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INDSIGT

OS I BRANCHEN
En indsats der undersøger og
skaber viden om, hvordan flere 
unge kan gennemføre en 
erhvervsuddannelse.
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I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed 
(RFI) skaber vi ny viden om mulige løsninger 
på samfundets udfordringer. Vores arbejde 
spænder over fire faser. Gennem viden, 
indsigter og læringer fra forskning, social 
innovation og samspil med praksis undersøger 
vi udfordringerne. Vi udvikler og afprøver 
mulige løsninger. Vi sørger for, at løsningerne 
bliver effektevalueret, så vi opnår viden om, 
hvorvidt de skaber de tilsigtede positive 
forandringer og er omkostningseffektive. 
Samtidig holder vi os hele tiden for øje, at 
effektfulde indsatser skal være skalérbare, så 
de kan udbredes til alle relevante målgrupper 
landet over.

Undervejs i vores arbejde lærer vi hele tiden 
nyt, nye spørgsmål melder sig, og vi får løbende 
nye indsigter om udfordringen, målgruppen, 
og hvilke virkemidler der potentielt kan skabe 
positive forandringer. Den viden bygger vi på 
i udviklingen af  en given løsning. Men det er 
først, når resultaterne af  en forskningsbaseret 
effektevaluering foreligger, at vi ved, om 
løsningen skaber positive forandringer for 
målgruppen og dermed for samfundet.         
Det tager tid at nå frem til det resultat. Med 
”RFI Indsigt” ønsker vi at dele den praksisnære 
viden, vi løbende opbygger i vores arbejde        
– også i de tidlige faser.

Hvad er en
INDSIGT?
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Selv om Danmarks uddannelsessystem favner bredt, får mange 
unge ikke en ungdomsuddannelse, og særligt nogle uddannelser 
oplever, at eleverne falder fra. Helt konkret står ikke mindre end 
20 procent af  de 25-årige uden en ungdomsuddannelse,1 og 
særligt erhvervsskolerne har svært ved at holde på de unge. 
Knap halvdelen af  dem, der starter på en erhvervsskole, 
gennemfører ikke uddannelsen inden for fem år.2 I modsætning 
til, hvad man måske kunne tro, er der ikke tale om, at en 
lille gruppe skoler med lave gennemførelsesrater trækker 
gennemsnittet ned. Det store frafald ses nemlig på tværs af  
landets erhvervsskoler og erhvervsuddannelser og er særligt højt 
på det indledende 20-ugers grundforløb, kaldet GF2. 

Unge med en drøm om en faglig 
uddannelse med færre bøger og 
tættere på arbejdspladsen

4

GF2GF1

20 uger 20 uger

Note: GF1 er et særligt forløb for elever, der kommer direkte fra folkeskolen.      
En typisk erhvervsuddannelse tager 4 år, men uddannelserne er forskellige og 
kan vare mellem 2 og 5 1/2 år.

1 år 2 år 3 år 4 år

Hovedforløb

1 Rapport fra kommissionen for 2. generationsreformer, offentliggjort den 27. maj 2021, peger på, at en af de 
største udfordringer for den danske velfærdsmodel er, at så mange unge står uden uddannelse. Rapporten kan 
findes her:  https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/maj/reformkommissionen-offentliggoer-sin-foerste-afrap-
portering-erkendt-forsoegt-loest-uloest/.

2 Nyt fra Danmarks Statistik, 19. marts 2018 - Nr. 111. Tilgang og afgang fra uddannelsesgrupper.
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Det er ikke nogen større nyhed, at mange unge ikke gennemfører en ungdoms-
uddannelse, og området har længe haft politisk bevågenhed. Men på trods af 
en række reformer og konkrete initiativer på området er der stadig begrænset 
viden om, hvordan man hjælper flere unge til at gennemføre en ungdomsud-
dannelse.3 Det forsøger ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed at ændre på.

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed arbejder vi på at skabe ny viden, 
som skal hjælpe samfundet med at løse den udfordring. For hvad drømmer 
unge på erhvervsskolerne om? Hvad bremser dem? Hvordan oplever de mødet 
med erhvervsskolen? Igennem de seneste år har vi udforsket disse spørgsmål 
i samarbejde med erhvervsskolen NEXT og forskere fra Copenhagen Business 
School. 

