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Indledning  
 

Med ”Kend dit fag – en rejse i tid og værdier” har GF1-elever på EUD været på dannelsesture for at blive 

klogere på deres fags historie og kultur. Konkret er der gennemført 48 projekter på tværs af EUD-områderne 

og landet.  

I dette projektkatalog findes en kort case for hver af de 48 dannelsesture i forhold til:  

▪ Fakta om turen: EUD-område, varighed, region og program 

▪ Formålet med dannelsesturen 

▪ Dannelsesturens forløb 

▪ Skolens oplevede udbytte af dannelsesturen 

Kataloget kan bruges til at finde inspiration til, hvordan I kan planlægge og gennemføre en dannelsestur 

samt forslag til konkrete museums- og virksomhedsbesøg.  

Casene er i dette projektkatalog opdelt efter EUD-hovedområder. Casene for dannelsesture er præsenteret i 

følgende rækkefølge: 1) Omsorg, sundhed, pædagogik, 2) Kontor, handel, forretningsservice, 3) Fødevarer, 

jordbrug og oplevelser, 4) Teknologi, byggeri, transport og til sidst  5) Ture på tværs af EUD-

hovedområderne, hvor der deltog elever fra to eller flere af EUD-hovedområderne fra samme skole 
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Kategorisering af dannelsesturene 
 

Dannelsesturene fordelt på EUD-hovedområderne 

De 48 dannelsesture fordeler sig på EUD-hovedområderne på følgende måde: 

▪ Omsorg, sundhed, pædagogik: 9 ture  

▪ Kontor, handel, forretningsservice: 11 ture  

▪ Fødevarer, jordbrug og oplevelser: 13 ture 

▪ Teknologi, byggeri, transport: 5 ture 

▪ Ture på tværs af EUD-hovedområderne, hvor der deltog elever fra to eller flere af EUD-

hovedområderne fra samme skole: 10 ture 

 

 

Uddannelsesinstitutionens region 

De 41 uddannelsesinstitutioner, der har gennemført ét eller flere projekter, fordeler sig på regionerne således: 

▪ Nordjylland: 3 uddannelsesinstitutioner 

▪ Midtjylland: 17 uddannelsesinstitutioner 

▪ Syddanmark: 12 uddannelsesinstitutioner 

▪ Sjælland: 3 uddannelsesinstitutioner  

▪ Hovedstaden: 4 uddannelsesinstitutioner 

▪ Bornholm: 2 uddannelsesinstitutioner 

Dannelsesturenes destinationer  

De mest besøgte destinationer på tværs af dannelsesturene var København (26 ture) og Aarhus (14 ture). Den 

tredjemest besøgte destination var Bornholm (6 ture). Resten af turene besøgte forskellige steder i hhv. 

Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark. 
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Omsorg, sundhed og pædagogik 
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Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 

 

”Kend dit fag – en rejse i tid, kultur og værdier” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var, at eleverne 

skulle lære at formidle og reflektere over 

grundlæggende samfundsforhold og aktuelle 

samfundsmæssige problemstillinger.  

Formålet var ligeledes, at eleverne blev klar over 

egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet. 

Derudover skulle de have indblik i arbejdskultur 

inden for faget. 

Skolen havde valgt at arbejde med en række af 

fagenes mål inden for fagene: Samfund og 

sundhed, Innovation og Arbejdspladskultur. For 

eksempel inden for Samfund og sundhed skulle 

eleverne lære at reflektere over egen rolle og 

indflydelsesmuligheder i samfundet. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Inden dannelsesturen brugte eleverne en dag på 

at forberede sig på de besøg, de skulle på.  

Eleverne ankom til København tirsdag 

eftermiddag. Efter indtjekning på hostel tog de på 

byvandring i Købehavn. Byvandringen sluttede 

ved Glyptoteket, hvor de var inde og se nogle 

udstillinger. Aftenen brugte eleverne i Tivoli, hvor 

de spiste aftensmad sammen. Formålet med den 

første dag var at vise eleverne kulturelle tilbud, de 

ikke selv havde adgang til i hverdagen. 

På andendagen var eleverne på Arbejdermuseet, 

hvor de så en udstilling om familien Sørensen, der 

flytter fra land til by i 1882. Udstillingen gav 

eleverne indblik i, hvordan Danmark har udviklet 

sig siden slutningen af 1800-tallet. Eleverne fik 

stillet en opgave, de skulle arbejde med, mens de 

var på Arbejdermuseet.  

Efter Arbejdermuseet skulle eleverne besøge 

Panum SKT. Her var eleverne med til 

undervisningen med GF2 elever, hvor de hørte om 

Arbejdsplanlægning og samarbejde, 

Praktikpladssøgning og Arbejdskultur. Om aftenen 

tog eleverne i biografen og så Lykke-Per. Eleverne 

havde forud for turen arbejdet med forfatteren 

Henrik Pontoppidan. 

På tredjedagen besøgte eleverne Medicinsk 

Museion. Her fik eleverne en rundvisning, og de 

fik indblik i den medicinske udvikling og 

innovation på det sundhedsfaglige område. 

Dannelsesturen sluttede med, at eleverne fik lidt 

tid, hvor de selv kunne udforske København, inden 

turen gik tilbage til Bornholm. 

Fakta 
EUD-område: Omsorg, sundhed og 

pædagogik 

Antal elever på turen: 10 elever 

Varighed: 3 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Byvandring i København, 

Glyptoteket, Tivoli 

2. dag: Arbejdermuseet, Panum SKT, 

Biograf (Lykke-Per) 

3. dag: Medicinsk Museion og 

rundvisning, København  
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Efter dannelsesturen arbejdede eleverne videre 

med de opgaver, de havde fået under turen, 

herunder deres arbejde med Henrik Pontoppidan.  

 

Hvad har Bornholms 
Sundheds- og 
Sygeplejeskole fået ud af 
dannelsesturen? 
Eleverne fik med afsæt i besøgene forståelse for 

udviklingen i samfundet og på sundhedsområdet. 

Eleverne fik en bedre forståelse for danskfagets 

anvendelse i koblingen mellem kultur, film og 

dansk. Dannelsesturen blev en referenceramme 

for eleverne i deres videre arbejde på skolen.  

Eleverne fik ligeledes indblik i samfundudviklingen 

både i et mikro- og et makroperspektiv ved at se 

på samfundets udvikling før og nu. 

Eleverne fik set hvordan udviklingen indenfor 

sundhedsfaget har været og det fik ifølge lærerne 

betydning for nogle elevers uddannelsesvalg og 

deres afklarethed. Nogle af vores elever valgte at 

fortsætte på GF2 SOSU, men kom dog alligevel i  

tvivl om det var det rigtige. Andre elever fik 

bekræftet at de havde valgt rigtigt. Lærerne kunne 

mærke at eleverne efterfølgende fik reflekteret 

godt og grundigt over deres uddannelsesvalg 

efter turen.  

Turen var ifølge lærerne med til at fastholde 

eleverne på uddannelsen. De lærte hinanden 

bedre at kende, og var derfor mere trygge ved at 

fremlægge foran hinanden. De oplevede også 

underviserne på en ny måde og kunne derved 

bedre, og i trygge omgivelser, lære mere om nye 

ting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 
- Øget forståelse for, hvordan 

samfundet og sundhedsområdet 

udvikler sig over tid  

- Styrket fællesskab mellem elever 

og elever og lærere 

- Øget afklaring om 

uddannelsesvalg 
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SOSU Fredericia-Vejle-Horsens 

 

”Rundt om fag – med SOSU i centrum”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Dannelsesturens formål var at give 

eleverne erfaring med faglig læring og 

styrke deres sundhedsfaglige viden 

gennem praksisnær undervisning. Helt 

konkret havde skolen opstillet fagmål for 

turen under erhvervsfagene Samfund og 

sundhed og Arbejdspladskultur. De tre 

fagmål under faget Samfund og sundhed 

var, at eleverne skulle kunne formidle og 

diskutere grundlæggende 

samfundsforhold og aktuelle 

samfundsmæssige problemstillinger, 

kunne reflektere over egen rolle og 

indflydelsesmuligheder i samfundet, samt 

kunne forklare betydningen af faktorer, 

der påvirker den enkeltes levevilkår og 

sundhed. Herunder privatøkonomiske 

forhold og livsstilsfaktorer som personlig 

hygiejne, kost og fysisk form.  

 

Under faget Arbejdspladskultur var de tre 

fagmål, at eleverne skulle kunne diskutere 

arbejdspsykologiske emner og 

interkulturelle faktorers indflydelse på 

menneskers adfærd, være i stand til at 

reflektere over egen rolle og deltagelse i 

samarbejde om arbejdsopgaver, samt 

kunne forholde sig hensigtsmæssigt til 

enkle og overskuelige eksempler på 

samspillet mellem den enkelte 

medarbejder og virksomheden.  

 

Et andet afgørende formål var at styrke 

elevernes sociale fællesskab gennem 

fælles oplevelser uden for skolen og 

dermed fastholde eleverne på 

uddannelsen.  
 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Skolens projekt bestod af tre 

dannelsesture. Alle tre dannelsesture 

fandt sted sidst i september og sidst i 

oktober. Alle hold var på rundvisning på 

Christiania, mens de andre aktiviteter 

varierede. Der var planlagt mindst tre 

aktiviteter på hver dannelsestur. Se 

oversigten i programmet i faktaboksen. 

 

De forskellige aktiviteter var udvalgt, så 

eleverne kunne få forskellige perspektiver 

på det social- og sundhedsfaglige felt.  

Fakta 
EUD-område: Omsorg, sundhed og 

pædagogik 

Antal elever på turen: 68 

Varighed: 3 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Folketinget, oplæg af Gadens 

Stemmer  

2. dag: Chistiania, teaterforestilling, 

klimasafari  

3. dag: Plejehjemsbesøg, 

Experimentarium 
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Forud for dannelsesturen forberedte 

eleverne sig i erhvevsfag og dansk.  

Efter dannelsesturene evaluerede 

underviserne turen med eleverne. I den 

forbindelse blev der udarbejdet en 

skriftlig evaluering samt to videoer.  

 

Hvad har SOSU 
Fredericia-Vejle-Horsens 
fået ud af 
dannelsesturen? 
Elevernes evaluering af dannelsesturene 

viste, at programmet var passende i 

forhold til det faglige og sociale indhold. 

Eleverne fandt det faglige indhold både 

spændende og relevant.  

I evalueringen gav eleverne udtryk for, at 

turen havde givet dem mere viden om og 

øget forståelse af samfundsforhold og 

forskellige levevilkår. Eleverne viste evne 

til at reflektere over oplevelser og indtryk 

sammenholdt med deres forventninger 

og egne forestillinger.  

Derudover gav dannelsesturen mulighed 

for, at eleverne kunne have afklarende 

samtaler med undervisnerne om bl.a. 

uddannelsesvalg. Både disse samtaler og 

det fokus, dannelsesturen havde på det 

sociale fællesskab, var ifølge lærerne med 

til at øge fastholdelsen på uddannelsen. 

En elev fortalte i evalueringen, at hun 

havde overvejet at stoppe, men at 

dannelsesturen havde givet mulighed for 

nye relationer, hvorfor hun valgte at 

fortsætte.  

Netop det sociale lagde flere elever stor 

vægt på i evalueringen. De gav udtryk for, 

at sammenholdet i klassen blev styrket på 

turen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 
- Øget forståelse af fagets kultur 

og historie  

- Større socialt fællesskab og øget 

fastholdelse  
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SOSU Randers  

 

”Levevilkår, livstil og sundhed” 

 
Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
For det første skulle dannelsesturen udvide 

elevernes bevidsthed, reflektionsevne samt evne 

til kritisk stillingtagen ved at præsentere dem for 

forskellige perspektiver på levevilkår, livsstil, 

sundhed og livskvalitet, som adskilte sig fra deres 

egne perspektiver.  

 

For det andet skulle dannelsesturen give eleverne 

et indblik i de mange facetter ift. levevilkår, livsstil, 

sundhed og livskvalitet i deres kommende 

erhverv. Derigennem blev der arbejdet med 

elevernes erhvervsfaglige dannelse og 

fagidentitet.  

 

For det tredje skulle dannelsesturen styrke 

elevernes almene dannelse ved at involvere dem i 

planlægningen af turen og formidlingen af de 

forskellige besøgssteder.  

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Alle GF1-elever fra skolens to afdelinger i 

henholdsvis Randers og Grenå deltog i projektet. I 

alt deltog 53 elever og fem undervisere.  

Eleverne brugte fire dage på forberedelse til 

dannelsesturen. For det første lavede eleverne 

opsøgende arbejde ift. besøgssteder, ligesom de 

lagde indhold ind i en masterplan over turen, som 

blev brugt til planlægning af dele af 

dannelsesturen. For det andet brugte eleverne tid 

på at forberede sig på de besøg, der blev planlagt. 

Eksempelvis blev der i samfundsfag arbejdet med 

Christiania, mens der i erhvervsfag blev arbejdet 

med velfærdsteknologi.  

Mandag morgen tog alle elever afsted med tog til 

København. Samme dag var de på Christiania, 

hvor skolen fik en rundvisning af en beboer. 

Tirsdag var eleverne først på Velfærdsteknologisk 

Center i Valby, hvor eleverne fik et oplæg om, 

hvordan Københavns Kommune arbejdede med 

velfærdsteknologi. Efterfølgende fik eleverne 

mulighed for at afprøve et hav af forskellige 

velfærdteknologiske hjælpemidler i en såkaldt 

læringslejlighed. Samme dag var eleverne på 

Experimentarium i Hellerup.  

