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Læring og kompetenceudvikling  

Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen 

realiseres, vil den menneskelige indsats blive helt afgørende for succes. Det kræver ikke alene 

accept og medvirken  hos den enkelte borger; men tilmed viden, kreativitet og drivkraft hos 

virksomhedsejere og medarbejdere, uddannelsesinstitutioner, samt kommunens politikere og 

ansatte.  

 

Kompetenceudvikling i bred forstand – fra øget bevidsthed  til faglige spidskompetencer – 

bliver nødvendigt for at understøtte og viderebygge eksisterende tekniske og 

forretningsmæssige muligheder og for at fremme og udvikle nye. Det kræver en 

sammenhængende indsats fra børnehave til ph.d.-niveau for at imødekomme og være på 

forkant af den fremtidige energiudfordring. 

 

Læring og kompetenceudvikling indenfor energieffektivisering vurderes derfor som værende et 

essentielt fokusområde, hvis Sønderborg-området skal være et CO2-neutralt vækstområde 

senest i 2029. I august 2009 nedsatte ProjectZero derfor en arbejdsgruppe med det formål at 

få udarbejdet en sammenhængende procesramme for Læring og kompeteceområdet. Dette 

resulterede i følgende tre indsatsområder: 

 
 

Indsatsområder    

1. Øget bevidsthed om bæredygtighed skal styrkes for alle aldersgrupper. Ved at påvirke 

børns og unges værdier, holdninger og adfærd kan man allerede fra børnehavealderen 

opnå langsigtede resultater, da børnene tager miljøvaner med sig igennem hele livet.  

Almen faglig viden og læring om energi og bæredygtighed i folkeskole, gymnasiale 

uddannelser, videregående uddannelse, efteruddannelse samt forskning skal spille en 

afgørende rolle for Sønderborg-områdets børn, unge og voksne. Det er vigtigt, at de 

enkelte uddannelsesforløb bygger videre på viden og kompetence fra forudgående 

uddannelse og praksis.  

2. Unge, som gennemfører en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsrettet 

videregående uddannelse, skal allerede nu opnå den nødvendige specifikke erhvervsfaglige 

viden og kompetence, som de kommende års tekniske CO2-neutrale udvikling og 

forretningsmæssige vækst vil efterspørge.    

Opkvalificering eller efteruddannelse af de erhvervsaktive og ledige er ligeledes en 

forudsætning for at omsætte visionen om bæredygtig vækst til hverdagens praksis.  

 

3. Forsknings- og udviklingsresultater på universitetsniveau inden for CO2-neutral udvikling 

og bæredygtig vækst skal bidrage til at fremme såvel den tekniske, forretningsmæssige 

som samfundsmæssige udvikling af Sønderborg-området. Ligeledes skal forskning og 

udvikling inden for pædagogik og læring fremme mål og aktiviteter inden for 

indsatsområderne. 

 

De væsentlige interessenter for disse indsatsområder er blevet taget med på råd og i 

fællesskab er disse indsatsområder blevet konkretiseret i forhold til nuværende og kommende 

aktiviter og ydermere er der fastsat succeskriterier på området. Indsatsområderne  skal 
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betragtes som en ramme, og det altafgørende kriterie for succes afhænger af samarbejdet 

mellem de tre indsatsområder. Det vil sige ingen af disse områder kører seperat – alt skal ses i 

et større sammenhæng, hvor viden, erfaring og forskning deles. I følgende vil hvert af de tre 

indsatsområder blive beskrevet med udgangspunkt i nedenstående skabelon: 

 Indledende beskrivelse af indsatsområde 

 Målgruppe 

 Status på området 

 Mål og succeskriterier 

 Aktiviteter og handlinger 

 Procesbeskrivelse 

 

 

Indsatsområde 1  

 