Vi har mødt unge, der drømmer om at skabe noget og arbejde frem for at 
sidde stille på en stol. Samtidig ser vi i dataanalyser, at det er de elever, der 
har klaret sig godt i matematik i folkeskolen, der har lettest ved at lykkes 
på erhvervsskolerne. De elever, som har faglærte forældre eller allerede 
har erfaringer med et arbejdsliv, og som har kendskab til den branche, 
de uddanner sig til, ser også ud til at have bedre forudsætninger for at 
gennemføre deres uddannelse end dem, der starter uden disse erfaringer.

Vi har brugt den viden, vi har skabt undervejs, til at udvikle en ny til-
gang til tilrettelæggelsen af erhvervsskolernes grundforløb, som vi kalder                         
OS I BRANCHEN4. I samarbejde med erhvervsskolerne NEXT, ZBC og CELF    
afprøver vi nu, hvorvidt og hvordan OS I BRANCHEN kan bidrage til, at flere 
unge gennemfører GF2. Denne RFI Indsigt er udgivet for at dele ud af de      
indsigter, vi har fået indtil videre i arbejdet med at udvikle OS I BRANCHEN.

3 Se bl.a. de politiske aftaler ”Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra 2018 og 
”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelse” (erhvervsuddannelsesreformen) fra 2015.
 
4 Læs mere om OS I BRANCHEN i Boks 2 i denne Indsigt eller på www.osibranchen.dk

www.osibranchen.dk
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De indsigter, vi præsenterer her, er blevet til på baggrund af                  
tre forskellige tiltag: 
Registerbaserede dataanalyser baseret på data fra alle 
danske erhvervsskoler: Deskriptive analyser af  elever på de 
største erhvervsuddannelser inden for tre områder: kontor, handel og 
forretningsservice, byggeriområdet og teknologiområdet: strøm og 
elektronik. Analyserne er foretaget af  lektor Fane Groes, ph.d. studerende 
Tróndur Møller Sandoy og seniorrådgiver Edith Madsen fra Copenhagen 
Business School. Læs mere her: Completion from Vocational Educations

Kvalitative undersøgelser: ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed har i perioden 2017-2019 gennemført en række 
kvalitative undersøgelser i samarbejde med tre forskellige erhvervsskoler: 
NEXT, EUC Sjælland og AARHUS TECH. Undersøgelserne er 
gennemført på områderne: kontor, handel og forretningsservice, 
byggeriområdet og industriområdet. I årene 2020-2021 har ROCKWOOL 
Fondens Interventionsenhed i samarbejde med GEIST STUDIO og     
Det Antropologiske Foretagende gennemført kvalitative undersøgelser af, 
hvordan eleverne på NEXT har oplevet OS I BRANCHEN.   

Afprøvninger af  en ny tilgang: ROCKWOOL Fondens 
Interventionsenhed og erhvervsskolen NEXT har igennem en treårig 
periode samarbejdet om at udvikle en ny tilgang til GF2, som vi kalder    
OS I BRANCHEN. Det er sket gennem skiftevis udvikling og afprøvning 
af  en række forskellige tilgange og greb i samarbejde med elever, 
virksomheder og ansatte på erhvervsskolen. De forskellige greb er udviklet 
ved hjælp af  viden fra forskning og uddannelsesteori, og vi har været 
inspireret af  internationale erfaringer fra forskellige fagområder. Gennem 
afprøvning af  de konkrete greb har vi fået indsigt i, hvor der kan være et 
potentiale for at skabe en positiv varig forandring, som også kan realiseres 
i praksis.

Hvor kommer vores 
indsigter fra?

https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf


Erhvervsskolernes elever er en blandet flok af  mennesker med 
forskellige aldre, erfaringer og uddannelsesmæssige baggrunde.         
På trods af  denne forskellighed er mange af  de erhvervsskoleelever, 
vi har mødt, drevet af  det samme. De ønsker at skabe og producere 
noget - de vil arbejde og være en del af  et arbejdsmiljø, og de er stolte 
over at skabe noget, som har værdi for andre. 

På baggrund af  de indsigter, vi har skabt undervejs i udviklingen af  
OS I BRANCHEN, kan vi pege på fem faktorer, som påvirker de 
unge og deres muligheder for at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Hvad spiller ind på elevernes 
mulighed for at gennemføre?
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1. De vigtige matematikkarakterer 

En del af de elever, vi har snakket med på erhvervsskoler, har dårlige erfaringer 
med at gå i folkeskolen og med boglige uddannelser i det hele taget.                
De passede simpelthen ikke ind i det stillesiddende undervisningsmiljø.