I løbet af dannelsesturen skulle eleverne hele tiden 

holde sig fire fagbegreber for øje: Levevilkår, 

livsstil, sundhed og livskvalitet. Undervejs skulle de 

tage billeder og skrive notater, når de oplevede 

eller observerede noget, de kunne koble til ét eller 

flere af fagbegreberne. Efter dannelsesturen 

brugte eleverne to dage på efterbehandling, hvor 

de fire fagbegreber var omdrejningspunktet. 

Eleverne udarbejdede et skriftligt og kreativt 

produkt, som både blev afleveret til underviserne 

og udstillet for andre elever på skolen.  

 

Fakta 
EUD-område: Omsorg, sundhed og 

pædagogik 

Antal elever på turen: 53  

Varighed: 3 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Transport og Christiania 

2. dag: Velfærdsteknologisk Center og 

Experimentarium 

3. dag: Hjemrejse 

3 

 

3. dag:  
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Hvad har SOSU Randers 
fået ud af 
dannelsesturen? 
 

Ifølge underviserne opnåede eleverne en større 

faglig forståelse for sociale grupper og levevilkår 

med besøg på Christiania og Hellerup ifm. 

Experimentarium. Besøget ved 

Velfærdsteknologisk Center gav ydermere et 

større perspektiv på arbejdet inden for 

sundhedsvæsenet samt visualiserede det lidt 

svære begreb ”innovation”.  

 

Skolen oplevede, at dannelsesturen var med til at 

styrke det sociale fællesskab – både i de enkelte 

klasser og på tværs af klasser. Ydermere blev 

relationen mellem elever og lærere styrket. Særligt 

oplevede underviserne at få en bedre relation til 

de elever, de ikke havde i det daglige.  

 

Underviserne vurderede, at eleverne både lærte, 

hvordan de skulle agere, når de var gæster et sted, 

og at overholde mødetidspunkter og aftaler. Dette 

understøttede elevernes almene dannelse. 

 

Underviserne fremhævede, at eleverne var blevet 

mere afklarede omkring deres videre 

uddannelsesforløb ved særligt deres besøg på 

Velfærdsteknologisk Center, hvor eleverne fik 

”hænderne” i deres kommende erhverv. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Skolens vurdering af udbytte 

- Øget indsigt i eget fag og dets 

relation til det omkringliggende 

samfund 

- Øget socialt fællesskab på tværs 

af klasser samt styrket relation til 

undervisere 

- Styrkelse af almen dannelse 

- Afklaring omkring videre 

uddannelsesforløb 
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SOSU-uddannelserne, Diakonissestiftelsen 

 

Omsorg, Sundhed og Pædagogik med fokus på 
udsathed 
 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen var at give eleverne indblik i, 

hvordan en anden region arbejdede med socialt 

udsatte. Grunden til, at skolen valgte at tage til 

Bornholm, var forventningen om, at de 

udfordringer og erfaringer, som Bornholm har 

med socialt udsatte, ville adskille sig fra de 

udfordringer og erfaringer, som eleverne ville 

møde i storkøbenhavn. Eleverne skulle dermed 

lære om, hvordan man kunne arbejde med socialt 

udsatte, samt se forskellige former for udsathed 

og sundhed. 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Inden eleverne tog på dannelsesturen til 

Bornholm, havde de to dages undervisning på 

skolen, hvor de drøftede og arbejdede med, hvad 

socialt udsatte er, hvem der er socialt udsat, og 

hvad der gøres for at hjælpe socialt udsatte. En af 

de opgaver, eleverne fik, var at forberede nogle 

interviewspørgsmål, som de skulle bruge, når de 

var afsted. 

På turen skulle eleverne ud og observere og 

interviewe den bornholmske befolkning om, 

hvordan de oplevede socialt udsatte. Formålet var, 

at eleverne blev klogere på, hvor mange 

forskellige måder man kan se på socialt udsatte 

på, og hvor mange definationer der findes på, 

hvad en socialt udsat er. Derudover fik eleverne 

også indblik i hvordan man laver en empirisk  

indsamling af data.  

På andendag skulle eleverne besøge Det Gule 

Team. Dette besøg styrkede i særdeleshed 

elevernes faglighed, da de fik lov til at møde 

forskellige fagfolk, der fortalte om deres arbejde 

og praksis. Eleverne havde inden besøget fået til 

opgave at finde informationer om Det Gule Team, 

hvilket gjorde, at eleverne under besøget kunne 

stille nogle kvalificerede spørgsmål. Eleverne fik 

igennem samtale og oplæg et unikt indblik i, 

hvordan det er at arbejde med socialt udsatte på 

forskellige niveauer på Bornholm.  

 
 

Fakta 
EUD-område: Omsorg, Sundhed og 

Pædagogik 

Antal elever på turen: 15 

Varighed: 2 dage 

Region: Bornholm 

1. dag: Observarioner og interview af 

lokale 

2. dag: Det Gule Team 
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Hvad har SOSU-
uddannelserne, 
Diakonissestiftelsen fået 
ud af dannelsesturen? 
Diakonissestiftelsen mener, at eleverne har fået et 

styrket fællesskab på årgangen. Det har haft 

betydning for dem, at de har været i en anden 

region, da de var afhængige af hinaden og 

hinandens selskab på en anden måde, end de 

ellers ville have været. Dog mener 

Diakonissestiftelsen ikke, at man behøver at tage 

til en anden region for at lære om fagene omsorg 

og sundhed, herunder socialt udsatte. 

Dannelsesturen levede op til de forventninger og 

ønsker, som skolen havde. Efter turen har de 

oplevet, at eleverne har lettere ved at arbejde med 

nogle perspektiver, fordi de har fået et praktisk 

indblik i faget og dermed har noget at ”hænge 

deres teori op på”. Derudover oplevede skolen, at 

de unge fik øget selvtillid og motivation for deres 

fag efter at have dialog med nogle, der arbejdede 

med det i praksis. Underviserne oplevede efter 

turen, at den faglige stolthed, som eleverne havde 

oplevet hos Det Gule Team, havde smittet af på 

dem. Derimod oplevede de ikke, at eleverne 

havde fået yderligere kendskab til fagets historie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 
- Styrket fællesskab i klassen  

- Større afklaring ift., hvilket 

uddannelsesvalg eleverne skulle 

træffe 

- Større forståelse for de 

forskellige former for socialt 

udsathed 

- Praksiserfaring med 

empiriindsamling 
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Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 

 

”Coloration - en rejse gennem det 20. århundrede”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen var at give eleverne en øget 

indsigt i deres fags historiske udvikling, kultur og 

normer. Dannelsesturen var kulminationen på en 

uges projektarbejde inden for det valgte tema. 

 

Derudover var det et prioriteret formål, at eleverne 

skulle lære hinanden bedre at kende og få et 

styrket sammenhold. 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Eleverne i projektet var fra hovedområdet 

Omsorg, sundhed og pædagogik med 

fagretningen Mennesker, livsstil og sundhed. 

Fokus i projektet var bundet op på frisørbranchen 

og de elever, som ønskede at fortsætte på 

Grundforløb 2 i frisøruddannelsen. Der var 

desuden elever, som endnu ikke havde valgt 

uddannelsesretning, og de deltog naturligvis i 

projektet, således at de fik viden om denne 

branche. Projektet blev af lærerne indarbejdet i 

Grundforløb 1’s lokale undervisningsplan i et to 

ugers særligt tema, hvor eleverne arbejdede med 

branchens historie. Projektet var på den måde en 

integreret del af grundforløbet med tre 

fasttilknyttede lærere. Projektet blev organiseret 

helhedsorienteret med læringsmål fra fagene 

Dansk, Samfund og sundhed, Innovation og 

Arbejdspladskultur. 

Selve projektet ”Coloration – en rejse gennem det 

20. århundrede” havde en varighed af én uge med 

to dages projektorienteret undervisning, to dages 

dannelsestur i København og én dags 

efterbehandling. 

Eleverne blev ført igennem et projektorienteret 

læringsforløb med fokus på brancheudvikling i de 

seneste 100 år. De arbejdede med 

sammenhængende temaer om livsstil, mode og 

sundhed, der igennem tiden har været påvirket af 

både nationale og internationale strømninger, og 

som i en vekselvirkning var med til at præge 

samfundsudviklingen Danmark. Der var særligt 

fokus på de seneste års voldsomt voksende 

kemiske behandlinger og de sundhedsproblemer, 

der er opstået i kølvandet på disse behandlinger. 

Styrkelse af det sociale fællesskab stod højt i 

prioriteringen af projektet, og eleverne 

accepterede hurtigt, at de fra begyndelsen var 

blevet inddelt i grupper, der bl.a. skulle være 

medvirkende til, at ingen elever følte sig socialt 

marginaliseret i projektet. 

Dannelsesturen gik til København. Efter ankomst 

på førstedagen besøgte eleverne Videncenteret 

på Gentofte Hospital. Om aftenen var der sociale 

aktiviteter for klassen. 

Næste dag fik eleverne en rundvisning i det indre 

København. Det sidste besøg var på 

Designmuseum Danmark i København. 

Fakta 
EUD-område: Omsorg, sundhed og 

pædagogik 

Antal elever på turen: 57 

Varighed: 2 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Gentofte Hospital 

(videncenteret), sociale aktiviteter 

2. dag: Byrundvisning, Designmuseum 

Danmark 
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Eleverne skulle på den sidste dag i projektet 

formidle deres projektrapporter for hinanden. 

Lærerne oplevede generelt en større entusiasme i 

forløbet, hvilket også blev synligt ved 

fremlæggelserne. 

Hvad har Syddansk 
Erhvervsskole Odense-
Vejle fået ud af 
dannelsesturen? 
Lærerne kunne konkludere, at målene i projektet 

blev opnået, da eleverne havde fået dybere indsigt 

i branchen og dens historie - herunder de forhold, 

som spiller ind i en branches udvikling.  

Eleverne havde, ifølge lærerne, fået forståelse for, 

at den hastige og voldsomme udvikling i 

branchen var drevet af innovationer i moden og 

nye behandlingsmuligheder, som igen havde 

udviklet et behov for at se på et mere sundt 

arbejdsmiljø i branchen. Eleverne fik ligeledes 

indsigt i de normer, roller og adfærd, der prægede 

branchen. 

Desuden oplevede lærerne, at eleverne gennem 

projektet havde opnået et tættere socialt 

sammenhold, hvilket havde haft en stor betydning 

for gruppernes arbejde og for de faglige 

resultater. Ikke mindst samværet på 

overnatningsstedet bidrog til det sociale. Samtidig 

havde det en positiv effekt på elev-lærer-

relationerne, hvilket gav lærerne en større 

mulighed for at tage flere individuelle hensyn i 

læringssituationer. Dette var ifølge lærerne en 

medvirkende faktor for fastholdelsen af 

grundforløbseleverne.  

I skolens egen evaluering pegede eleverne selv på, 

at de fik nye venner på turen, og at de oplevede et 

styrket fælleskab imellem eleverne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 
- Øget indsigt i fagets historie, 

kultur og normer 

- Øget socialt sammenhold  

- Forståelse for, hvad der kan drive 

innovation i faget 

- Styrket elev-lærer-relation  
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SOSU Herning 

 

”Sundhed, omsorg og pædagogik i udvikling”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Det overordnede formål med dannelsesturen var 

at give eleverne øget kendskab til erhvervsfagenes 

historie og kultur gennem besøg i en anden 

region. Derudover ønskede skolen at 

dannelsesturen bidrog til motivation, fastholdelse, 

fællesskabsfølelse, uddannelsesvalg, forståelse af 

fagets kultur og historie. 

Alle elever fra de to hold deltog. Begge GF1-hold 

blev grundigt informeret om projektet og formålet 

med turen.  

 
 
 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Eleverne forberedte inden turen spørgsmål til 

besøgene baseret på denne information og på 

deres viden fra erhvervsfagsundervisningen og 

tidligere institutionsbesøg. Eleverne arbejdede 

med information om Gadens Stemmer, 

Funebariet, Superkilen og Folketinget. 

Eleverne arbejdede i erhvervsfagsundervisningen 

med de forskellige besøg i forhold til 

”Arbejdspladskultur”, ”Samfund og sundhed”, 

”Faglig kommunikation” og ”Metodelære”.  

Efter transport til København var klasserne på 

byvandring med Gadens Stemmer, med fokus på 

sociale og samfundsorienterede forhold og på de 

store forskelle i livsvilkårene i Danmark. 

Eleverne startede andendagen med 1½ times 

besøg på Funebariet som en forlængelse af 

undervisning i forhold til døden og de kulturelle 

forskelle, man møder, når man arbejder inden for 

social- og sundhedsfeltet. Derefter gik turen til 

Superkilen på Vesterbro som et eksempel på 

børneliv i byrummet og som inspiration til 

pædagogiske aktiviteter. Skolen sluttede dagen af 

med en kanalrundfart, som gik forbi mange store 

seværdigheder i Københav som led i den almene 

dannelse ud i dansk kultur. 

Inden hjemrejsen besøgte klasserne Folketinget 

med det formål at konkretisere og levendegøre 

vores folkestyre og Folketinget som arbejdsplads. 

 

 

 

Fakta 
EUD-område: Omsorg, sundhed og 

pædagogik 

Antal elever på turen: 52 

Varighed: 3 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Byvandring med Gadens 

Stemmer 

2. dag: Funebariet, Superkilen, 

Kanalrundfart 

3. dag: Folketinget 
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Hvad har SOSU Herning 
fået ud af 
dannelsesturen? 
Turen var ifølge underviserne med til at danne 

eleverne og øge deres indsigt i samfundsmæssige 

og kulturelle sammenhænge.  