Almen faglig viden og læring om energi og bæredygtighed i folkeskole, gymnasiale 

uddannelser, videregående uddannelse, efteruddannelse samt forskning skal spille en 

afgørende rolle for Sønderborg-områdets børn, unge og voksne. Forudsætningen for at dette 

lykkes er, at de allerede etablerede netværk udvikles og udbygges for derved at skabe den 

bedst mulige platform form vidensdeling blandt institutioner og uddannelsesled. Det er af 

afgørende betydning at få koordineret, inspireret og skabt nye rammer og indhold for 

naturfagsundervisningen med speciel fokus på bæredygtighed og innovation, lige fra 

børnehaverne til den naturvidenskabelige forskning på phD. Ved at påvirke børns og unges 

adfærd kan man opnå langsigtede resultater, da denne målgruppe tager miljøvaner med sig 

igennem hele livet. 

  

Målgruppe 

Målgruppen er børn og elever fra børnehave, grundskole og ungdomsuddannelser – herunder 

også pædagoger og undervisere. 

 

Status 

House of Science blev dannet i 2007 som et samarbejde mellem ProjectZero, det formelle og 

uformelle læringsmiljø i Sønderborg Kommune. House of Science er  resultatet af lokale 

kræfters fælles vision om at skabe børnehaver og uddannelsesinstitutioner, der bl.a. forpligter 

sig til at give børn og unge de faglige kundskaber og generelle viden om naturvidenskab 

herunder energi og bæredygtighed. House of Science har allerede gennemført flere projekter 

med fokus på at effektivisere og optimere samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutionerne. 

Blandt disse kan nævnes et samarbejde imellem kommunens grundskoler, der har resulteret i 

en handlingsplan med fokus på at give naturfagslærere og formidlere relevante kompetencer 

og samarbejdsmuligheder.  

Samarbejdet imellem grundskolerne og ungdomsuddannelserne er nu etableret og 

arbejdsgruppen har udarbejdet en handlingsplan med det formål at styrke samarbejdet 

imellem de gymnasiale uddannelser og grundskolerne. 
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I forhold til at etablere et netværk for daginstitutionspersonalet, som fokuserer på 

pædagogernes kompetenceudvidelse og deres tværinstitutionelle samarbejde, er der nedsat en 

arbejdsgruppe, der i løbet af 2010 skal udarbejde handlingsplanen for daginstitutionernes 

fokusområder. 

 

Mål og succeskriterier 

I et tæt samarbejde mellem uddannelserne og House of Science skal der udvikles 

handlingsplaner for børnehaver, skoler, ungdomsuddannelser og pædagoger/undervisere – alt 

sammen fokuseret på at skabe en aktiv og kompetent bevidsthed om bæredygtige værdier, 

holdninger og adfærd. 

Målet er et netværk, hvor formidlere på tværs af institutioner og uddannelser efteruddannes, 

inspireres, lærer af hinanden og udvikler nye og spændende undervisningsforløb. Derudover er 

det målet at få etableret et fagligt orienteret netværk for daginstitutionspersonale og 

undervisere, som fokuserer på kompetenceudvidelse og deres tværinstitutionelle samarbejde 

på energiområdet. 

Målet er tilmed at få sammenkoblet forskning, udvikling og undervisning i et fagligt relevant 

uddannelsesforløb til underviserne. Dette vil ske ved at etablere et formaliseret samarbejde 

imellem de forskellige uddannelsesniveauer, imellem uddannelsesinstitutioner på samme 

niveau, samt imellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet. 

 

Aktiviteter og handlinger 

Samarbejde imellem daginstitutionerne i kommunen og grundskolerne 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3 institutionsledere og 3 pædagoger, der i 

fællesskab definerer en handlingsplan for daginstitutionernes fokusområder indenfor den 

overordnede House of Science ambition. 

Samarbejde imellem grundskolerne i kommunen 

En arbejdsgruppe bestående af 3 naturfagslærere fra forskellige skoler, 3 skoleledere og 2 

facilitatorer fra Danfoss Universe har i samarbejde udarbejdet en handlingsplan, der 

strukturerer de relevante og konkrete tiltag indenfor grundskoleområdet efter ovennævnte 

ambition.  

