing til udlandet, dels med
initiativer som efteruddannelse (Linak, Tønder
Erhvervsråd). Efteruddannelse foregår dog ikke
strategisk i alle virksomheder. Til gengæld har
man bevidst fokus på rekruttering og fastholdelse, typisk via et godt arbejdsmiljø (fx
Unik, Pro IT, Blaaholm) og et konstruktivt
samspil med uddannelserne.
Flere virksomheder ønsker et samarbejde med
unge pga. deres evner inden for sociale medier
og andre nye kommunikationsformer. Endelig
mener nogle interviewpersoner, at unge
it-specialister har brug for en større forståelse
for forretningsprocesser (fx Sapa Group).

“

Den høje parathed for at implementere de nye
teknologier er mest tydelig i de store koncerner
som Linak og Dupont, i kommunerne, samt
i innovative mellemstore virksomheder som
Okholm og Blaaholm. Derimod er der tegn på,
at små virksomheder agerer alt for afventende,
da de har svært ved at se nødvendigheden og
muligheder.
Blaaholms direktør udfordrer:
Man bør spørge virksomhederne: Hvor gør I en
forskel? Hvad ville der stå i jeres nekrolog?
Hvad ville I mangle?”

AVANCEREDE IKT-BRUGERE
Ledelse

Overordnet it-arkitektur, analyse af forretningsprocesser
(fx systemanalytiker)

IKT til strategi og forretningsudvikling
(fx CEO, kvalitetschef)

Konstruktion

Styring af ressourcer

Vedligehold og udvikling af software
(fx udvikler, testspecialist)

IKT til HR, logistik og supply chain
(fx kommunikationsmedarbejder)

Drift, driftssupport

Produkt og service

Administration af system og databaser
(fx systemadministrator, tekniker)

Medier, indkøb, monitorering
(fx salgsmedarbejder, bygningsingeniør, tøjdesigner)

Organisatorisk implementering

Måling, analyse, forbedring

Salg, undervisning, konsulentbistand
(fx account manager, it konsulent)

Dataanalyse, vidensdeling, business intelligence
(fx dataanalytiker, underviser)

Ledelse
Ledelse af it-virksomhed eller intern it-afd.
(fx CIO, it-projektleder)
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Digitaliseringskonsulenterne i Sønderborg
Kommune erkender, at forandringen hen imod
en gennemgående digital modenhed foregår
langsomt i en stor organisation med mange
tusinde medarbejdere.

If. World Economic Forum har det danske
uddannelsessystem svært ved at forberede de
unge tilstrækkeligt på fremtidens arbejdsmarked8. De danske unge opnår kompetencer,
som er for snævre, fokuserede og specialiserede.
Samtidig har vi aldrig før haft så meget brug for
specialiserede kompetencer som nu. Vi ved
bare ikke hvilke! Schultz Hansen kalder det
specialiseringens paradoks8. Paradokset
kan ikke opløses med et trylleslag, men det
understreger nødvendigheden af et tæt samspil
mellem uddannelserne og erhvervslivet.

IKT-SPECIALISTER
Planlægning, systemdesign

om nødvendigheden af at videreudvikle deres
virke strategisk. De fleste af 20 af Danmarks
ledende virksomheder har digitaliseringen som
very important eller most important på deres
strategiske dagsordener5.

Samtlige interviewvirksomheder oplever den
omfattende digitalisering, praktiserer den og er
på hver deres område i gang med at drive den
fremad.

Graden af digital transformation5 hos interviewvirksomhederne er ikke blevet undersøgt i
crossingIT. Danmarks ledende virksomheder er
opmærksomme på den enorme kraft, som
digitalisering vil udøve på deres forretning:

“

Også i crossingIT undersøgelsen angiver samtlige virksomheder, at deres digitaliseringsstrategi enten er formuleret og implementeres
løbende, eller også er denne under udvikling.
I erhvervsrådene relaterer man til dette formål
direkte til landsdækkende branchestrategier,
fx inden for turisme (ProVarde).
Uddrag af Okholms strategi:

“

Digital transformation is among the most
business-critical priorities on the executive
agenda5.

Strategisk tilgang

Det er OKMs overordnede vækststrategi at
erobre væsentlige markedsandele. Den
digitaliserede proces er affødt af ønsket om
større effektivitet og at få bedre styr på
forretningen (værdikæden).
Vejle Kommune og Tønder Kommune har
således også konkretiseret digitaliseringsindsatser og -effekter for folkeskolerne i
deres strategier.