Fagligt var turen med til, at eleverne kunne se 

flere muligheder i både det social- og 

sundhedsmæssige og det pædagogiske 

arbejdsfelt, ligesom de anderledes livsvilkår og 

udfordringer, som eleverne havde mødt på 

besøgene, var med til at kvalificere elevernes 

grundlag for uddannelsesvalg. Konkret betød det, 

at nogle elever genovervejede en tidligere 

beslutning. 

Socialt gav turen også et stort udbytte ifølge 

skolen. Turen rystede eleverne endnu mere 

sammen, end de var, inden de tog afsted. Både 

det sociale og det faglige indhold havde 

betydning for elevernes tilknytning til øvrige 

elever, undervisere og uddannelse. 

Besøgene og den viden, de gav eleverne, blev 

efterfølgende brugt som reference i den daglige 

undervisning. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Skolens vurdering af udbytte 
- Dannelse i samfundsmæssige og 

kulturelle sammenhænge 

- Faglig afklaring i valg af 

uddannelse 

- Øget socialt sammenhold 

- Referencer til undervisningen 
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SOSU Syd 
 

”Sundhedsvæsenets og samfundets udvikling” 
 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med projektet var, med udgangspunkt i 

samfundets og sundhedsvæsenets udvikling, at 

give eleverne en forståelse af rammerne for det 

fag, som de er på vej ind i. Målet var, at eleverne 

oplevede forskellige sider af samfundet og 

sundhedsvæsenet i et historisk, men også 

udviklingsmæssigt perspektiv. Konkret skulle 

eleverne igennem forskellige besøg møde sider af 

samfundet, som de måske ikke oplever i det 

daglige. Samtidigt skulle en række 

fælleskabsstyrkende aktiviteter bidrage til at styrke 

elevernes trivsel og sammenhold, samt støtte dem 

i deres valg af uddannelse.  

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen?  
Eleverne var sammen på tur til Aarhus fra fire 

klasser fra fagretningen ”Velfærd, sundhed og 

livskvalitet”. De spiste måltider sammen for at 

eleverne skulle lære hinanden bedre at kende på 

tværs. 

Turen startede i Aarhus, hvor eleverne fik en 

rundvisning af en hjemløs til de vigtigste 

institutioner, tilbud og steder for socialt udsatte i 

Aarhus. Eleverne havde rig mulighed for at stille 

spørgsmål til rundviseren, hvilket gav eleverne 

indblik i og forståelse for en verden, de ikke 

nødvendigvis kender til, men som de i deres 

fremtidige erhverv kan komme i berøring med.  

Derefter gik turen videre til rundvisning på ARoS 

Kunstmuseum. Eleverne mødte her kulturelle 

udtryksformer, som gav dem mulighed for at 

erhverve nye perspektiver og gav et rum til at 

udvide horisonten. 

På andendagen gik turen til Horsens Statsfængsel, 

der har fungeret som et fængsel i mere end 150 

år. Eleverne blev guidet igennem museet af 

rundvisere og blev præsenteret for både historiske 

og nutidige strafferegimer. 

Det sidste besøg var Steno Museet. Baggrunden 

for besøget var at øge elevernes kendskab og 

nysgerrighed til science, dels fordi nogle af dem 

skal arbejde med naturfag; dels fordi science 

indgår i de styrkede pædagogiske lærerplaner for 

PA-elever. Eleverne så tre udstillinger: ”Kære krop, 

svære krop”, ”Videnskab er lidenskab” og ”Det 

nysgerrige menneske”. 

Efter turen var der opfølgning på dannelsesturen 

gennem fællessamling og opgaver relateret til 

temaerne og de fag, som var inddraget i turen.  

Fakta 

EUD-område: Omsorg, sundhed og 

pædagogik 

Antal elever på turen: ca. 60  

Varighed: 3 dage 

Region: Midtjylland 

1. dag: Horsens Statsfængsel, 

Povertywalk 

2. dag: Steno Museet, ARoS  

3. dag: Hjemrejse 
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Hvad har SOSU Syd fået 
ud af dannelsesturen? 
Underviserne håbede på, at turen gav eleverne en 

almen dannelse ved, at de satte fokus på 

mennesker i samfundets nederste lag gennem 

besøg hos Povertywalk og Horsens Statsfængsel. 

Povertywalk var generelt en stor oplevelse for 

eleverne, idet det gav et unikt indblik i forholdene 

for hjemløse i Danmark. Oplevelsen fyldte meget i 

forhold til de efterfølgende snakke om turen 

tilbage på skolen. Dette var et eksempel på, 

hvordan dannelse på turen blev til en fælles faglig 

reference for undervisere og elever, som de kunne 

trække på i undervisningen. 

Turen var med til at styrke sammenholdet i 

klassen og bidrog til et bredere kendskab til 

eleverne i de andre klasser. Dette var med til at 

skabe en god overgang til GF2, hvor eleverne 

blandes på nye hold, bl.a. med nogle af de andre 

GF1-klasser. Underviserne oplevede også, at de 

lærte eleverne at kende på en anden måde, hvilket 

efterfølgende gjorde undervisningen mere 

nærværende for den enkelte.  

Turen tydeliggjorde nogle forventninger til 

eleverne – både individuelt og som del af en 

gruppe – hvilket der kunne trækkes mange 

paralleller til fagligt i forhold til deres 

uddannelsesvalg, hvor de ønsker at arbejde med 

mennesker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 

- Styrket socialt sammenhold 

- Bredere kendskab til de øvrige 

elever på tværs af klasser 

- Indblik i levevilkår for 

samfundets udsatte 

- Tydeliggjorde forventninger til 

eleverne inden for deres fag  
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SOSU Skive, Thisted, Viborg  

 

”Tværfaglige sammenhænge og kultur inden for 
pædagogik og sundhed” 

 

 
 
 
 
 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var, at eleveren skulle 

have en forståelse af det pædagogiske og social- og 

sundhedsfaglige fagområdes kultur og historie.  

Derudover ønskede skolen dels at styrke elevernes 

kendskab til faglig kommunikation, dels at lære 

eleverne, hvordan de kan vurdere forskellige 

kommunikations- og samarbejdsprocesser på 

baggrund af forskellige kommunikationsmodeller. 

 

 

 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Dannelsesturen indgik som en del af et tema, 

”Kultur, kommunikation og samarbejde”.  Temaet 

varede 14 dage: 3 dage, hvor eleverne arbejdede 

med kultur, 3 dage, hvor de arbejdede med 

samarbejde, 2 dage, hvor de arbejdede med 

projektarbejde, og 4 dage, hvor de er på 

dannelsestur. 

Første dag i Odense skulle eleverne på en guidet tur 

rundt i byen. Her skulle de gå i H.C. Andersens 

fodspor og lære om den historiske udvikling og 

kulturudvikling, der er sket i Danmark. På 

andendagen skulle eleverne deltage i et særligt 

tilrettelagt demenskursus. Her fik de kendskab til, 

hvilke særlige krav og opmærksomhedspunkter der 

er, når man arbejder med demente. Eleverne fik 

gennem kurset indblik i arbejdskultur og opgaver 

inden for det sundhedsfaglige område. 

På trejdedagen blev eleverne præsenteret for 

arbejdslivet på Skovbrynet, der er en Rudolf Steiner 

børnehave. Her lærte de om arbejdskultur, 

samarbejde og fik et generelt indblik i det 

pædagogiske område.  

Det blev prioriteret, at eleverne kunne styrke deres 

sociale fællesskab. Både mellem elever fra de enkelte 

afdelinger, men også mellem de tre afdelinger 

(Skive, Thisted, Viborg). Dette gjorde underviserne 

ved at indlogere alle elever på det samme hotel i 

Odsene, arrengere fællesspisning og en fælles tur i 

teateret en af aftenerne.  

Efter dannelsesturen skulle eleverne udarbejde en 

præsentation og fremlægge særlige læringspunkter 

for hele det tema, de have arbejdet med (Kultur, 

kommunikation og samarbejde).  

Fakta 
EUD-område: Omsorg, sundhed og 

pædagogik 

Antal elever på turen: 57 

Varighed: 4 dage 

Region: Region Syddanmark 

1. dag: Guidet byvandring i H.C. 

Andersens fodspor 

2. dag: Demenskursus 

3. dag: Skovbrynet (børnehave) 

4. dag: Mediemuseet 
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Hvad har SOSU STV fået 
ud af dannelsesturen? 
Underviserne har efter turen oplevet elevernes 

sammenhold som værende stærkere end nogle af de 

andre årgange. De har ligeledes oplevet, at 

relationen mellem elever og lærer er styrket.  

Underviserne har desuden oplevet, at eleverne efter 

dannelsesturen har kunnet bruge besøgene som en 

referenceramme i deres øvrige opgaver. De har 

dermed kunne trække på de erfaringer og den viden, 

de har fået på turen, i deres videre læring på SOSU 

STV. Underviserne har ligeledes kunnet bruge 

besøgene som cases til eleverne.  

Et af målene med dannelsesturen var, at eleverne 

skulle få kendskab til det pædagogiske og social- og 

sundhedsfaglige område samt den kultur, de efter 

endt uddannelse skal indgå i. Dette mål mener 

underviserne, er nået.  

Både lærere og elever mener, at dannelsesturen 

klædte eleverne bedre på til at træffe et 

argumenteret valg om linje efter grundforløb 1.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 
- En stærk referenceramme for 

eleverne 

- Et styrket kendskab til det 

pædagogiske og social- og 

sundhedsfaglige område 

- Et styrket fællesskab blandt 

eleverne. Både i de forskellige 

afdelinger, men også på tværs af 

afdelinger 
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Zealand Business College 
 

 

”Udsatte grupper - en tidsrejse i menneskesyn”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Skolens formål med projektet var at give eleverne 

en forståelse for, hvorledes begreberne sundhed, 

omsorg og pædagogik i forhold til samfundets 

svageste grupper har forandret sig gennem tiden. 

I fokus var også en forståelse for rollen som mo-

derne professionel omsorgsgiver inden for sund-

hedsområdet og det pædagogiske område.  

 

Et andet formål med projektet var at styrke elever-

nes personlige og faglige viden samt kompeten-

cer, så eleverne i rollen som professionel om-

sorgsgiver kan arbejde etisk og rummeligt med 

borgeren i centrum. 

 

Et formål var desuden at udvikle elevernes relatio-

ner til hinanden, hvor eleverne skulle opleve, at de 

var en del af et fagligt og socialt interessefælles-

skab. ZBC ønskede at give en oplevelse af skolen 

som et godt ungemiljø.  

 

De konkrete mål for turen var at understøtte ele-

vernes fællesskabsfølelse og bidrage til elevernes 

afklaring af deres efterfølgende uddannelsesvalg. 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Undervisningen i projektforløbet, som dannelses-

turen var en del af, var værkstedsorienteret med et 

fokus på praksisnærhed. Projektforløbet hvilte 

desuden på et motivationspædagogisk grundlag. 

Selve dannelsesturen bestod både af fagfaglige 

elementer såvel som sociale elementer. De 56 ele-

ver på dannelsesturen kom fra to forskellige sko-

ler.  

 

Efter ankomsten til Aarhus besøgte eleverne Den 

Gamle By, hvor de skulle gå på opdagelse på egen 

hånd og løse opgaver. På besøget havde eleverne 

muligheder for at fordybe sig i historien og kigge 

nærmere på de områder, der vedrørte deres ud-

dannelsesvalg. Da eleverne i fremtiden skal ud i 

deres erhverv og snakke med ældre medborgere, 

var det vigtigt for lærerne, at eleverne havde for-

ståelse for samfundet og erhvervets historie; der-

for valgte skolen at besøge Den Gamle By. Efter 

frokosten i Den Gamle By mødtes eleverne med 

en gruppe elever fra SOSU Aarhus, som sammen 

om eftermiddagen deltog i et arrangement på 

SOSU Aarhus. Om aftenen havde eleverne hygge-

ligt samvær med hinanden.  

 

På dag to besøgte skolen Ovartaci-museet. Skolen 

havde valgt dette museum, fordi det ville kunne 

give eleverne en historisk indsigt i, hvordan det 

var at være udsat i samfundet tilbage i tiden. 

Fakta 
EUD-område: Omsorg, sundhed og 

pædagogik 

Antal elever på turen: 56  

Varighed: 2 dage 

Region: Region Midtjylland 

1. dag: Den Gamle By, SOSU Aarhus 

2. dag: Ovartaci-museet 

 



 

25 

 

Eleverne blev delt op i fire mindre grupper, som 

hver fik en times rundvisning på museet.  

 

Efter rejsen præsenterede eleverne deres udbytte 

fra rejsen på workshops for skolens øvrige elever. 

Og rejsen var også et element i afslutningsarran-

gementet på GF1 for deres forældre og pårø-

rende. 

 

Hvad har ZBC fået ud af 
turen? 
Ifølge skolen gav eleverne udtryk for, at turen til 

Aarhus var det bedste på deres GF1-forløb.  

 

Eleverne demonstrerede i deres fremlæggelser ef-

ter turen en udvidet forståelse for, hvorledes tan-

kerne om omsorgsarbejde med de svageste bor-

gere, har udviklet sig i takt med samfundets øv-

rige udvikling og udviklingen af etiske og pæda-

gogiske tanker. Efter rejsen oplevede lærerne i un-

dervisningen, at eleverne var mere interesseret i 

fagets etiske dilemmaer. 

 

Eleverne udtrykte stor glæde over, hvordan turen 

var med til at udvikle det sociale fællesskab. Ele-

verne oplevede gennem turen et fællesskab på 

tværs af de to skoler og på tværs af landsdele ift. 