”Grunden til, at jeg tog uddannelsen, var, at jeg havde for meget krudt i røven. 
Jeg havde taget en HHX, og der fandt jeg ud af, at jeg ikke var i stand til at sidde 
stille på en stol,” fortæller den 22-årige murerelev Nikolaj eksempelvis. 

Nikolaj er typisk for mange af de unge, der vælger en erhvervsskoleuddannelse. 
De har valgt erhvervsskolen i håbet om at møde noget andet, og de bliver 
overraskede over omfanget af de boglige forberedende fag, som er en del af 
grundforløbet.
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Ét bogligt fag slår da også igennem i forhold til sandsynligheden for at 
gennemføre GF2. Dataanalyserne peger på, at især matematikkaraktererne fra 
folkeskolen hænger sammen med sandsynligheden for at gennemføre GF2. 

Næsten fire ud af ti af de elever, der starter på GF2, har fået mindre end 4 i 
matematikkarakter i folkeskolens afgangseksamen. Blandt de elever, der indgår 
i dataanalyserne, gennemfører 61 procent GF2 inden for syv måneder. Men 
de elever, der har fået mindre end 4 i matematik, har 11 procentpoint mindre 
sandsynlighed for at gennemføre GF2 end tilsvarende elever, som har fået 
mellem 7 og 10 i matematik, med samme alder og baggrund. 

61% af eleverne 
gennemfører 
GF2 inden for 
7 måneder

11 procentpoint
mindre sandsynlighed 
for at gennemføre

mindre end 4 i matematik- 
karakter ved folkeskolens

afgangseksamen

7-10 i matematik- 
karakter ved folkeskolens

afgangseksamen
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2. Tidligere gennemført uddannelse

”Nu har jeg stået i salon i 6 år og uddannelse før det, så jeg har faktisk stået 
indenfor og arbejdet i 10 timer om dagen i de sidste 15 år. Så jeg savnede at 
komme ud, når jeg stod derinde om sommeren og kogte i mine cowboybukser 
og kiggede ud på solen, så tænkte jeg, at jeg skal ud og lave noget udenfor,” 
lyder det fra 31-årige Victor, der er begyndt som tømrerelev.

Victor er ikke alene om at have et andet fag under bæltet. Omkring hver femte 
elev på GF2 har nemlig allerede gennemført en gymnasial uddannelse, en 
anden erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Disse elever har 
13-22 procentpoint større sandsynlighed for at gennemføre GF2 end tilsvarende 
elever, som kun har en folkeskoleeksamen. 

Så selvom man måske ikke umiddelbart ville tænke, at en fortid som frisør 
kan være en hjælp på tømreruddannelsen, har Victor en væsentligt større 
sandsynlighed for at gennemføre tømreruddannelsen, end mange af hans 
medstuderende har.

Elev med en 
anden uddannelse

1/5 af eleverne på GF2 har gennemført 
en anden uddannelse (gymnasial, 
anden erhvervsuddannelse eller 
videregående

Elev der kun har en
folkeskoleeksamen

13-22 procentpoint
større sandsynlighed for 
at gennemføre GF2
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3. En forventning om at man er afklaret om uddannelsesvalg

Mange af de elever, vi har talt med, er i tvivl om, hvorvidt de har valgt den 
rigtige uddannelse, fordi de ikke har nogen erfaring med den valgte branche og 
måske heller ikke kender nogen, der arbejder der. En del elever beskriver deres 
valg som præget af en vis grad af tilfældighed. De havde håbet på at få denne 
erfaring på skolen, men konfronteres i stedet med en forventning om, at de er 
afklarede med deres uddannelsesvalg.