De store virksomheder/koncerner og undersøgelsens kommuner, men også teknologisk
innovative, mindre virksomheder, er bevidste

Strategisk prioritering af digitalisering hos 20 af Danmarks ledende virksomheder
Kilde: Digital Transformation Report 20175, Microsoft and Qvartz
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Medarbejderprofiler for informations- og kommunikationsteknologier ,
med reference til European e-Competence framework (e-CF)
1

2

0

0

Not important

Less important

Important

2. ‘Digital’ not
articulated
as part of top
management
agenda

3: ‘Digital’ less
important than
other priorities
on the top
management
agenda

1: ‘Digital’
articulated as
not important

Very important

4: ‘Digital’
among a
wider range of
top strategic
priorities

Most important

5: ‘Digital’
singled out as
one of ‘top three’
most important
strategic
priorities
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COMPUTATIONAL

THINKING
Flere interviewvirksomheder peger eksplicit på Computational Thinking
som en helt central kompetence, som der er behov for i det
21. århundrede (Unik, App Academy, Vejle Kommune).

DANNELSE
Digital dannelse er ved at få en central og
nødvendig plads i uddannelsesverdenen.
Heri indgår mange aspekter for både elever
og personale. Der produceres mere og mere
selvstændigt materiale til nettet.
Interviewvirksomhederne opfordrer bl.a. til
øget fokus på awareness, ment som datasikkerhed og netetik (Billund Lufthavn).

Computational Thinking er en samlebetegnelse for egenskaber,
som omfatter nedbrydning af data, processer og problemer
i mindre dele, overholdelse af mønstre og regelmæssigheder
i data, identificering af generelle principper, der genererer
mønstre samt udvikling af algoritme design til at løse problemstillingerne. ‘Computational Thinking’ dækker dermed et bredt
spektrum af kompetencer, der blandt andet omfatter
programmerings- og kodningskompetencer.

At forstå og forandre

Digitalt Vækstpanel, Erhvervsministeriet, 2017
Udfoldet i Caspersen og Novak9, 2013

Andre virksomheder omskriver denne kompetence uden
at navngive den. Leder af softwareudviklingen, Linak:

“

Medarbejderen bør kunne ‘strukturere’ sit arbejde, sortere, have
orden, overblik og dykke ned igen. Arbejde med lister, prioriteringer
og en plan. Øve sig i risikovurdering. Det kræver en analyse og
designfase. Intuition kan bruges i starten, når man finder ud af,
hvad man vil. Derefter skal der arbejdes systematisk.

“
“

Hos Pro IT ser direktøren det gavnlige i, udover praksislæring,
også at arbejde med abstraktion i uddannelserne for at opnå
en høj langtidsholdbarhed af læringen.

”

Der er ingen entydig holdning til, om Computational Thinking bør
være et særskilt fag i skolen eller blive integreret i andre fag.
Men der bør undervises i Computational Thinking på alle niveauer
og med stigende kompleksitet, if. konsulentvirksomhederne
Unik og App Academy.

10

Sønderborg Kommune understreger det vigtige
i ikke alene konstant at ville og kunne lære nyt,
men også turde at eksperimentere.
Det digitale skal tænkes ind i alle arbejdsgange.
Udviklingen indebærer, ifølge prof. Ole Sejer
Iversen (2017):
at udtænke og konstruere alternative digitale
løsninger på arbejds- eller hverdags-problemer,
hvis de eksisterende teknologier viser sig
utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller
måske kompromitterer vores forestilling om
‘det gode liv’.

Digital dannelse for alle

“

Ole Sejer Iversen (2017) udtrykker, at
de digitale teknologier skaber omgivelser for
vores liv og vores samfund. De beriger og
udfordrer vores demokrati, vores relationer,
vores privatliv.

“

Han konkluderer, at teknologierne
derfor er alt for vigtige bare at spille i hænderne
på it-professionelle. Digital dannelse er for alle –
ikke bare programmører!

“

Uddannelsesinstitutionerne har dermed en
opgave i forhold til deres elever, studerende
og personale. Men behovet er endnu større.
App Academy:
Børnene er ved at lære de nye teknologier. Men
der er en generel mangel på it-forståelse hos
forældrene. Danmark er langt fremme. Men
man har ikke gjort sig klart, hvilke kompetencer
befolkningen skal have. Der skal en altfavnende
indsats til!