SOSU Aarhus, hvilket var med til at øve deres soci-

ale kompetencer. Der var undervejs på turen plan-

lagt opgaver på tværs af skoler og afdelinger, hvil-

ket øvede eleverne i deres samarbejdsevner og i 

at møde nye mennesker i et arbejdsfællesskab.  

 

Underviserne kunne efterfølgende mærke i under-

visningen, at elevernes sociale fællesskab var 

blevet udviklet på rejsen. Underviserne oplevede 

også, at de fælles faglige og sociale oplevelser var 

med til at styrke den sociale integration af de sva-

gere elever i klassen. Underviserne oplevede efter-

følgende et sænket konfliktniveau og en øget 

evne og lyst hos eleverne til at samarbejde.  

I skolens egen evaluering blandt eleverne svarede 

cirka 80% af eleverne, at turens faglige og sociale 

indhold understøttede deres afklaring i uddannel-

sesvalg. Enkelte elever gav direkte udtryk for, at 

rejsen var årsag til, at de blev socialt integreret i 

klassen og derfor valgte ikke at afbryde deres ud-

dannelse.   

   

I forbindelse med turen fik eleverne udleveret T-

shirts med ZBC’s logo og skolen så efterfølgende, 

at eleverne var meget glade for at benytte T-shirt-

sene og signalere deres tilhørsforhold til ZBC. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 
 

- Øget kendskab til fagets historie  

- Afklaring af uddannelsesvalg 

- Socialt fællesskab 

-  Øget fastholdelse på 

uddannelsen 
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Kontor, handel og forretningsservice 
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Aarhus Business College 

 

”Tværfaglig rejse i samfunds- og virksomheds-
udvikling” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
For det første var formålet med dannelsesturen 

gennem besøg hos virksomheder og institutioner 

med en stor kulturarv og historie at give mulighed 

for både en individuel og en kollektiv refleksion, 

der kunne styrke kvaliteten i undervisningen. 

 

For det andet var formålet med turen at skabe en 

fælles referenceramme for eleverne. Formålet her-

med var at styrke elevernes motivation i kraft af en 

større indlevelse i det faglige indhold, som gerne i 

højere grad skulle fastholde elever.  

 

For det tredje var formålet med turen at skabe en 

større fællesskabsfølelse blandt eleverne ved at 

danne sociale bånd i forbindelse med dannelses-

turen. 

 

For det fjerde var formålet med turen at danne 

baggrund for videre refleksion og vejledning i for-

hold til uddannelsesvalg. Konkret skulle turen un-

derstøtte valg af ugepraktikpladsser, valg af ud-

dannelsesspecifikke fag og de initiativer, der alle-

rede var igangsat omkring uddannelsesvalg.  

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Projektet dannede ramme for 40 elever ud af 45 

elever, som var fordelt på to EUD-klasser. 

Programmet for turen til København blev fastlagt i 

samarbejde med eleverne inden. Eleverne havde 

inden turen arbejdet med København som 

handelsby, og de havde særligt forberedt sig 

hjemme i klasserne på besøget i Tivolis 

julemarkeder.  

Selve dannelsesturen indeholdt følgende besøg. 

Først fik eleverne en rundvisning i Københavns 

centrum med fokus på vigtige dele af byens 

handelshistorie. Dernæst besøgte eleverne Tivolis 

julemarkeder med det formål at give eleverne et 

eksempel på en virksomhed, som kunne skabe en 

stærk visuel oplevelse for kunderne gennem 

udsmykning af en hel park. Samtidig fik eleverne 

lov til at prøve parkens forlystelser. 

Det efterfølgende besøg hos COOP gav eleverne 

indblik i virksomhedens historie og opbygning, 

ligesom det gav eleverne mulighed for at 

reflektere over COOP som en mulig arbejdsplads. 

På samme vis besøgte eleverne H&M. Her fik 

eleverne et indblik i virksomheden, og hvordan 

det var at være elev hos dem. Det sidste besøg var 

forestillingen ”Skybrud” på Folketeatret, som 

handlede om medarbejdertyper på en 

arbejdsplads. Oplevelsen var tænkt som både 

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel og 

forretningsservice 

Antal elever på turen:  40 

Varighed: 3 dage  

Region: Hovedstaden 

1. dag: Rundvisning i handelscentrum 

af København, Tivoli 

2. dag: COOP, H&M 

3. dag: Hjemrejse 
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dannelse og refleksion over relationer på en 

arbejdsplads samt over temaet rygning.  

Hvad har Aarhus 
Business College fået ud 
af dannelsesturen? 
Skolen oplevede, at rejsen styrkede 

fællesskabsfølelsen i den enkelte klasse og på 

tværs af klasser. Eleverne følte sig efterfølgende 

mere trygge ved hinanden.   

 

Underviserne havde indtryk af, at 

virksomhedsbesøgene i høj grad var med til at 

afklare eleverne i forhold til deres valg af retning. 

Virksomhedsbesøgene gav større indsigt i, hvad 

det ville sige at være elev. Det var med til at 

udvide elevernes horisont ift., hvilke virksomheder 

de kunne se sig selv være i.  

Skolen vurderede, at turen påvirkede fastholdelse, 

selvom effekten kan være svær at isolere.  De 

mente dog, at turen skulle betragtes som en vigtig 

del af en samlet arbejdsindsats ift. fastholdelse.  

Turen kunne ses som en positiv oplevelse, som 

gav eleverne en følelse af at høre til og være gode 

nok. Denne følelse var med til at give eleverne et 

tilhørsforhold til uddannelsen. Det er dog ikke 

muligt at vurdere om turen i sig selv sikrede en 

øget fastholdelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 
- Øget fællesskabsfølelse på tværs 

- Større afklaring ift. 

uddannelsesretning 

- Et af flere elementer i forsøget 

på at øge fastholdelsen  
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Tietgen Business 

 

”Detail, handel og event – hvordan bruger vi fortiden 
i nutiden”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 

Projektet skulle medvirke til at give eleverne en 

grundlæggende forståelse af detailhandlens 

udvikling og kundens forbrugsmønstre i byen fra 

slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. 

Formålet var, at eleverne fik kendskab til 

forskellige måder at forholde sig til identitet, 

livsstil, købemotiver, salgspsykologi, event- og 

oplevelseskulturen i tiden omkring Det moderne 

gennembrud og frem til i dag.  

 
 
 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Dannelsesturen var en del af et projekt i 

undervisningen, som havde en varighed på én 

uge. I projektet deltog elever fra Tietgen Business’ 

5 GF1-klasser – 2 EUX-rettede (55 elever) og 3 

EUD-rettede (67 elever). 

Projektet blev indledt med, at eleverne i faget 

dansk arbejdede litteraturhistorisk med Det 

moderne gennembrud. Her blev taget 

udgangspunkt i bogen ”Litteraturhistorien – på 

langs og på tværs”, der indeholder film, en 

beskrivelse af perioden gennem forskellige 

tematikker, tekster og opgaver, som eleverne 

arbejdede med i dansk. 

Herefter stod den på tre dages dannelsestur til 

København. På dannelsesturen besøgte eleverne 

Magasin du Nord Museum, Telia Parken og 

gennemførte undervisningsforløbet ”Altid som 

aldrig før” i Tivoli. Magasin havde i forbindelse 

med deres 150 års jubilæum udarbejdet historisk 

materiale til deres kataloger og på deres webside, 

hvilket gav eleverne mulighed for at se 

detailbranchen i et historisk perspektiv. 

Efter dannelsesturen afsluttede skolen projektet 

med, at eleverne udarbejdede en digital reportage 

fra dannelsesturen.  

Undervisningen og dannelsesturen var tilrettelagt 

med fokus på elevernes undersøgende, eksperi-

menterende, kollaborative og reflekterende prak-

sis samt støtte af elevernes læring på tværs af fag. 

 

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel og 

forretningsservice 

Antal elever på turen: 122  

Varighed: 3 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Magasin Du Nord Museum 

2. dag: Telia Parken, Tivoli 

3. dag: Hjemrejse 
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Hvad har Tietgen 
Business fået ud af 
dannelsesturen? 
I erhvervsfagene havde skolen ikke tidligere 

arbejdet med fagene Handel og Detail i et 

historisk perspektiv. Derfor var det ifølge 

underviserne positivt, at eleverne gennem 

projektet kunne få en grundlæggende forståelse 

for fagets kultur og historie ved at arbejde med 

detailhandlens udvikling fra slutningen af 1800-

tallet og frem til i dag. Eleverne sagde 

efterfølgende, at det var spændende at være i 

København og se Magasins bygninger og arbejde 

med det historiske undervisningsforløb i Tivoli.  

Projektet var med til at afklare eleverne og skærpe 

deres interesse for hovedområdet Kontor, handel 

og forretningsservice. Underviserne vurderede, at 

det i højere grad var andre aktiviteter på skolen 

som praktik, besøg på hovedforløbet og 

virksomhedsopgaver, der var med til at afklare 

eleverne i forhold til deres valg inden for detail og 

event særligt. 

Underviserne oplevede, at dannelsesturen var med 

til at øge det sociale fællesskab i klasserne og 

samtidig styrke en god relation mellem elever og 

lærere. Samtidig oplevede underviserne, at der er 

en tydelig sammenhæng mellem trivsel og 

fastholdelse. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Skolens vurdering af 
udbytte 

- Øget kendskab til fagets 

historie 

- Øget interesse hos eleverne i 

hovedområdet 

- Afklaring af uddannelsesvalg 

- Øget socialt sammenhold og 

trivsel generelt 

- Styrket relation mellem lærere 

og elever 

- Øget fastholdelse 
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Haderslev Handelsskole 

 

”Købmandskab fra før til nu”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med projektet ”Købmandskab fra før til 

nu” var gennem virksomhedsbesøg og kulturelle 

oplevelser i Region Midtjylland at øge elevernes 

kendskab til erhvervsuddannelsernes/-fagenes 

historie, baggrund og kulturelle grundlag samt 

uddannelsesmuligheder inden for det merkantile 

område. Et sideordnet formål var at styrke de 

sociale relationer blandt eleverne og skabe et 

fællesskab, som kunne medvirke til at øge 

motivation og fastholdelse samt udvikle elevernes 

sociale ansvar. 

 

Der blev arbejdet med følgende emne i projektet: 

• Købmandskab i et historisk perspektiv 

• New ways of shopping 

• Corporate Social Responsibility (CSR) 

Disse emner blev der arbejdet med tværfagligt og 

praksisnært i fagene: Dansk, Arbejdspladskultur, 

Samfund og sundhed samt Innovation. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Dannelsesturen indgik i et projekt af en uges 

varighed, hvor eleverne arbejdede med 

kommunikation og samarbejdsformer. I god tid 

før projektet fik eleverne til opgave at undersøge 

og detailaftale besøg på de enkelte 

besøgsvirksomheder/-institutioner, herunder 

mulighederne for at benytte film- og 

lydoptagelse/fotografering på besøgsstedet. 

På dag 1 og 2 på skolen inden dannelsesturen 

arbejdede eleverne projektorienteret med 

besøgsstederne og temaerne, tilrettelagde 

programmet for hvert besøg og planlagde form 

for dokumentation og evaluering af hele forløbet. 

Eleverne og lærerne aftalte i fællesskab, at turen 

skulle gå til Aarhus, hvor Salling Group skulle være 

det gennemgående besøg for at arbejde med 

fagene. 

Turen i Aarhus startede med en rundvisning på 

succesvirksomheden Aarhus Street Food. 

Grundlæggeren er tidligere underviser på skolen, 

så hun viste glædeligt eleverne rundt. Derefter gik 

turen videre til Aarhus Business College, hvor en 

erhvervskonsulent fortalte om, hvad 

virksomhederne inden for fagene forventer af 

eleverne. Det var en øjenåbner for eleverne, f.eks. 

at man skal være mere selvstænd ig og 

selvkørende indenfor Detail. Der kom også to 

elever fra skolen og fortalte om skolepraktik, 

hvilket fungerede godt. 

På andendagen besøgte eleverne Salling, som de 

havde arbejdet med hjemmefra i projektet. 

Derefter besøgte de Dokk1 og der moderne 

borgerservice. Og til sidst besøgte eleverne 

Moesgaard Mueseum, hvor de fik et indblik i helt 

gamle dage og betydningen af handel dengang.  

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel og 

forretningsservice 

Antal elever på turen: 20 

Varighed: 2 dage 

Region: Midtjylland 

1. dag: Rundvisning på Aarhus Street 

Food, Aarhus Business College, 

byvandring  

2. dag: Salling, Salling Rooftop, Dokk1, 

Moesgaard Museum 
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Oplevelserne blev efterfølgende bearbejdet i 

klassen. De filmoptagelser, som eleverne havde 

lavet undervejs, blev redigeret og finpudset. Den 

bedste film blev efterfølgende vist for alle elever 

på Haderslev Handelsskole. 

Hvad har Haderslev 
Handelsskole fået ud af 
dannelsesturen? 
Angående faget Kultur og historie fik eleverne 

gennem temaet Salling Group en langt større 

forståelse af detailhandlens opstart og reklamens 

effekt.  

Besøget på Århus Business College betød ifølge 

lærerne, at eleverne blev mere bevidste om 

kravene og fik en forståelse for forskellen mellem 

handel og kontor. Det kan almindeligvis godt 

være ”tåget” for eleverne. 