Nogle elever har et godt kendskab til den branche, som de er ved at uddanne 
sig til, fordi deres forældre arbejder indenfor samme fag, eller fordi de selv har 
arbejdet som ufaglært i en virksomhed. Andre er mere uafklarede med, hvilken 
uddannelse og branche de går ind til. For dem kan en forventning om, at man 
skal vide, hvad man vil, virke demotiverende. Som en anonym erhvervsskolelev 
siger det -

” Vi fik tit at vide, ’du skal virkelig ville det her – du kan lige så godt droppe det, 
hvis du ikke har det helt inde i hjertet’ – det blev ordret sagt, at man kunne lige 
så godt droppe det, hvis man ikke havde det helt inde i hjertet. Så er det jo klart, 
så sidder man og tænker, ’okay, jeg har det sgu ikke helt inde i hjertet – skal jeg 
så bare hoppe ud nu, eller hvordan?”
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4. Forældres uddannelse  

Men ikke alle har svært at finde sig til rette på erhvervsskolerne. Eksempelvis 
har de erhvervsskoleelever, der kommer fra familier med tradition for faglært 
arbejde en form for ”hjemmebanefordel”.

”Næsten hele min familie er murere - min farfar, min far, min bror og jeg er 
murere, så det er også lidt derfor. Jeg har ikke hele tiden vidst, at jeg ville være 
murer. Jeg havde faktisk også en læreplads som tømrer, men så vidste jeg ikke 
rigtig, om det var mig. Så tænkte jeg, ved du hvad, jeg tager murer sgu,” fortalte 
17-årige Emil os, da vi talte med ham om studievalg. 

Og Emil er ikke alene om at følge i en forælders fodspor. Fire ud af ti unge, 
der starter på en erhvervsuddannelse, har en faglært far, og lige så mange 
har en faglært mor. Forældrenes uddannelse spiller ikke kun en rolle for, om 
unge begynder på en erhvervsuddannelse. Den har også betydning for, om de 
gennemfører uddannelsen. 

Elever, hvis fædre har en erhvervsuddannelse, har størst chance for at 
gennemføre GF2, når man sammenligner unge med samme alder, køn, etnicitet, 
uddannelsesbaggrund, mors uddannelse, og hvorvidt forældrene er i job, men 
hvor fædrene har forskellig uddannelsesbaggrund. Elever med faglærte fædre 
har faktisk 3 procentpoint højere sandsynlighed for at gennemføre GF2 end 
elever med ufaglærte fædre. 

Tilsvarende hænger mødrenes uddannelsesbaggrund også sammen med 
chancen for at bestå GF2. Elever med faglærte mødre har 2 procentpoint større 
sandsynlighed for at bestå end tilsvarende elever med ufaglærte mødre. 

3 procentpoint
større sandsynlighed 
for at gennemføre GF2

Elev med
faglært far

Elev med
ufaglært far



13-20 procentpoint
større sandsynlighed 
for at gennemføre GF2
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5. Ledighed gør en forskel

Mange af de elever, vi har mødt på erhvervsskoler, drømmer om at gennemføre 
en uddannelse og skabe et livsgrundlag for dem selv. De, der har været uden for 
job eller uddannelse i en periode, og som for en dels vedkommende tidligere 
har haft det svært i skolesystemet, ser starten på en ny uddannelse som en mulig 
ny chance, som de håber på at lykkes med. Som en anonym tømrerelev udtryk-
ker det -

”Jeg havde siddet og tænkt, og til sidst var jeg bare kommet frem til: Jeg kan 
simpelthen bare ikke sidde stille længere. Jeg havde den der følelse: Du er 22, 
du bliver 23 næste måned. Før du overhovedet bliver færdig, er du 27. Så nu 
skal du bare i gang! ” 

Desværre er der ingen garanti for, at det lykkes. Ledighed inden uddannelses-
start er nemlig en af de faktorer, der påvirker sandsynligheden for at gennemfø-
re en erhvervsuddannelse. Det er ekstra problematisk, da omkring en ud af fire 
elever hverken var i uddannelse eller job, året inden de startede på GF2. 

Netop disse elever har langt sværere ved at gennemføre GF2 end de unge, som 
kommer direkte fra folkeskolen, og som har gennemført det såkaldte grundfor-
løb 1 (GF1). 

De to elevgrupper er forskellige, men selv når man sammenligner elever med 
samme køn, alder, etnicitet, forældrebaggrund og karakterer fra folkeskolen, 
har de elever, der lige har gennemført GF1, 13-20 procentpoint højere sandsyn-
lighed for også at gennemføre GF2 end de elever, der hverken var i gang med 
uddannelse eller var i job, året inden de startede. 

Elev med
ufaglært far

Elev der kommer 
direkte fra folkeskolen 

og har gennemført GF1

Elev var hverken i 
gang med uddan-
nelse eller job året 
inden start på GF2



Registerbaserede 
dataanalyser
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Analyserne er udført af  lektor Fane Groes, ph.d. studerende Tróndur 
Møller Sandoy og seniorrådgiver Edith Madsen fra Copenhagen Business 
School på baggrund af  data fra Danmarks Statistik. 