Samarbejde imellem grundskoler og de gymnasiale uddannelser 

Et andet indsatsområde er samarbejdet imellem grundskolerne og ungdomsuddannelserne. 

Her har en arbejdsgruppe på 8 ungdomsuddannelseslærere, fra de 4 gymnasiale uddannelser, 

og 5 folkeskolelærere fra 5 forskellige folkeskoler, i House of Science-regi udarbejdet en 

handlingsplan, der skal sikre at projektets overordnede ambition bliver konkretiseret. Denne 

skal implementeres i udgangen af 2009.  
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Samarbejde mellem faglærerne og forskningscenteret 

Når det gælder forskning skal der etableres et netværk mellem på den ene side 

forskningscenteret Universe Research Lab, der forsker i læring, innovation, undervisning og 

kreativitet; og på den anden side faglærerne, som står med de daglige 

formidlingsudfordringer. På den måde bygges der bro mellem forskning og undervisning, og 

tilmed sikres et fagligt kvalitetsløft. 

Skoleledernetværk 

Der er etableret et netværk for alle grundskoleledere for at sikre vidensdelingen på de 

respektive skoler. Skoleledernetværk skal fortsat drives og være med til at støtte House of 

Science lærerne i anvendelsen og videreformidlingen af de opnåede kompetencer i House of 

Science forløbet. 

Fællesskabende konkurrencer 

Der skal afholdes fælles naturfags- naturvidenskabelige og tværfaglige konkurrencer, som 

styrker samarbejdet imellem skolerne, fremmer elevernes motivation og giver mulighed for 

lærernes erfaringsudveksling. 

 

Procesbeskrivelse 

House of Science vil blive omdrejningspunktet for dette indsatsområde, de vil således drive, 

forankre og sikre processens fremgang.  

 

Indsatsområde 2 

 

Indenfor de erhvervsrettede uddannelsesområder inddrages den seneste viden om innovation, 

energiteknologi og bæredygtighed i undervisning og opkvalificering. Det være sig på såvel 

ungdoms-, videre- og efteruddannelsesområdet. Det er af afgørende betydning at såvel de 

unge, som de allerede erhvervsaktive herunder de ledige, tilegner sig den viden og de 

kompetencer, som de kommende års tekniske CO2-neutrale udvikling og forretningsmæssige 

vækst vil efterspørge. Der vil være fokus på vedvarende energiformer såsom: 

 Biogas 

 Solceller 

 grøn fjernvarme 

 varmepumper 

 Geotermi 

 vind- og vandenergi 
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Desuden vil energirenovering være et højt prioriteret område, således at eleverne kommer ud 

med den nyeste viden om bygningers energiforbrug.  

Målgruppe 

Målgruppen er unge, som tager en htx/hhx., erhvervsuddannelse eller en erhvervsrettet 

videregående uddannelse samt erhvervsaktive, der skal efteruddannes eller opkvalificeres – 

herunder også underviserne, som skal forestå opkvalificeringen af kursisterne. Der vil også 

være et særligt fokus på ledige og en relevant omskoling til nye arbejdsområder. 

 

Status 

Politisk er det som overordnet mål fastlagt, at Sønderborgområdet stiler mod at blive CO2 

neutral inden 2029. EUC Syd og BCSyd, områdets store erhvervsuddannelsescentre, bakker op 

om denne målsætning og har derfor valgt at gå med i Project Zero og House of Science for på 

den måde at blive en aktiv medspiller i arbejdet for at nå denne målsætning. Skolerne har 

desuden i deres værdier indført, at man arbejder innovativt og miljøbevidst – dette gælder 

både i drift af egne bygninger samt i undervisningen.  

Driften af skolernes bygninger gøres i videst muligt omfang bæredygtigt og nye bygninger 

opføres i energiklasse 2 eller bedre. Medarbejdere, kursister og elever motiveres til at tænke 

miljøbevidst i deres forbrug og på alle relevante undervisningsområder inddrages emner og 

temaer set i relation bæredygtighed. 