Det sociale fællesskab blev styrket både gennem 

ophold, fællesspisning og opgaver på tværs. 
Turen medvirkede ifølge lærerne til fastholdelse, 

og der har efterfølgende ikke været frafald på 

klassen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 
- Større indblik i detailhandlen i en 

stor by 

- Større bevidsthed om kravene i 

erhvervslivet inden for fagene 

- Styrket socialt sammenhold 

- Fastholdelse 
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Nyborg Gymnasium 

 

”Faglig stolthed – Kend dit fag” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var at udvikle 

elevernes faglige stolthed og styrke deres 

kompetencer indenfor bl.a. kollaboration, 

problemløsning og innovation, 

videnskonstruktion, IT og læring samt 

kommunikation.  

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Dannelsesturens første dag forløb ved Magasin du 

Nord og Magasin du Nord Museet. Her var der 

fokus på historien og udviklingen af 

detailområdet. Eleverne fik et unikt indblik i, 

hvordan Magasin har udviklet sig, og hvilke 

værdier de bærer med sig videre. På Magasin du 

Nord Museet blev der sat fokus på stormagasiners 

udvikling. Eleverne fik en opgave, som de skulle 

arbejde med under og efter besøget.  

På dag to var eleverne på besøg hos Irma. Der var 

de på en privatrundvisning med fokus på 

innovation og arbejdspladskultur i en nyoprettet 

afdeling. Eleverne fik her indblik i, hvordan man 

strategisk kunne arbejde med kultur, og hvad 

kurturen betyder på en arbejdsplads. Efter Irma 

besøgte eleverne Tivoli. Her blev eleverne 

introduceret for Tivolis historie, nuværende 

strategi og struktur. De mødte og snakkede med 

medarbejdere på forskellige niveauer. Lærerne 

oplevede, at eleverne fik særligt meget ud af at 

snakke med de forskellige medarbejdere og høre 

deres perspektiver på arbejdsmarkedet og deres 

fag. Eleverne fik til opgave at udarbejde en SWOT-

analyse og en målgruppebeskrivelse, mens de var 

på besøg. 

Hvad har Nyborg 
Gymnasium fået ud af 
dannelsesturen? 
Lærerne oplevede, at eleverne fik en større 

forståelse for uddannelsen og det arbejdsmarked, 

de uddanner sig til. Lærerne oplevede ligeledes, at 

eleverne er blevet mere afklarede omkring 

uddannelsesmuligheder efter endt hovedforløb. 

Lærerne evaluerede forløbet med eleverne og 

vurderede, at dannelsesturen har været en 

essentiel del af elevernes faglige forståelse af 

deres fag. Derudover oplevede lærerne, at 

eleverne har fået et styrket socialt fællesskab. 

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel og 

forretningsservice 

Antal elever på turen: 18 

Varighed: 2 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Magasin du Nord, Magasin du 

Nord Museet 

2. dag: Rundvisning i nyoprettet 

afdeling af Irma, Tivoli (som 

virksomhed) 
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Skolens vurdering af udbytte 
- Større forståelse for det fag, 

eleverne uddanner sig til  

- Forståelse for, hvilket 

arbejdsmarked der venter 

eleverne efter uddannelsen 

- Styrket socialt fællesskab 
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Handelsgymnasiet Vestfyn 

 

”Detail- og handelsuddannelsen. Historien og 
kulturen, nutiden og innovative muligheder” 
 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Skolen gennemførte to dannelsesture inden for 

detail og handel af hver to dages varighed. 

Skolens formål med turene var at give eleverne 

indblik i fagenes historie og kultur samt mulighed 

for at forstå uddannelserne i nutiden. Herudover 

var formålet at klæde eleverne på til at tænke 

kreativt og give bud på innovative løsninger i 

fremtiden.  

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Turen til Region Midtjylland (Aarhus og Herning) 

foregik i august, som er i starten af GF1, mens 

turen til København foregik i november, som er i 

slutningen af GF1. Begge ture havde fokus på 

detail- og handelsbranchen. De samme 40 elever 

deltog i begge ture.  

I Aarhus besøgte skolen Den Gamle By, hvor de fik 

en rundvisning i detailhandlens historie tilbage fra 

70´erne. Derefter besøgte de nutiden i form af 

butikkerne i Aarhus City, bl.a. eksemplificeret ved 

besøg i Sallings første butik i Den Gamle By og 

det nuværende moderne Salling på gågaden. 

Næste dag tog eleverne videre til 

Formlandmessen i Herning, hvor de oplevede 

virksomheds- og jobtyper samt 

forretningsmuligheder inden for handelsområdet. 

Undervejs løste eleverne opgaver knyttet til 

besøgene. 

Den anden dannelsestur gik til København, hvor 

eleverne oplevede de nyeste butikskoncepter, som 

eleverne ikke kender fra Fyn. Derudover gik turen 

forbi Designmuseet, Carlsberg og Glyptoteket, for 

at lære om innovation, iværksætteri og 

oplevelseskultur. Til hvert butiksbesøg havde 

eleverne hjemmefra undersøgt konceptet, ligesom 

de undersøgte forhold om butikkerne under 

besøget. 

I alle fagene arbejdede eleverne op til turene med 

forskellige projekter, hvor eleverne både så 

tilbage, på fortiden og på fremtiden om 5 år. Bl.a. 

arbejdede eleverne med handelsområdet i faget 

afsætning op til dannelsesturen. Disse opgaver 

foregik på hhv. dansk og engelsk for at tænke 

grundfag ind i forløbet. 

Hvad har 
Handelsgymnasiet 

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel, 

forretningsservice 

Antal elever på turen: 40 

Varighed: 2 dage 

Region: Region Midtjylland og 

Hovedstaden 

Midtjylland (2 dage): Den Gamle by, 

Aarhus City, Salling og 

handelsvirksomheder i Herning 

Hovedstaden (2 dage): Designmuseet, 

Carlsberg, Glyptoteket og Strøget 
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Vestfyn fået ud af 
dannelsesturen? 
Skolen oplevede, at eleverne lærte bedre om 

emnerne ved at have tematikkerne hands-on og 

tage billeder af det, de så i virkeligheden. For 

eksempel kendte mange elever ikke 

handelsbranchen; derfor gav det rigtigt meget at 

komme på messen og se, hvordan sælgere 

interagerer med kunder.  

Det gav eleverne et godt socialt sammenhold at 

komme væk hjemmefra og være sammen på 

turen. Skolens GF1-elever er normalt ikke på en 

introtur, og derfor var disse ture givende i forhold 

til at skabe et bedre sammenhold blandt eleverne. 

Ingen af eleverne, der var med på turene, er faldet 

fra uddannelsen. 

Eleverne oplevede foranderlige brancher helt 

tilbage fra 70’erne, hvor daværende handelsfolk 

har tænkt kreativt for at begå sig i udviklingen. På 

den måde var turen med til at rokke ved elevernes 

horisont og se i praksis, hvordan man kan arbejde 

med innovation, kreativitet og salg. 

Ifølge skolen var det godt, at turene foregik i en 

anden region, idet det gav eleverne mulighed for 

at se anderledes og nye forbrugertendenser, 

forbrugertyper og fødevaretendenser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af 
udbytte 

- Kendskab til detail- og 

handelsbranchens historie 

- Eleverne lærte i praksis at 

skelne mellem detail- og 

handelsbranchen  

- Indblik i nyeste 

forretningskoncepter og 

betydningen af innovation i 

fagets historie 

- Socialt sammenhold mellem 

eleverne i klassen, som kan 

have bidraget til fastholdelsen. 
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Roskilde Handelsskole 

 

Kend dit fag – en rejse i tid og værdier  
 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen var at give eleverne kendskab 

til, hvilke stillinger og opgaver de kan besidde, når 

de er færdiguddannet på Roskilde Handelsskole. 

Særlig havde turen fokus på forskellen mellem 

fagretningerne ”Detail” og ”Handel” var, da 

underviserne ofte oplevede, at elever havde svært 

ved at adskille de to. Derudover var formålet, at 

eleverne lærte om arbejdskulturer, og hvad det vil 

sige at indgå i en virksomhed.  

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Inden turen til Aarhus blev eleverne præsenteret 

for et program for deres besøg, samt en række 

opgaver, de skulle arbejde med løbende. 

Besøgene var blevet tilrettelagt ved, at Roskilde 

Handelsskoles praktikvejleder, i samarbejde med 

underviserne, der skulle afsted på turen, havde 

taget kontakt til nogle virksomheder for at aftale 

et besøg. Eleverne skulle ligeledes efter besøgene 

i Aarhus arbejde videre med de stillede opgaver. 

Underviserne vurderer, at dannelsesturen til 

Aarhus faldt naturligt ind i det ”Virksomheds”-

tema, de arbejdede med. Eleverne skulle bl.a. 

fremlægge et projekt for hele klassen, der skulle 

tage udgangspunkt i noget, de havde lært på 

dannelsesturen.  

På turen skulle eleverne bl.a. besøge Jysk 

Hovedkontor, hvor de mødte elever, almindelige 

medarbejdere, samt repræsentanter fra ledelsen 

og direktøren. Elevernes oplevelse  var at det 

havde været spændende at blive introduceret til 

de mange forskellige niveauer, der findes i en 

virksomhed som Jysk, men at de havde fået mest 

ud af at snakke med de to elever. Eleverne havde 

givet dem indblik i, hvad de kan komme til at 

arbejde med, når de er færdige, og gav dem gode 

råd til, hvad de skulle overveje, inden de valgte 

fagområde.  

På andendagen besøgte eleverne Den Gamle By. 

Her fik de en introduktion til, hvordan den danske 

kultur har udviklet sig, hvordan handel 

eksempelvis så ud i 1864, og hvordan det har 

udviklet sig frem til i dag.  

Om eftermiddagen besøgte eleverne Bestseller, 

hvor de ligeledes fik et unikt indblik i, hvad de kan 

komme til at arbejde med fremadrettet. Eleverne 

påtalte efterfølgende, at oplægene fra Bestsellers 

elever og deres fælles diskussion efterfølgende, 

ligesom hos Jysk, var med til at bekræfte eller 

udfordre dem i deres valg af fagområde 

efterfølgende.  

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel og 

forretningsservice 

Antal elever på turen: 89 

Varighed: 3 dage 

Region: Region Midtjylland 

1. dag: Jysk Hovedkontor 

2. dag: Den Gamle By, Bestseller, 

Aarhus Street Food 

3. dag: Hjemtur 
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Hvad har Roskilde 
Handelsskole fået ud af 
dannelsesturen? 
Eleverne fik en bedre forståelse for fagenes kultur 

og deres karrieremuligheder. Underviserne 

oplevede efter dannelsesturen, at eleverne særligt 

var blevet skarpere på, hvad forskellen mellem 

fagretningerne ”Detail” og ”Handel” er. 

Underviserne observerede, at bl.a. fagretningen 

”Handel” var kommet ”bag” på eleverne. Enkelte 

elever italesætter, at de på baggrund af nogle af 

deres oplevelser på dannelsesturen valgte en 

anden fagretning, end den de først havde tænkt. 

To drenge fortæller, at de troede, at de skulle 

studere ”Kontor”, men efter besøgene valgte de at 

studere ”Handel”, da de ikke ”bare” ville sidde på 

et kontor, men ville ud og sælge.  

Underviserne oplever ligeledes, at elevernes 

sammenhold er stærkere på den årgang, der var 

afsted på dannelsesturen, på trods af at de blev 

opdelt, da de valgte fagretninger. Eleverne 

socialiserer stadig med hinanden og hjælper 

hinanden på tværs af fagretninger.  

Roskilde Handelsskole har derudover fået 

efterspørgsler fra nye elever, der har hørt om 

turen og ønsker at komme afsted med deres hold.  

Derudover har en elev søgt elevplads hos 

Bestsellers, og flytter gerne til Århus, såfremt hun 

får pladsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af 
udbytte 

- Eleverne fik en bedre forståelse for 

fagretningerne ”Detail” og ”Handel” 

- Eleverne blev klogere på deres 

karrieremuligheder  

- Eleverne havde efter dannelsesturen 

en referenceramme, som de kunne 

arbejde videre ud fra på skolen 

- Eleverne blev rystet sammen og fik 

skabt et stærkt socialt bånd 
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Business College Syd 

 

”Multikulturelle virksomheder og hvordan de 
påvirker samfundet” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Skolen ønskede med turen at sætte fokus på 

virksomheder, der benytter engelsk som 

kencernsprog, og hvordan dette påvirker deres 

virksomhedskultur. Turen skule også sætte fokus 

på elevernes valg af uddannelsesretning 

(hovedområderne), samt give dem en motivation 

til at fortsætte i hovedforløbet. Af grundfag indgik 

dansk, engelsk og samfundsfag i turen. 

Derudover ville skolen vise eleverne den 

mangfoldige kultur, der præger København. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Turen gik til København, fordi det er en stor og 

multikulturel by med mange virksomheder, hvor 

koncernsproget er engelsk. Det er en virkelighed 

for rigtig mange virksomheder i dag; derfor ville 

skolen præsentere eleverne for den kultur for at 

afklare dem i deres uddannelsesvalg. 

Hos Danfoss blev eleverne præsenteret for den 

historiske udvikling i virksomheden, samt hvordan 

engelsk som koncernsprog i en dansk virksomhed 

kan styrke virksomheden, samtidigt med at vise 

dem de udfordringer, dette måtte medføre for 

deres danske ansatte. For at vise en del af 

Københavns historie og den  mangfoldige kultur 

besøgte eleverne Christiania, hvor de gik rundt og 

oplevede stedet. 

Hvad har Business 
College Syd fået ud af 
dannelsesturen? 
Eleverne fik ifølge skolen en indsigt i, hvor 

mangfoldig deres uddannelse er. De fik øjnene op 

for, at en elevplads kan være et fantastisk 

springbræt til en videre karriere. Ydermere fik 

eleverne blik for, at der er masser af spændende 

karrieremuligheder i både ind- og udland. 