Sammenhæng mellem hånd og hoved
Især produktionsvirksomhederne i undersøgelsen har udtrykt behov for at it-eksperter
kan tænke og arbejde fra software til fysiske
prototyper. Ole Sejer Iversen (2017):

“

Digital dannelse og teknologiforståelse trækker
ikke kun på vores mentale repertoire, men også
på vores hænders evner, vores engagement i
verden og ikke mindst vores fantasi til at
konstruere, eksperimentere med og udfordre
eksisterende digitale teknologier.
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SAMSPIL

Generelt er virksomhederne bevidste om
uddannelsernes betydning for at forsyne
Danmark med kvalificeret it-arbejdskraft og
kommende medarbejdere.
Virksomhederne ved samtidig, at de selv spiller
en væsentlig rolle for de unges karriereveje,
bl.a. med traineeforløb eller formel praktikuddannelse, såsom hos Blaaholm, Sapa Group,
Dupont og Billund Lufthavn.
Nogle af interviewvirksomhederne har også
gjort en forskel for unge, der har stået uden
for uddannelsesvejen, heriblandt Pro IT.

Gode traditioner og potentialer
Alt i alt har de fleste virksomheder over år
opdyrket langvarige relationer med hovedsageligt folkeskoler, erhvervsskoler eller
videregående uddannelsesinstitutioner.
I Vejle er samarbejdet omkring digitalisering
grebet strategisk an, understøttet af en
uddannelseskonsulent fra Kommunen. I
Sønderborg er der oprettet et formaliseret
samarbejdsforum på tværs af virksomheder og
uddannelsesinstitutioner. Sønderborgs House

12

UDDANNELSERNE

Grundskole
Uddannelseskæde
- Praktik
- I fag
- Efteruddannelse
af lærere

of Science skal styrke de naturvidenskabelige
profiler. Billund Erhvervsfremme promoverer
større fælles events.
Samarbejdet omkring it handler typisk om
virksomhedsbesøg, cases til undervisningsprojekter, bidrag med praksisviden eller støtte
til events, uddannelsesmesser m.m. Enkelte
virksomheder ansætter elever og lærlinge fra
erhvervsuddannelser, fx datateknikere eller
it-supportere. Den nye EUX uddannelse inden
for tekniske fag er endnu ikke bredt kendt, men
fremhæves som en stor fordel hos fx Blaaholm.

NÆSTEN IKKE

Lamscheck-Nielsen, 2017

Samspil med erhvervsgymnasier
Virksomhederne har øjensynligt endnu ikke
opdaget det fulde potentiale i et it-fagligt
samarbejde med netop erhvervsgymnasier.
HHX eller HTX kan stadig forveksles med
erhvervsuddannelser eller alment gymnasium
STX. I modsætning til andre uddannelser står
det ikke skarpt for virksomhederne hvilke
gevinster de selv ville opnå via et fagligt
samarbejde med erhvervsgymnasier.

Uddannelsesforberedende
Samfundsansvar
- Fritidstilbud
- Unge uden for
arbejdsmarkedet

EUD
Praktikaftaler
- It-supporter,
datatekniker
- Industritekniker,
elektriker

Erhvervsgymnasiale
ungdomsuddannelser

Vidergående
uddannelser
Rekruttering,
trainees, rådgivning
- Akademier
- Universitetsuddannelse

“

Inspiration fra de unge

Mindre samfund

Udviklingen kan også fremmes via de unge
selv. Erhvervsrådene i Varde, Tønder og Billund
ser klare potentialer i skolers innovationskonkurrencer og projekter.
ProVarde:

Billund Erhvervsfremme udtrykker tydeligt,
hvad der nok gælder for mange mindre
samfund i Region Syddanmark:

Igennem de sidste ca. 5 år har eleverne i
stigende grad arbejdet med it-baserede
produkter i konkurrencerne.
I Svendborg støtter erhvervslivet elever i at
træne sig op til at deltage i internationale
robotkonkurrencer.

“

Det konkrete samspil mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder kunne med fordel
opdyrkes endnu mere. De lokale erhvervsforeninger - handelsstand, industri og håndværkerforeninger - vil gerne åbne de unges øjne
for de tekniske uddannelser. Forudsætningen er
på plads: Et stærkt sammenhold, fælles fodslag.
Billund er et lille samfund, derfor vil man arbejde
sammen. Man kender hinanden.
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Uddannelseskæde:
Fra folkeskole til erhvervene
Virksomhederne ved udemærket, at interessen
for nye teknologier skal fremmes allerede hos
de små og dernæst vedligeholdes og udfordres
hele vejen igennem uddannelsessystemet.
I Vejle Kommune arbejder konsulenter derfor på
at opkvalificere folkeskolelærere it-fagligt via
fablab forløb.
House of Science, Sønderborg, promoverer
uddannelseskæden som fra ble til PhD. Bl.a.
støtter House of Science de lærere, der er first
movers på skolerne, ved at tildele dem nye
teknologier til udforskning og implementering
i undervisningen. Men i selve undervisningen
mangler der endnu konkretiseringer af, hvordan

der kan undervises for at læringsmålene i
kodning og programmering får en progression
fra spæd til akademisk niveau.