Undersøgelserne belyser frafald og gennemførelse af  GF2, og herunder 
hvilken baggrund eleverne har, og hvordan deres baggrund hænger 
sammen med gennemførelse af  GF2. Dette er blevet undersøgt 
ved hjælp af  regressionsanalyser, som viser forskelle i sandsynlighed 
for at gennemføre GF2 mellem elever, som fx har fået forskellige 
karakterer i matematik til folkeskolens afgangseksamen, men som 
ellers er ens på en lang række parametre: De har samme alder, køn, 
og etnicitet, har fået samme danskkarakter til afgangseksamen, har 
samme uddannelsesbaggrund og har lavet det samme, inden de 
startede på GF2, deres forældre har samme uddannelsesbaggrund og 
arbejdsmarkedstilknytning, og de går på samme erhvervsuddannelse på  
det samme tidspunkt. 

Selv om eleverne er meget sammenlignelige, er sammenhængen i dette 
eksempel mellem matematikkarakter og sandsynligheden for at bestå GF2 
ikke nødvendigvis kausal; det er ikke sikkert, at en given elev ville have 
større sandsynlighed for at klare GF2, hvis vedkommende havde fået en 
højere karakter fra folkeskolen. En alternativ forklaring på sammenhængen 
kan være, at den type af  elever, som får lave matematikkarakterer, også har 
sværere ved at bestå GF2 af  andre årsager end selve matematikevnerne 
målt ved afgangseksamen. 

CBS forskerne kortlægger desuden, hvilke veje de unge har taget, et år 
efter de gik i gang med GF2, hvor mange der er bestået og faldet fra,       
og hvad de laver. 

Se et overblik her: Animationsvideo

https://www.youtube.com/watch?v=bbXbFQYLB7s


15

Datagrundlag

Dataanalyserne er lavet på baggrund af  data fra GF2-elever 
fra følgende erhvervsuddannelser: 

   - Kontor, handel og forretningsservice:  
     Detailuddannelse, og handelsuddannelse

   - Byggeriområdet:  
     Tømrer mv., bygningsmaler, murer, VVS-teknik, og snedker mv.

   - Teknologiområdet: 
     Strøm og elektronik: Elektriker, og data og kommunikationsteknik

Data dækker elevoptaget på GF2 på alle danske erhvervsskoler inden for 
disse uddannelser i perioden januar 2015 til og med august 2017, dog 
kun de elever, som er startet enten i januar eller august. 

Læs alle analyserne og detaljerne om data her: 
Completion from Vocational Educations

https://fanegroes.net/onewebmedia/Completion%20from%20Vocational%20Educations_Final.pdf


En anden fremtid for elever 
på erhvervsskolen?
Eleverne på erhvervsskolerne kommer altså med forskellige baggrunde og 
forudsætninger, og dataanalyserne peger på, at de dermed også har vidt for-
skellige chancer for at klare sig igennem erhvervsskolernes indledende 20-ugers 
grundforløb, GF2. Kun op mod to ud af tre elever gennemfører GF2, og endnu 
færre fortsætter deres erhvervsuddannelse på hovedforløbet. Du kan få et over-
blik over, hvilke veje de unge tager her: Datavisualiseringer

Det er nok ikke overraskende, at tidligere skoleerfaringer kan have betydning 
for, om man klarer sig igennem en erhvervsuddannelse. Men når man ser, hvor 
stærk sammenhængen er, kan man spørge sig selv, om det nødvendigvis behø-
ver at være sådan? Er det noget, vi kan gøre noget ved?

Kan vi gøre noget ved, at det er de elever, som har gode matematikkarakterer 
og en forudgående ungdomsuddannelse, der har lettest ved at klare sig igen-
nem GF2? 

Er erhvervsskolerne blevet for boglige? 

Bør erhvervsuddannelserne i højere grad give unge praktiske erfaringer allerede 
fra den første dag på skolen og bygge netværk, der kan blive en trædesten til 
den fremtid, der venter i branchen? Og kan dette gøre uddannelsen mere me-
ningsfuld og relevant for de unge, som drømmer om at skabe noget med deres 
hænder, og som lærer bedst gennem praksis? 