På de erhvervsrettede uddannelser har skolerne fastlagt innovation og bæredygtighed, som 

centrale emner i både fagene og i projektarbejder. Der er fokus på fagligheden og de 

personlige kompetencer.  

På efteruddannelsesområdet er der allerede gennemført kurser i energiteknologi, 

energioptimering samt energi- og forbrugsbevidsthed. Efterspørgselen er stor og bl.a. under 

overskriften Green Lean er skolerne i samarbejde med lokale virksomheder i gang med 

udviklingen af nye kursusområder inden for både nuværende og fremtidige energityper. 

Samtidig er der en løbende opkvalificering af personalet, således at de er i stand til at varetage 

undervisningen inden for disse områder. 

 

Mål og succeskriterier 

Målet er, at skolerne kan være med til at hæve det faglige og holdningsmæssige niveau på 

uddannelsen af såvel unge som erhvervsaktive, således at de både professionelt og som 

forbrugere kan anvende deres viden til gavn for et bæredygtigt miljø. Samtidig er målet at få 

flere uddannelser, som er mere målrettet energi og bæredygtighed.  

Skolerne ønsker desuden at medvirke til at tilvejebringe et stærkt fagligt miljø for 

naturfagsformidlingen og innovation i Sønderborg Kommune ved at koble forskning, udvikling 

og undervisning lige fra børnehaver over skoler til ungdomsuddannelser og universitet. 
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Aktiviteter og handlinger 

De erhvervsrettede uddannelser, efteruddannelse og omskolingsaktiviteter vil fokusere på 

lærings- og kompetenceudviklingen med relevans for bl.a. følgende vedvarendeenergiformer:  

 Biogas 

 Solceller 

 grøn fjernvarme 

 varmepumper 

 Geotermi 

 vind- og vandenergi 

 

men der skal sikres en kontinuerlig udvikling, således at uddannelsesområdernes fokus 

justeres og tilpasses Masterplanens strategi og indsatsområder 

Skolerne vil med udgangspunkt i erfaringer fra gennemførte uddannelsesaktiviteter videre- og 

nyudvikle uddannelsestilbud tilpasset det aktuelle behov og sikre at de centralt fastlagte 

uddannelsesbeskrivelser i videst muligt omfang tilgodeser Sønderborgområdets lokale behov. 

For at sikre en konstant opdatering af den nyeste viden på området bliver det personale, som 

skal være de fagligt førende på området, efteruddannet inden for klimateknologi, 

bæredygtighed, innovation osv. 

I forbindelse med ombygninger er det oplagt at skabe en sammenhæng mellem den 

pædagogiske praksis og strategien om bæredygtighed, således at konkrete fysiske rammer 

fremstår som showcase. Det vil tjene flere formål. For det første vil det skabe en bevidsthed 

om stedets energi- og ressourceforbrug blandt både medarbejdere, elever og kursister. For det 

andet vil emnerne bæredygtighed, klima og miljø på en langt mere direkte og realistisk måde 

kunne indgå i undervisningen i alle de naturvidenskabelige fag. Ligeledes kunne eleverne være 

med til at opbygge det tekniske udstyr som en del af deres læringsproces. 

 

Procesbeskrivelse 

Skolerne vil i tæt samarbejde med politikere og erhvervsfolk fra området organisere og 

gennemføre lærings- og kompetenceudviklingsaktiviteter, og internt på skolerne nedsættes der 

særlige fagteams omkring bæredygtighed og innovation. Organiseringen og aktiviteterne i 

handlingsplanerne vil afspejle ProjectZeros Masterplans fokus på de udvalgte områder og 

justeres løbende i forhold til nye fokusområder. 

EUC Syd og BCSyd er desuden en del af de mange aktiviteter i ProjectZero, House of Science 

samt flere internationale fora, hvor bæredygtighed og innovation er i fokus, for lokalt at være 

en central samarbejdspartner i hele områdets udvikling.  