Turen skabte et ekstra godt sammenhold på 

årgangen og var ifølge skolen med til at fastholde 

elever, grundet stærkere relationer elev til elev, 

men også elev til lærer. 

 

 

 

 
 

 

Skolens vurdering af udbytte 
- Indsigt i multikulturelle 

virksomheder 

- Indsigt i engelsksprogede 

virksomheder 

- Styrket socialt sammenhold, der 

bidragede til fastholdelse 

- Eleverne fik blik for nye 

karrieremuligheder i ind- og udland 

med deres uddannelse 

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel og 

forretningsservice 

Antal elever på turen: 52 

Varighed: 2 dage 

Region: Region Hovedstaden 

1. dag: Danfoss 

2. dag: Christiania 
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Skanderborg-Odder Center for Uddannelse  

 
”Erhvervsfag binder os sammen”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
For det første var formålet at arbejde 

praksisorienteret, hvorfor erhvervsfagenes formål i 

høj grad skulle integreres i planlægningen af 

dannelsesturen. For det andet skulle projektet 

bidrage til fællesskab både i grupperne, i den 

enkelte klasse, samt mellem de to klasser, der 

ellers var fysisk adskilte. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
På turen deltog alle elever fra to klasser inden for 

den merkantile uddannelsesretning med fagret-

ningen Handel med Specialer (detail, handel og 

kontor), undtagen én elev. 

 

Før dannelsesturen havde eleverne i de to klasser 

ud fra nogle konkrete retningslinjer i fællesskab 

planlagt programmet, så hver gruppe havde haft 

et ”ikon”, som de var ansvarlige for. Et ikon kunne 

f.eks. være TV-Byen, Tivoli som servicevirksomhed 

eller en anden seværdighed eller bygning. Det, at 

gruppen var ansvarlig for al planlægning, gav ele-

verne et ansvar og et medansvar for den samlede 

tur. Udover samarbejdet i gruppen var der også 

en del samarbejde ift. at få koordineret det sam-

lede program og finde ”den korteste” rute til de 

valgte ikoner. Alt sammen noget, der senere 

kunne trækkes på i erhvervsfagene.  

 

Selve dannelsesturen til København varede tre 

dage. Turen bød på besøg og rundvisning i TV-

Byen, foredrag i Tivoli om forlystelsesparken som 

servicevirksomhed samt kanalrundfart. Ydermere 

blev der udarbejdet en ”Billedsafari”, hvor eleverne 

skulle besøge udvalgte ikoner (f.eks. Rundetårn, 

Amalienborg, Operaen), tage billeder og til sidst 

udarbejde en ”reklamefilm” for København. Opga-

ven var udarbejdet til at opfylde flere mål i er-

hvervsfagene. 

  

Hvad har Skanderborg 
Odder Center for 
Uddannelse fået ud af 
dannelsesturen? 
Skolens oplevelse var, at arbejdet med ikonerne 

forud for turen og det, at eleverne selv havde fået 

stor indflydelse og ansvar i planlægningen samt i 

gennemførslen, betød meget for, at eleverne fik 

en mere positiv oplevelse af dannelsesturen.  

Underviserne oplevede, at turen gavnede det 

sociale fællesskab både i klasserne og på tværs af 

de to klasser, hvilket bidrog til øget trivsel. 

Efterfølgende har der ikke været noget frafald, 

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel og 

forretningsservice 

Antal elever på turen: 53 

Varighed: 3 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: TV-Byen, Tivoli 

2. dag: Billedsafari: Rundetårn, 

Amalienborg, Operaen  

3. dag: Kanalrundfart 
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hvilket ifølge underviserne hang sammen med 

den øgede trivsel.  

De mange samarbejdskrav og opstilling af 

tidsplaner osv., som underviserne havde indlagt i 

organiseringen af turen, kunne også bruges i det 

videre arbejde i erhvervsfagene, når eleverne 

fremtidigt skulle samarbejde og organisere.  

Virksomhedsbesøgene og det øgede samvær 

mellem elever og undervisere gav tid og rum til at 

kunne tale om uddannelsesvalg, hvilket styrkede 

elevernes afklaring om uddannelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 
- Mere positiv oplevelse af 

uddannelse 

- Styrkelse af det sociale 

fællesskab, hvilket gavnede 

elevernes trivsel 

- Organiseringen af turen kunne 

bruges i erhvervsfagene 

efterfølgende 

- Tid og rum til at kunne tale om 

uddannelsesvalg 
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Tradium 

 

”Stil og Mad – håndværk, design og innovation - en 
rejse til hovedstaden” 
 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen var ifølge Tradium at give 

eleverne indsigt i detail, handel og kontor, samt 

kendskab til, hvordan forholdene er i hovedstaden 

inden for det merkantile område og turisme.  

Derudover var formålet at øge elevernes 

motivation for uddannelsen og hjælpe dem i valg 

af retning på GF2. 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
90 elever deltog fra Randers og Hobro afdelingen 

af Tradium på denne 4 dages tur til København. 

Finansieringen muliggjorde, at Hobro afdelingen 

kunne komme med, og at turen varede fire dage. 

Ugen inden var der projektorganiserede 

undervisningsdage på skolen som intro til turen, 

hvor eleverne skulle starte et rejsebureau og 

planlægge en rejse, de ville sælge. Dernæst gik 

turen til København fra tirsdag til torsdag. Fredag 

var der bearbejdelse/evaluering på skolen. 

Eleverne arbejdede henover ugen med innovation 

i en proces, der bearbejder ny viden og fremmer 

forståelsen for udviklingen inden for faget. 

Eleverne lærte omkring, hvordan markedet ændrer 

sig, og hvordan man formidler dette. På denne 

måde forsøgte lærerne at skabe en rød tråd 

gennem arbejdet med temaet ’Turisme’. 

På turen besøgte skolen først Dansk Erhverv, 

derefter Københavns største attraktioner fra 

kanalrundfarten, og derefter tre store 

virksomheder inden for forskellige brancher. På 

strøget i København fik eleverne i mindre grupper 

til opgave at udpege en butik, som de foretog en 

virksomhedsanalyse af og afleverede et skriftligt 

produkt til lærerne, hvorefter de fik gruppevis 

feedback. Om aftenen havde eleverne fritid 

sammen og kunne selv planlægge aktiviteter eller 

deltage i nogle med lærerne. 

Til de enkelte besøg var der koblet opgaver, som 

kobler sig til kompetencemål for GF1. Særligt 

målene inden for samfund, sundhed, kulturel 

forståelse og dokumentation arbejdede eleverne 

med. Bl.a. skulle eleverne analysere Carlsberg som 

virksomhed og lave en Kahoot om Københavns 

attraktioner, som klassen skal svare på. 

Eleverne fik brugt teorierne fra erhvervsfagene i 

praksis, da opgaverne var lavet ud fra fagets 

teorier.  

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel, 

forretningsservicerejse 

Antal elever på turen:  90 elever  

Varighed: 4 dage 

Region: Region Hovedstaden 

1. dag: Dansk Erhverv, Kanalrundfart 

2. dag: Carlsberg Museum, Strøget 

3. dag: Tivoli 

4. dag: Hjemrejse 
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Hvad har Tradium fået 
ud af dannelsesturen? 
Nogle elever havde aldrig været i København; 

derfor gav turen en indsigt i hovedstadens 

attraktioner til turister. Virksomhedsbesøgene 

fremmede elevernes uddannelsesvalg og 

udvidede deres horisont i forhold til, hvilke firmaer 

de kan søge elevplads i.  

Dannelsesturen var en mulighed for at lære sine 

klassekammerater at kende og styrkede 

sammenholdet i klasserne og elev-lærer-

relationen. At Tradium fik mulighed for at tilbyde 

eleverne turen til København fremmede de sociale 

relationer og medvirkede til at skabe venskaber i 

såvel den enkelte klasse som på tværs af klasser 

og afdelinger af Tradium, hvilket bidrager til 

fastholdelse og tiltrækning af nye elever. 

Elevudtalelserne dokumenterer, at turen styrker 

elevernes sociale relationer på tværs af klasser. I 

tiden efter dannelsesturen hørte lærerne, at 

eleverne talte om de fælles oplevelser, ligesom 

lærerne i undervisningen kan trække paralleller 

tilbage til dannelsesturen. 

Der var ingen tydelige tegn på, at turen havde 

indflydelse på elevernes valg af 

uddannelsesretning. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Skolens vurdering af 
udbytte 

- Styrkede sociale relationer og 

trivsel som forudsætning for 

fastholdelse 

- Øget kendskab til de største 

danske virksomheders 

forretningsmodel  

- Øget kendskab til turisme i 

København 

- En forståelse for 

sammenhængen mellem teori 

og praksis inden for det 

merkantile område 
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College360 

 

”Forretningsudvikling i det danske samfund” 
 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
College360 gennemførte turen for 61 EUX 

Business-elever under overskriften ”Kend dit fag – 

en rejse i tid og sted”. 

Turen, der var rettet mod hovedområdet ”Kontor, 

handel og forretningsservice”, havde dels til 

formål at styrke det sociale fællesskab på 

uddannelsen, dels at introducere eleverne til 

fagligheden på deres nye uddannelse, da 

fagundervisningen først kommer senere i forløbet.  

Hvordan forløb 
dannelsesturen?  
Turen gik til København i uge 50, tirsdag til 

torsdag. På ankomstdagen – tirsdag – var eleverne  

 

 

på virksomhedsbesøg på Arbejdermuseet, hvor 

eleverne stiftede bekendtskab med den historiske 

udvikling i dansk erhvervsliv og livet på en 

arbejdsplads.  

Onsdag besøgte eleverne virksomhederne Tivoli 

og DR. Virksomhederne var udvalgt med det 

formål, at de kunne introducere til 

virksomhedstyper, man ellers ikke finder i 

elevernes hjemregion, som er meget præget af 

detailforretninger.  

Dermed kunne eleverne også sammenligne 

virksomhedskultur og arbejdskultur på tværs af 

forskellige virksomhedstyper.  

Foruden ovenstående besøgte eleverne onsdag 

også Christiansborg, hvor de overværede en debat 

om arbejdsnedlæggelser i DSB. Herudover var der 

også stjerneløb rundt i København, der knyttede 

sig til undervisningsrelevante emner.  

Hele dagen var præget af, at eleverne til 

forskellige aktiviteter skulle arbejde sammen i nye 

konstellationer, hvilket havde til formål at skabe 

nye sociale samarbejdsrelationer, som eleverne 

også kan bruge efterfølgende derhjemme. 

 

Torsdag var der planlagt et besøg med en 

iværksætter for at introducere eleverne til denne 

type virksomhed, og hvordan denne kan se ud. 

Iværksætteren var imidlertid nødt til at aflyse, men 

blev booket til et besøg på skolen på et senere 

tidspunkt.  

Op til turen har eleverne beskæftiget sig med de 

virksomheder, som de skulle besøge, for at skabe 

en forforståelse for disse. Efterfølgende har 

eleverne kunnet bruge besøgsstederne som en 

referenceramme i den almindelige undervisning. 

De har også aktivt arbejdet videre med 

idégenerering på skolen, som de stiftede 

bekendtskab med under besøget i Tivoli. 

Fakta 

EUD-område: Kontor, handel og 

forretningsservice 

Antal elever på turen: 61 elever 

Varighed: 3 dage 

Region: Region Hovedstaden 

1. dag: Arbejdermuseet 

2. dag: Tivoli, Strøget, Christiansborg, DR-

byen 

3. dag: Iværksætter Casper Blom (afbud) 
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Hvad har College360 
fået ud af 
dannelsesturen? 
Skolen oplevede, at det har gavnet det sociale 

fællesskab, at eleverne har været på denne tur. På 

trods af at det er svært at undersøge en egentlig 

effekt, så er kun én elev ifølge skolen droppet ud 

fra det hold, der var i København, hvilket er noget 

lavere end det, skolen ellers oplever. 

Foruden dette blev der på turen dannet nye 

relationer på tværs af eleverne, hvilket bl.a. har 

gjort, at gruppedannelse i undervisningen 

efterfølgende har foregået nemmere, ligesom 

eleverne får en anden reference til hinanden, end 

den de har fra den almindelige skolegang. 

 

I tillæg til dette har det ifølge skolen gjort det 

senere valg af uddannelse noget nemmere, da 

eleverne har fået et mere klart indtryk af, hvad det 

vil sige at arbejde inden for f.eks. detail eller 

kontor. Det har gjort eleverne mere afklarede 

tidligere i forløbet på grund af deres praktiske 

viden om faget. Dette har studievejlederne på 

skolen også oplevet. De ser virksomhedsbesøgene 

i København som en betydningsfuld faktor heri, 

og eleverne har samtidig anvendt besøgene som 

referencepunkt i deres valg af specialisering. 

Det har været positivt, at eleverne har haft 

mulighed for at besøge en anden region, hvor de 

har kunnet opleve virksomheder, der adskiller sig 

fra de virksomheder, der er i hjemregionen.  

På den måde har eleverne også fået udvidet deres 

horisont og kunnet se muligheder lidt bredere 

end ellers.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 

- Bedre socialt fællesskab og nye 

samarbejdsrelationer 

- Eleverne fik kendskab til 

virksomhedstyper, de ikke ellers 

oplever  

- Eleverne blev mere afklarede om 

deres senere valg af uddannelse  
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Learnmark Horsens 

 

”En rejse med handels- og detailbranchen”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Eleverne, der deltog på turen, kom fra 

uddannelsesretningerne Detail, handel og event. 

