Pilotprojekt Elevforum Padborg.
Baggrunden for ansøgningen

Der ligger en spændende branche lige uden døren, som mange af de nuværende og potentielt kommende
elever slet ikke kender til. Derfor skal der gøres en ekstra indsats for at fortælle de gode historier, så vi ad
denne vej kan rekruttere nye elever og fastholde dem, når de engang er færdiguddannede.
Transportbranchen og de tilknyttede erhverv har for længst erkendt, at der skal mere til end gode
overtalelsesevner og spændende elevpladser, for at ”lokke” nye elever til faget. Men hvad gør man, når
man nu f.eks. ikke har et spændende studiemiljø i Padborg og omegn? Man skaber da selvfølgelig sin egen
platform, hvor eleverne kan mødes, hygge sig og udveksle erfaringer!
Padborg Elev Forum vil simpelthen skabe et fællesskab blandt områdets elever, hvor der kan udveksles
erfaringer og dannes netværk på tværs af virksomheder og fagområde.
Vi har brug for at eleverne får et netværk udover deres daglige netværk og vi har i denne svære
opstartsfase ville fokusere på at det bliver et fagligt såvel som socialt netværk.

Erfaringer:
Vi har i forbindelse med opstarten haft en god tilslutning fra virksomhederne. Der var en rigtig gode elever
som ville være med til at starte dette netværk op.
Der bliv i starten lagt vægt på det sociale.
Vi har dog måtte sande at det kræver mere end sociale arrangementer at få netværket til at fungere og for
at virksomhederne er med.
Derfor lavede vi en nystart i efteråret 2019 hvor Foreningen Padborg Transportcenter og udvalgte personer
fra virksomhederne i padborg nedsatte en arbejdsgruppe.
Det blev besluttet at netværket skulle være fagligt såvel som socialt. I efteråret afhold vi vores første
morgenmøde på ITD med 40 elever hvor temaet var digitalisering. Efter morgenmad og netværk blev der
holdt et oplæg og eleverne kom med deres syn på hverdagens digitale løsninger.
Arbejdsgruppen besluttede at bruge midlerne fra FDE fonden på en studietur for at eleverne fik en
oplevelse de kunne fortælle andre kommende elever om og samtidig fik noget faglig og socialt ud af det.
Alt var planlagt til foråret 2020. Desværre blev det først muligt at gennemføre studieturen i efteråret 2021.
Trods Corona fik vi lov til at besøge Linak hvor vi fik en rundvisning og en snak om logistik og
automatisering. Efterfølgende gik turen til Alsik hvor vi havde et oplæg fra Dansk HR som fortalte om
hvordan man bruger netværket. Eleverne fik til ”hjemmeopgave” at poste om turen på linkedin, hvilke de

også har gjort. Derudover fik flere øjnene op for linkedin og der blev flittigt oprettet være
netværksforbindelser. Aftenen afsluttede med at vi spiste sammen og eleverne fik lært hinanden at kende
på kryds og tværs. (Se invitationen i som vedhæftet bilag herunder )
Vi har efter turen fået mange positive tilkendegivelser fra elever såvel som virksomhederne.
Udfordringen vil altid være om virksomhederne vil giver afkald på deres elever som til daglig udgør den
vigtig brik i virksomheden. Det kræver at netværket bliver relevant og det gør vi lige netop med at eleverne
oplever noget fagligt som de ikke har i hverdagen. Derfor vil møder og studieture være vigtige.
Vi fortsætter nu arbejdet med netværket og forventer 3-4 arrangementer inklusive studietur i 2022.

Skulle i have spørgmål uddyber jeg meget gerne og i er velkommen til at kontakte mig på mail:
jsh@padborgtransportcenter.dk eller telefon 61442404
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Bilag:

Invitationen til studietur
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Udsnit af Linkedin opslag:
Padborg transportcenters opslag havde 2799 organiske visninger og et opslag fra en af eleverne

4