For at sikre den langsigtede forankring samarbejder skolerne med Project Zero og forskning på 

videregående uddannelsesinstitutioner, for dermed at bidrage til udvikling og dokumentation 

på området. 
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Indsatsområde 3 

Forsknings- og udviklingsresultater på universitetsniveau inden for CO2-neutral udvikling og 

bæredygtig vækst skal bidrage til at fremme såvel den tekniske, forretningsmæssige som 

samfundsmæssige udvikling af Sønderborg-området. Ligeledes skal forskning og udvikling 

inden for pædagogik og læring fremme mål og aktiviteter inden for indsatsområderne. 

 

Målgruppe 

Erhvervsvirksomheder, kommunale virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt SDU 

Syddansk Universitet og Universe Research Lab. 

 

Status  

Der er indledt drøftelser med Syddansk Universitet om samarbejdsprojekter inden for det 

tekniske og samfundsøkonomiske område. Fra såvel SDU’s som ProjectZeros side er der 

tilkendegivet positiv interesse for at indgå i konkrete projektorienterede  samarbejder, hvor 

også andre interessenter medvirker. Det kan fx ske gennem erhvervs-ph.d.-forløb og 

grænseoverskridende projekterSamarbejdet skal bl.a. bygges op omkring de 

teknisk/samfundsmæssige virkemidler i Masterplanen 2029. 

Universe Research Lab repræsenterer med sin forskning og udvikling inden for pædagogik og 

læring i indsatsområde 1, som omfatter børn og elever fra børnehave, grundskole og 

gymnasiale ungdomsuddannelser – herunder også opkvalificering af pædagoger og 

undervisere, ligeledes vigtige kompetencer. På samme måde for indsatsområde 2, som 

omfatter unge, som tager en htx/hhx., erhvervsuddannelse eller en erhvervsrettet 

videregående uddannelse samt erhvervsaktive og ledige, der skal efteruddannes eller 

opkvalificeres – herunder også underviserne, som skal forestå opkvalificeringen af kursisterne.  

 

Mål og succeskriterier  

Allerede eksisterende relevant viden inden for de specifikke aktiviteter skal formidles og 

anvendes indenfor indsatsområderne. 

 

Igangsatte og planlagte aktiviteter i ProjectZero sammenhæng skal understøttes og fremmes 

gennem tilvejebringelse af ny viden bl.a. gennem konkrete samarbejdsprojekter med forskere 

og ph.d. studerende, således at aktiviteterne udvikles og gennemføres på et højt fagligt og 

videnbaseret niveau, og så forskerne tillige kan opnå såvel national som international 

anerkendelse. Ligeledes kan ny teknologi og nye forretningsområder skabe behov for udvikling 

af nye uddannelser indenfor energiteknologi.       

 

I arbejdet med forsknings- og udviklingsresultater på universitetsniveau er det vigtigt, at alle 

parter profiterer af det. Ikke alene ProjectZeros aktiviteter, som skal understøttes og fremmes 
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gennem samarbejdet. Men i lige så høj grad Syddansk Universitet og Universe Reasearch Lab, 

som gennem deres medvirken får adgang til fornyende vidensudveksling i et relevant 

arbejdsfelt i det nære samfund.  

 

 

Aktiviteter og handlinger 

De konkrete aktiviteter og handlinger vil afhænge af de igangværende forhandlinger med 

Syddansk Universitet og Universe Research Lab. Der vil blive udarbejdet en handlingsplan, 

hvor de involverede parter definerer de kommende aktiviteter for perioden 2009-2015. 

 

Procesbeskrivelse  

Den fremadrettede proces vil være at indgå konkrete aftaler om indhold og vilkår, herunder 

ressourcer for de samarbejdsprojekter, der skal sættes i gang med henholdsvis Syddansk 

Universitet og Universe Research Lab. 

 

 

 


