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Opsamling på Transportens Dag skoleåret 2016/2017 – Aabenraa Kommune 
 

Denne rapport er baseret på besvarelser fra 228 respondenter, der alle er elever i 10. klasse Aabenraa i sko-
leåret 2016/2017. Derudover indeholder rapporten opsamling fra evalueringsmødet med de 11 deltagende 
virksomheder og 3 uddannelsesinstitutioner. 
 
Evalueringerne er gennemført umiddelbart efter afholdelsen af Transportens Dag, således at elever og virk-
somheder kunne give tilbagemelding på hele arrangementet. 
 
Formålet med evalueringen er, at undersøge i hvor høj grad elevernes oplevelse også opfylder formålet 
med Transportens Dag og hvilken værdi, virksomhederne får ud af at deltage i arrangementet. 
 
Formålet med Transportens Dag er, at 

• Eleverne får et kig ind i transport- og logistikbranchens mange facetter og få kendskab til 
karrieremulighederne indenfor branchen. Branchen defineres her både som transport- og 
logistikvirksomheder, der styrer varelager og kører varer ud, og de værksteder, der 
servicerer lastbilerne. 
 

• Der skabes mulighed for match mellem den enkelte elev og virksomhed ift. praktik. 
 
Elevernes evaluering viser, at 

• 88% af eleverne har svaret, at de er blevet klogere på jobmulighederne indenfor 
transport- og logistikbranchen efter deltagelse i Transportens Dag. 
 

• 83% af eleverne har svaret, at de er blevet klogere på uddannelsesmulighederne til 
transport- og logistikbranchen. 

 

• 5% af eleverne ønsker et job indenfor transport- og logistikbranchen 
 

• 31% af eleverne ved ikke om de ønsker et job indenfor transport- og logistikbranchen 
 

 

• 64% af eleverne ønsker ikke et job indenfor transport- og logistikbranchen 
 

På baggrund af Transportens Dag er der kommet en 10. klasses elev i praktik i en af 
virksomhederne. 
 

Virksomhedernes tilbagemelding viser, at 

• Virksomhederne ser det som en brandingplatform/ rekrutteringsplatform, der skal styrke 
branchens image. Transportens Dag er således et initiativ, der skal vise størrelsen af 
branchen frem for eleverne og vise hvor attraktivt det er at arbejde i branchen. 

 

• Virksomhederne oplever, at der bliver gjort op med fordommene omkring branchen. 
 
10. klasse Aabenraa tilbagemelding viser, at 

• Det er godt for eleverne at komme ud og opleve virksomhederne i virkeligheden. Giver 
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indsigt for eleverne. Eleverne bliver set på med respekt, når virksomhederne giver eleverne feed-

back. Det er en særlig anerkendelse for eleverne, når virksomhederne giver dem ros/ tilbagemel-

ding. 

Der var generel opbakning fra virksomhederne til en gentagelse næste år. Arrangementet ønskes afholdt på 
samme tidspunkt næste år, da det ligger inden eleverne skal vælge uddannelsesretning. 
 
Deltagende virksomheder og uddannelsesinstitutioner: 

1) DTK, Padborg 

2) Contino, Padborg 

3) Nagel Group, Padborg 

4) KH One Stop, Padborg 

5) E3, Padborg 

6) H.P.Therkelsen, Padborg 

7) Tricolore, Padborg 

8) OHL Logistics, Padborg 

9) TermoTransit, Padborg 

10) MAN Last & Bus, Padborg 

11) EUROMASTER, Padborg 

12) IBC, EUC Syd 

 

 