København var valgt som destination for 

dannelsesturen, bl.a. fordi der er stor forskel på 

virksomhedsdrift og forståelse i Horsens og 

København. Eleverne arbejdede i dagligdagen 

med lokale virksomheder og med lokal tilpasning 

ift. områdets afsætningsstruktur og målgruppe.  

Ønsket var, at eleverne via besøget i København 

ville opleve butiksdrift i en større skala og få 

afdækket de forskellige forudsætninger, der er for 

investering og drift af butikker i København kontra 

Horsens. 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Som optakt til dannelsesturen fik eleverne et op-

læg i undervisningen med fokus på den historiske 

udvikling inden for specielt detail og handel. Des-

uden besøgte de lokale virksomheder  for at høre, 

hvordan de lokale havde oplevet en foranderlig 

verden gennem tiderne. 

Dannelsesturen gik til København med to 

overnatninger. Undervejs på turen besøgte 

eleverne fem besøgssteder/virksomheder. I Tivoli 

fik eleverne en rundvisning med fokus på 

oplevelsesøkonomi. Tivoli fortalte eleverne om 

muligheder og udfordringer med at drive en 

forretning med fokus på oplevelser og gav dem 

indsigt i forskellene på almindelig detailforretning 

og forretninger i Tivoli. 

Eleverne besøgte Christiansborg, hvor de fik en 

rundvisning. Eleverne mødte også en politiker, der 

bl.a. fortalte om lukkeloven med fokus på 

konsekvenser ved ændringer for detailhandelen. 

På Papirøen fik eleverne en rundvisning med fokus 

på ”pop-up”-detailbutikker. Eleverne fik indsigt i 

omkostningsstruktur og trendskabende 

muligheder ift. drift under torvelignende vilkår. 

Ligeledes fik eleverne et indblik i den udfordring, 

som nuværende detailbutikker måtte få i 

fremtiden fra hurtigt etablerede forretninger. 

Ligeledes med fokus på fødevarer og 

madoplevelser besøgte eleverne Torvehallerne, 

fordi der her tilbydes et alternativ til det klassiske 

butiksliv i en gågade og en detailbranche under 

pres. Her oplevede eleverne de 

forretningsdrivendes forskellige udfordringer, 

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel og 

forretningsservice  

Antal elever på turen: 95 

Varighed: 3 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Torvehallerne, Christiansborg 

2. dag: Tivoli, Nordisk Film 

3. dag: Papirøen  
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hvilket gav eleverne et indtryk af de udfordringer, 

som nye koncepter kan møde.  

Et af de sociale arrangementer på turen var besøg 

og rundvisning hos Nordisk Film, hvor fokus var 

på produktion af danske film, herunder drøftelse 

af filmproduktion i relation til kulturel dannelse. 

Hvad har Learnmark 
Horsens fået ud af 
dannelsesturen? 
I forbindelse med elevernes undervisning i 

erhvervsfag forsøgte underviserne på denne 

dannelsestur at skabe en sammenhæng mellem 

de helhedsorienterede og kollaborative 

undervisningsforløb på skolen og den oplevede 

virkelighed hos de besøgte virksomheder. De 

besøgte virksomheder –  særligt Reffen, 

Torvehallerne og Tivoli – bidrog alle til elevernes 

forståelse af bæredygtighed fra erhvervsfag 1. 

Det var et omdrejningspunkt ifm. besøget og 

dannelsesturen til København at klargøre 

forskellen på detailforretning og en 

handelsvirksomhed for eleverne. Formålet hermed 

var at sikre fokus på afklaring af uddannelsesvalg. 

En afklaring, som underviserne generelt oplevede 

som vanskeligt at kommunikere i hverdagen på 

skolen. Denne dannelsestur gav eleverne en 

oplevelse af forskelligheden, og flere elever gav 

udtryk for at være mere afklarede efterfølgende.  

En evaluering foretaget af eleverne efter turen 

vidnede om, at eleverne fik en øget forståelse for 

fagets kultur og historie. Samtidig gav turen 

eleverne en mulighed for at se de store lokale 

forskelle i brancherne mellem de to landsdele, der 

kan forklare, hvorfor det ikke nødvendigvis er 

samme forretningstyper, der kan etableres i både 

København og Horsens.  

Dannelsesturens virksomhedsbesøg var med til at 

vise eleverne de mange forskellige muligheder, 

der findes inden for samme uddannelsesvalg. 

Den store opbakning fra eleverne i klasserne til 

dannelsesturen (95% deltog trods mindre 

egenbetaling) gjorde, at sammenholdet i klasserne 

blev styrket. Eleverne gav efterfølgende udtryk for,  

at de havde skabt stærkere relationer mellem 

hinanden. På en tur, hvor der blev gået mange 

kilometer, med et fast program og sammenholdt 

med elevernes forskelligheder, var det skolens 

vurdering, at eleverne kom styrket ud af 

dannelsesturen til København. Skolen har ifølge 

lærernes vurdering ikke haft konkret frafald i de 

klasser, der deltog i dannelsesturen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens vurdering af 
udbytte 

- Øget afklaring om valg af detail 

eller handel 

- Eleverne fik øget indsigt i fagets 

historie og kultur samt 

udviklingen inden for 

bæredygtighed 

- Styrket socialt sammenhold i 

klasserne 

- Eleverne fik vist nye muligheder 

for praktik og ansætttelse 
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Fødevarer, jordbrug og oplevelser 
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Hansenberg 

 

”Animalsk opdræt og produktion i Danmark, set i et 
historisk perspektiv”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Det overordnede formål med dannelsesturen var 

at give eleverne en grundlæggende og historisk 

forståelse for dyreproduktion og dyrehold i 

Danmark – samt den udvikling, der er sket frem til 

i dag. Derudover skulle dannelsesturen give 

eleverne større indsigt i det politiske og den 

samfundsudvikling, der er på dyre- og 

planteområdet, samt de miljæmæssige 

konsekvenser, det har. Derudover skulle turen 

styrke elevernes forståelse af innovation og deres 

kompetencer til at bearbejde, reflektere, formidle 

og diskutere samfundsmæssige problemstillinger.  

Foruden de faglige mål havde turen også til 

formål at skabe et større socialt fællesskab blandt 

eleverne.  

 

Det faglige og sociale formål skulle være med til 

at styrke elevernes fastholdelse på uddannelsen, 

samt give eleverne et realistisk indblik i deres 

professionelle fremtid i forhold til det stigende 

fokus på dyrevelfærd i både dyreproduktion og 

dyrehold. 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Dannelsesturen var en del af et samlet forløb på 

halvanden uge. Inden turen havde eleverne to 

dages projektorganiseret undervisning, der skulle 

forberede eleverne på turen. 

Hansenbergs dannelsestur gik til Region 

Midtjylland med Aarhus og Silkeborg som 

omdrejningspunkt. Den historiske og 

samfundsmæssige udvikling var i fokus under alle 

tre besøg. På både Det Grønne Museum og 

Naturhistorisk Museum arbejdede eleverne 

selvstændigt med opgaver i relation til de 

udstillinger, de blev præsenteret for.  

Efter hvert besøg lavede eleverne et videoindslag 

omhandlende besøget og deres læring. Med disse 

videoindslag blev eleverne ”tvunget” til at 

reflektere over egen læring.  

Efter turen havde eleverne tre dages 

efterbehandling og evaluering samt en 

projektfremlæggelse.  

Hvad har Hansenberg 
fået ud af 
dannelsesturen? 
Lærerne oplevede, at eleverne fik større indsigt i 

den danske natur, samt hvordan vi mennesker 

gennem tiden har brugt og påvirket naturen. 

Herunder hvor meget hjælpemidlerne har udviklet 

sig.  

Lærerne oplevede desuden, at den viden og 

forståelse, eleverne havde tilegnet sig på turen, 

kunne bruges i sammenhæng med anden 

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 44 

Varighed: 2 dage 

Region: Midtjylland 

1. dag: Det Grønne Museum, 

Naturhistorisk Museum 

2. dag: Aqua 
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undervisning efterfølgende. De videoindslag, 

eleverne lavede undervejs, gav desuden anledning 

til gode refleksioner og diskussioner 

efterfølgende.  

Skolen vurderede, at de ikke kunne se en direkte 

sammenhæng med afklaring af uddannelsesvalg 

og fastholdelse på uddannelsen. Dette mente de, 

bl.a. kunne skyldes indførelse af 

adgangsbegrænsninger på 

dyrepasseruddannelsen.  

Dannelsesturen havde ifølge skolen positiv effekt 

på elevernes sociale fællesskab. Turen var med til 

at eleverne blev rystet bedre sammen, hvilket gav 

ny energi i klasserne efter dannelsesturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 
- Større socialt fællesskab  

- Øget indsigt i dyrehold, landbrug 

og påvirkning af naturen.  

- Refleksion og diskussion om 

fagets betydning i samfundet 
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Hansenberg 

 

”Gastronomiens udvikling gennem 100 år”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Det overordnede formål med dannelsesturen var 

at give eleverne et indblik i branchens mange 

forskellige muligheder og retninger. Desuden var 

formålet at skabe større engagement, 

nysgerrighed og interesse for uddannelserne. 

Herudover var formålet også at styrke elevernes 

trivsel og sammenhold i og på tværs af klasserne.  

 

Omdrejningspunktet for turen var dannelse og 

madkultur over de sidste 100 år. 

 
Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Inden turen havde eleverne arbejdet med både 

konditoriet La Glaces historie samt øllen, Carlsberg 

1883, og historien bag.  

Fagene Dansk, Praktisk køkken og IT indgik som 

en del af projektet. Efterfølgende lavede eleverne 

deres egen Street Food i Kolding midtby. Eleverne 

skulle med inspiration fra dannelsesturen selv 

fremstille deres instruerende tekster i faget Dansk, 

udføre opgaverne i faget Praktisk køkken, samt 

fremstille brochurer i faget IT.  

Turen til København gav eleverne forskellige 

historiske perspektiver på det danske køkken 

under hvert besøg. Det første besøg var på 

smørrebrødsrestauranten Ida Davidsen, hvor 

eleverne fik demonstreret smørrebrødets kunst og 

kompleksitet. På konditoriet La Glace dykkede 

eleverne ned i La Glaces historie som konditor for 

det bedre borgerskab. Aftenen bød på 

fællesspisning i den gamle kirke Absalon, hvor 

eleverne blev vist rundt af køkkenchefen, der 

fortalte om bæredygtighed. Derudover blev 

eleverne udfordret på nutidens individualisme og 

travlhed, som Absalon ønsker at udfordre ved at 

sætte samvær med nye mennesker og god mad i 

centrum. 

Dag to startede med rundvisning på Geranium, en 

af Københavns førende gourmetrestauranter. Her 

fik eleverne et indblik i, hvor langt man kan 

komme med passion og hårdt arbejde. Herefter 

gik turen til Carlsberg, hvor eleverne blev vist 

rundt på og fik uddybet deres viden om 

bryggeriet og 1883-øllen, som de havde 

undersøgt forinden. Derudover fik eleverne 

inspiration til deres valg af drikkevarer til deres 

egen Street Food i Kolding. Det afsluttende besøg 

på Street Food skulle ligeledes inspirere eleverne 

til at skabe deres egen Street Food.  

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 15 

Varighed: 2 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Ida Davidsen, La Glace, Absalon, 

Tivoli 

2. dag: Geranium, Carlsberg, Street 

Food 
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Hvad har Hansenberg 
fået ud af 
dannelsesturen? 
Skolen oplevede, at eleverne fik en større indsigt i 

og blev mere nysgerrige på flere forskellige 

gastronomiske områder. Ved at vise eleverne de 

forskellige branchemuligheder og niveauer inden 

for gastronomien var det skolens opfattelse, at 

eleverne blev mere oplyste i forhold til deres 

uddannelsesvalg.  

Skolen oplevede desuden et styrket socialt 

sammenhold blandt eleverne, både klassevis og 

på tværs af klasser. Dette indvirkede ifølge skolen 

positivt på undervisningen, da klasserne i fagene 

Dansk og IT blandes på tværs. Derudover var en 

anden social gevinst lærernes mulighed for at 

danne gode relationer til den enkelte elev, hvilket 

kan give et godt fundament for elevernes 

læringsudbytte i det videre forløb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 
- Stort socialt udbytte klassevis og 

på tværs  

- Øget indsigt i forskellige 

gastronomiske områder  

- Bedre relation mellem lærere og 

elever 
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Grindsted Landbrugsskole  

 

”Ekskursion med indlagt landbrugs-, maskinstations- 
og virksomhedsbesøg”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Turens overordnede formål var at give eleverne et 

mere realistisk indblik i moderne og økologisk 

landbrugsdrift. Det gennemgående tema for turen 

var skånsomme og miljøvenlige arbejdsmetoder i 

det danske landbrug. 

Derudover ønskede skolen på tværs af alle besøg 

at sætte de forskellige emner i både et kulturelt 

og historisk perspektiv, så eleverne blev mere 

reflektede omkring landbrugets historiske og 

samfundsmæssige betydning.  

Et sidste formål med turen var, at eleverne blev 

rystet sammen og fik et stærkere socialt 

fællesskab.  

 
 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Grindsted Landbrugsskoles dannelsestur gik både 

til Fyn og Lolland med det økologiske og 

miljøvenlige landbrug som omdrejningspunkt. 

Første stop på turen var i Gudbjerg, hvor skolen 

besøgte en økologisk ”low-cost” 

mælkeproduktion. 

Efter gårdbesøget gik turen videre til Maribo, hvor 

elever og lærere overnattede.  

På andendagen besøgte skolen Nordic Sugar i 

Nakskov for at vise eleverne en af verdens mest 

moderne og miljø- skånsomme 

sukkerproduktionsfabrik. Her fulgte eleverne 

afgrøderne fra plante til færdigt produkt. 