Det er et velkendt fænomen, at unges chancer for at gennemføre en ungdoms-
uddannelse hænger sammen med forældrenes egen uddannelsesbaggrund.5    
I erhvervsskolesammenhæng kunne noget derfor tyde på, at de unge menne-
sker nemmere kan se sig selv i en branche, de kender hjemmefra. Måske har de 
også et netværk, som kan hjælpe med at skaffe den læreplads, der gør det mu-
ligt at gennemføre uddannelsen. 

Kunne erhvervsskolerne og virksomhederne spille en mere aktiv rolle i hurtigere 
at give eleverne erfaring med deres nye branche og et bredere professionelt 
netværk, som kan åbne for nye muligheder for en praktikplads og andre frem-
tidsmuligheder? Og kan eleverne i højere grad være et professionelt netværk 
for hinanden?

16

www.rockwoolfonden.dk/projekter/ungdomsuddannelse/
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Vi arbejder på at finde svar på disse spørgsmål gennem afprøvning af den nye 
tilgang OS I BRANCHEN. I de kommende år vil vi i samarbejde med erhvervs-
skolerne NEXT, ZBC og CELF evaluere, om OS I BRANCHEN kan forbedre 
oplevelsen på GF2, så flere elever kan gennemføre og komme godt videre på 
deres erhvervsuddannelse. Evalueringen sker efter højeste forskningsmæssige 
standarder gennem et lodtrækningsforsøg under ledelse af eksterne forskere fra 
University College London og Copenhagen Business School. 

5 Karlson og Landersø (2021) ”The Making and Unmaking of Opportunity: Educational     
   Mobility in the 20th Century-Denmark.” Study paper 158, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/the-making-and-unmaking-of-opportunity-educational-mobility-in-20th-century-denmark/
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ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har udviklet                 
OS I BRANCHEN i samarbejde med erhvervsskolen NEXT 
for at muliggøre, at flere unge får en ungdomsuddannelse. I den 
nye tilgang til grundforløb 2 (GF2) arbejder erhvervsskoler, unge 
og virksomheder tættere sammen for at give unge flere konkrete 
erfaringer med branchen og et professionelt netværk allerede under 
deres grundforløb.  Det kan være fundamentet for et nyt arbejdsliv 
som faglært og synliggøre den fremtid, der venter. 

OS I BRANCHEN

Princip 1

Den første dag på skolen er den første dag i branchen:          
Dette princip skal give eleverne konkrete erfaringer med 
et arbejdsliv i branchen, idet de gør, prøver og ser livet 
og hverdagen på arbejdspladser i branchen allerede fra 

den  første dag på grundforløbet. Arbejdspladserne er aktive medspillere i 
aktiviteterne, og indgår i et tæt samarbejde med erhvervsskolen og eleverne. 

Princip 2

Vi lykkes som team: Dette princip gør, at eleverne 
inviteres ind i et professionelt samarbejde og får erfaringer 
og netværk som et team. Erhvervsskolernes elever knyttes 
fra første dag til en netværksgruppe på skolen. Gruppen er 
koblet til en virksomhed, og teamet af elever, lærere, vejleder og virksomheder 
skaber sammen en sikrere og kortere vej til lærepladsen.

OS I BRANCHEN bygger på to principper:
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Principperne bygger på indsigter, viden og data. 

Indsigter om, hvad eleverne drømmer om og er gode til, og hvad 
virksomhederne efterspørger. Viden om, hvad der generelt har indflydelse 
på, at unge gennemfører en uddannelse, og tendenser fra data om, hvilke 
forudsætninger eleverne kommer med.

Gennem disse tre linser har vi formet de to principper, som tilsammen skal give 
eleverne nye oplevelser og erfaringer, som de ikke alle sammen har med sig, og 
samtidig læner sig i retning af, hvad vi har set giver eleverne lyst til at fortsætte 
på uddannelsen.    

Alle aktiviteterne i OS I BRANCHEN er en udmøntning af de to principper. 
Læs mere på osibranchen.dk

Hvis du gerne vil høre mere om   
OS I BRANCHEN eller du har 
viden der kan bidrage til indsatsen.

Kontakt programchef            
Pernille Brems på                      
Mail: pbr@rfintervention.dk                 
Tlf.: 20537085

Vil du vide mere?

www.osibranchen.dk
mailto:%20pbr%40rfintervention.dk?subject=