I crossingIT
I crossingIT krydser HHX/HTX/EUX horisontalt
til virksomheder og fritidsorganisationer. Man
samskaber undervisningscases for praksisrettede forløb med programmeringsopgaver
på forskellige faglige niveauer.
Derefter krydser erhvervsgymnasierne vertikalt
til folkeskoler, når gymnasieelever eller lektorer
underviser elever fra 7., 8., 9. eller 10. klasser i
kodning. Det foregår fortrinsvist i forhold til
matematik, fysik og dansk. Folkeskolelærerne
og lektorerne har forudgående forberedt elevelev undervisningen i fællesskab.

Elev-elev

Folkeskole

7., 8., 9., 10. kl.
Naturvidenskabelige
fag
- I fagene
- Valgfag
- ‘Uddannelse & job’
- Brobygning
Didaktik

Co-creation

Virksomheder/
fritidsorganisationer

HTX/HHX/EUX

1. år eller 2. år

Intro:
Oplæg på gymnasiet,
virksomhedsbesøg

- I it-fag
- Tværfagligt
- Karrierelæring

Cases,
opgaver til
erhversgymnasier,
fælles events

Elev-elev
Didaktik

Arbejdsmodel projekt crossingIT, 2016-2019

Læs mere:

CHATTEN
Virksomhederne bidrog også med ønsker og visioner, som
de har på vegne af uddannelserne henholdsvis samfundet.

Helt overordnet er der et klart behov for en
BEDRE FORMIDLING om it-uddannelsernes
indhold og slutkompetencer.

Nogle virksomheder efterlyser, at it-specialister
også får KOMMERCIELLE KOMPETENCER og en
forståelse for forretningsprocesser, imens andre
virksomheder giver deres eksperter plads til at
fokusere på deres IT-TEKNISKE KERNEKOMPETENCER.

Universe på Als ønskede, at flere virksomheder
kan fungere som LOKALE ‘HUBS’ for skoler, der
ikke selv kan tilbyde avanceret it.
Flere kommuner opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne i langt højere grad gør deres
studerende opmærksom på DET OFFENTLIGE
som en moderne it-professionel arbejdsplads.
Som en væsentlig ramme for anvendelse af
it-teknologier, bør erhvervsgymnasierne introducere til KVALITETSKRAV og LOVGIVNING ved
brug af de nye teknologier, også internationale
krav. Samtidig nævner flere virksomheder en
uhensigtsmæssig overregulering fra myndighedernes side, uden at der samtidig er taget
højde for de reelle farer og behov.

Flere interviewpersoner understregede livskvalitet
i regionens randområder og ser gode muligheder i,
at digitalisering kan MODVIRKE URBANISERING.
Uddannelsesinstitutioner kan være med til at
kortlægge potentialer.

Uddannelsesprojekter kan fremme KREATIVITET
i brugen af it, og erhvervsgymnasierne må gerne
tage initiativ til det.

Kursusafdelingerne bør støtte de SMÅ OG
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER i at opnå
mere viden om deres fordele ved digitalisering.
Generelt gælder for efteruddannelse: Der ligger
mange nye muligheder i E-LEARNING.

FRA FORSKNINGSVERDENEN
Professor Steen Rasmussen, FLinT/
Syddansk Universitet, præsenterede
et uddrag af centrets nyeste forskning
om intet mindre end at skabe kunstigt
liv. Steen Rasmussen opfordrer til at
øge viden og it-kompetencer hos alle
borgere for at opnå et langt større
demokratisk engagement ved vurdering
og anvendelse af de nye teknologier.

https://www.crossingit.dk/erhvervsgymnasier/uvforloeb-gym/
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TAK

Tak til de 19 interviewvirksomheder i Region Syddanmark.
Tak til erhvervsgymnasierne i Tønder, Varde, Grindsted, Sønderborg, Haderslev,
Vejle og Svendborg for den praktiske understøttelse og reviews.
Denne folder er udarbejdet af konsulent Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve,
i rammerne af crossingIT, et netværksprojekt med 7 kommuner i Region
Syddanmark. I hver kommune krydser projektet folkeskoler, erhvervsgymnasiet
og it-relevante virksomheder.
CrossingIT er støttet af Region Syddanmark inden for rammerne af Regionens
Uddannelsesaftale 2016-2017. Resultaterne af projektet er frit tilgængelige.

www.crossingIT.dk