Derudover fik eleverne indblik i fabrikkens 

samarbejde på tværs af landet, hvilket gav 

eleverne viden om, hvor stor betydning én enkelt 

produktion kan have både på lokalsamfundet og 

hele landet. Både ved besøget på landbruget og 

sukkerproduktionsfabrikken blev der lagt stor 

vægt på maskindrift og produktion historisk og 

kulturelt set. 

Sidste stop på turen var Frederikdals Gods, som er 

et traditionelt landbrug. Her blev eleverne 

undervist i  specialproduktion, der samtidig blev 

sat i perspektiv til de udfordringer, der kan opstå 

ved netop specialproduktion.  

De forskellige besøg skulle give eleverne en større 

sammenhæng mellem teoretisk undervisning og 

praksis i erhvervslivet. 

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 49  

Varighed: 2 dage  

Region: Syddanmark og Sjælland 

1. dag: Økologisk landbrug 

2. dag: Sukkerproduktionsfabrik, 

Frederiksdal Gods 
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Hvad har Grindsted 
Landbrugsskole fået ud 
af dannelsesturen? 
Skolen oplevede, at turen gav eleverne større 

motivation for at fortsætte i landbrugsfaget. Især 

for de elever, der havde særlig interesse for 

mælke- og sukkerproduktion samt 

specialproduktion. Eleverne fik desuden et mere 

realistisk indblik i, hvordan man driver et 

økologisk landbrug, samt indblik i indtjeningen og 

omkostninger ved forskellige typer af 

fødevareproduktion. 

Derudover oplevede skolen, at turen skabte et 

større socialt fællesskab eleverne imellem, hvilket 

skolen anskuede som en fordel, da eleverne 

efterfølgende skulle opdeles i to klasser.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Skolens vurdering af udbytte 
- Bedre socialt fællesskab  

- Større indsigt i moderne 

økologisk landbrug samt 

maskindrift 

- Sammenhæng mellem teori og 

praksis  
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Agroskolen Hammerum 

 

”Landbrugets fremtidsmuligheder – nytænkning 
indenfor landbruget gennem tiden” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Turen skulle give eleverne en mere klar 

fornemmelse af deres fag - hvor det kommer fra, 

hvordan det ser ud nu, og hvor det kan være på 

vej hen. Fokus for turen var lagt dels på fagets 

historie og i høj grad hvilke fremtidsmuligheder 

man lige nu kan se for faget, dels på at åbne 

elevernes opmærksomhed for at komme til at se 

løsningsmuligheder for de fagrettede 

problematikker, man står i nu og i nærmeste 

fremtid. 

Et væsentligt element i turen var også det sociale, 

da den pædagogiske diskurs omkring rekruttering 

og fastholdelse på erhvervsuddannelser peger på 

vigtigheden af et godt ungdomsmiljø. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Turen blev indledet med en forberedelsesdag, 

hvor eleverne var på besøg på Frilandsmuseet i 

Herning. Her skulle de igennem undersøgelses-

opgaver trække linjer fra fagets historie og frem til 

i dag. Derudover skulle eleverne søge 

informationer om besøgsstederne på turen for at 

få medejerskab til turen, samt lære eleverne 

arbejdsplanlægning, at finde oplysninger og 

forberedelse generelt. 

Skolen havde lejet egen bus for at kunne komme 

rundt til besøgsstederne. På førstedagen gik turen 

til Ditlevsdal Bisonfarm, hvor eleverne fik en 

guidet rundvisning og samtaler med personalet. 

Besøget skulle give eleverne kendskab til 

nicheproduktion, iværksætterproblematikker og 

innovativ tænkning i det moderne landbrug. 

Derefter kørte bussen videre til København, hvor 

eleverne fik en guidet rundvisning på Østergro og 

fik en snak med grundlæggeren af rooftop 

farmen. Formålet med besøget var at give 

eleverne kendskab til nicheproduktion og 

innovativ tilgang til landbrug. Derudover skulle 

eleverne forholde sig deres eget fag gennem 

samfundsmæssige fødevareproblematikker, 

miljøspørgsmål og kløften mellem land og by, 

samt forståelsen af fødevareproduktion. 

Om aftenen på førstedagen spiste eleverne på Il 

Gambero Rosso, hvor de fik en dialog om råvarer 

og diversitet i tilbredning. 

På andendagen besøgte skolen Brandbjerggård 
Kvæggård og mikromejeri, hvor de fik et 

alternativt billede på landbruget med 

nicheproduktion ind i den traditionelle 

produktion, kendskab til forskellige 

Fakta 
EUD-område: Jordbrug, fødevarer og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 7 

Varighed: 2 dage 

Region: Syddanmark og Hovedstaden 

1. dag: Ditlevsdal Bisonfarm, Østergro, 

Il Gambero Rosso 

2. dag: Brandbjerggård Kvæggård og 

mikromejeri, Økomølleriet 
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organiseringsformer, samt intern og ekstern 

samarbejde. Eleverne fik en guidet rundvisning og 

løbende dialog med driftsleder om kultur, 

tænkning, tilgang og udvikling. 

Sidste besøg var Økomølleriet – Kragegården, 

hvor skolen ligeledes fik en rundvisning i mølleriet 

og på bedriften samt et oplæg i gårdbutikken. Her 

fik eleverne indblik i innovation inden for faget og 

traditionelle landbrugsformer til at dyrke råvarer, 

der i højere grad kendes fra andre brancher såsom 

gartneri osv.  

Ved hvert besøg skulle alle elever nedfælde 

væsentlige notater og tage min. tre billeder til 

brug ved den evaluerende opgave. Tilbage på 

skolen igen arbejdede eleverne i to dage med 

efterbehandling af turen. Eleverne udarbejdede en 

skriftlig beretning om forløbet med særligt fokus 

på ét udvalgt besøg efter eget valg og lavede en 

kort film om turen. Formålet var at skabe 

refleksion, viden og dokumentation fra turen. 

Hvad har Agroskolen 
Hammerum fået ud af 
dannelsesturen? 
Turen gav eleverne øget viden om fagets historie 

og mere traditionelle landbrugsformer, ligesom 

eleverne fik et perspektiv på innovation ift. nye 

råvarer og produktionsformer inden for faget. 

Samtidig havde turen et dannelsesmål, da 

eleverne skulle møde forskellige holdninger til 

faget og samfundsproblematikker omkring faget, 

f.eks. miljø- og klimamæssige problematikker , for 

at blive mere afklaret om fagets betydning i 

samfundet. 

Turen gav også eleverne et bedre socialt 

sammenhold og øget kenskab til hinanden tidligt 

på uddannelsen. Skolen havde deres egen bus 

under turen, hvilket eleverne var rigtigt glade for; 

det gav både tryghed, ro og tid til fordybelse i det 

faglige, samt tid til hygge og snak på kryds og 

tværs. Samtidig var turen med til at skabe tillid 

hos eleverne til lærerne, hvilket gjorde, at eleverne 

tilbage på skolen var mere villige til at komme til 

lærerne, når de havde udfordringer på skolen eller 

bekymringer i forhold til uddannelsesvalg. Ifølge 

skolen spiller det sociale klart sammen med 

fastholdelseseffekten.  

Implicit i forløbet lå også refleksioner over 

erhvervsvalg og afklaring herom. Dette beskrev 

alle eleverne på hver sin måde, men 

grundlæggende for dem alle var, at det var 

tydeligt, at de alle var blevet lidt mere afklarede 

om, hvad de vil. De fleste var blevet bekræftet i at 

ville være landmand. En enkelt, der ville være 

dyrepasser, var begyndt at overveje landmand 

efter turen. Og en enkelt, der havde planer om at 

ville være veterinærsygeplejerske, var blevet mere 

afklaret om, at det er den vej, hun vil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 
 

- Dannelse 

- Øget kendskab til fagenes 

historie, kultur og 

produktionsformer 

- Eleverne blev mere afklarede 

omkring deres uddannelsesvalg 

- Eleverne fik styrket det sociale 

sammenhold  
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Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 

 

”Landbrugets kultur og historie” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var for det første at 

give eleverne en grundlæggende historisk og kul-

turel forståelse for udviklingen af landbrugs- og 

fødevareerhvervet, at give dem en indsigt i ar-

bejdsmarkedet inden for landbrug og fødevare-

produktion, samt at give dem en forståelse for dy-

namikken mellem samfundet og landbrugs- og fø-

devareerhvervet.  

 

For det andet skulle dannelsesturen understøtte 

de sociale fællesskaber og herved medvirke til 

dels at styrke et attraktivt ungdomsuddannelses-

miljø, dels at skabe en fællesskabsfølelse såvel 

blandt eleverne som mellem faget og den enkelte 

elev.  

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Projektet blev gennemført med en klasse på 

grundforløbets 1. del inden for hovedområdet 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Klassen 

rummede elever inden for to fagretninger: 

”Landbrug og store maskiner” samt ”Pasning, 

håndtering og pleje af dyr”. Projektet omfattede 

26 elever, hvoraf de 24 elever deltog i 

dannelsesturen.  

Inden dannelsesturen havde eleverne arbejdet 

med forskellige aspekter inden for 

grundlæggende samfundsforhold og 

landbrugspolitik, og de fik indsigt i hensigten med 

og funktionen af organisationer med politisk 

interessevaretagelse. 

På dag 1 drog eleverne til København. Efter en 

kort rundtur i bymidten besøgte de en ung 

politiker på Christiansborg, der var uddannet 

landmand. Besøget indeholdt en rundvisning på 

Christiansborg, et folketingsmøde og en politisk 

diskussion mellem eleverne.  

På dag 2 besøgte eleverne Landbrug & Fødevarer 

på Axelborg. Besøget indeholdt en rundvisning i 

huset, et oplæg omkring organisationen og en 

debat mellem eleverne omkring landbrugs- og 

fødevareerhvervets rolle. Efterfølgende besøgte 

eleverne Experimentarium, hvilket skulle skabe 

nysgerrighed og vække interesse for 

naturvidenskaben, da eleverne snart skulle starte 

på Grundforløb 2, hvor der på 

landbrugsuddannelsen er et større fokus på 

naturfaglige fag.   

Hvad har Jordbrugets 
UddannelsesCenter 
Århus fået ud af 
dannelsesturen? 
Skolen oplevede, at dannelsesturen styrkede 

elevernes sociale fællesskab, hvor der blev skabt 

nye relationer, og klassens samlede fællesskab 

blev styrket. Ifølge skolen styrkede dette 

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 24  

Varighed: 2 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Transport og Christiansborg 

2. dag: Landbrug & Fødevarer på 

Axelborg, Experimentarium og 

transport 
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fastholdelsen og motivationen for den fortsatte 

uddannelse.   

 

Underviserne vurderede, at turen medvirkede til at 

udvikle den enkelte elevs almene og 

erhvervsfaglige kompetencer og bidrog til 

elevernes evne til at kunne reflektere over deres 

egen udvikling, samfundet og omverdenen. Ifølge 

underviserne understøttede turen elevernes 

almene og faglige dannelse.  

 

Ifølge skolen var turen medvirkende til elevernes 

uddannelsesmæssige afklaring. Det gjorde 

tydeligt indtryk på eleverne, at landbruget var 

repræsenteret inde i ”store København”, hvilket 

var med til at give dem en faglig identitet og 

stolthed. Nogle elever fik bekræftet deres 

oprindelige uddannelsevalg (landmand), mens 

andre ændrede uddannelsesvalg (fra dyrepasser til 

landmand). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Skolens vurdering af udbytte 

- Styrkelse af det sociale 

fællesskab 

- Understøttelse af elevernes 

almene og faglige dannelse 

- Afklaring omkring 

uddannelsesvalg 
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Bygholm Landbrugsskole 

 

”Fremtidens landbrug – din fremtid?” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen var at lade eleverne møde 

mennesker, der aktivt udlever den kultur og de 

værdier, der ligger i faget. Eleverne skulle have 

indblik i produktionsformer, og hvordan fødevarer 

når fra ”gård til gaffel”.  

Det var således rejsens formål at udvikle eleverne 

gennem et møde mellem deres forforståelse af 

landbruget, og den nuancerede virkelighed der 

findes. Et møde med flest mulige forskelligartede 

eksempler skulle sætte deres valg af uddannelse 

ind i et større perspektiv og understøtte den 

enkelte unges faglige dannelse. 

 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Inden dannelsesturen fik eleverne til opgave at 

lave informationssøgning om region Syddanmark 

og de enkelte besøgssteder. På den måde var 

eleverne forberedte og kunne stille spørgsmål til 

de virksomheder, de skulle besøge.  

På dannelsesturen mødte eleverne en række 

forskellige virksomheder i hele værdikæden. De 

besøgte en nicheproducent af slagtekaniner, 

”æble-kyllinger” og skovgrise. Desuden forsøgte 

landmanden sig med crowfounding i samarbejde 

med COOP, hvilket viste eleverne en innovativ 

tilgang til erhvervet. Derudover besøgte skolen et 

landbrug der producerer mælk økologisk. Og 

endelig besøgte de en producent af hjorte, der 

også driver slagteri og gårdbutik. 

På forædlingssiden besøgte eleverne et 

andelsmejeri, en mejerileverandør og en 

virksomhed, der ud fra traditionelle metoder 

forædler kød til pølser. 

Den særlige Sønderjyske historie blev inddraget 

gennem besøg på Genforeningsmuseet og 

Dybbøl Mølle. Ligesom bussen førte eleverne 

rundt i det skiftende landskab i øst- og vest 

Danmark. En naturvejleder fortalte undervejs om 

naturen og landbruget i marsklandskabet. Bussen 

tog også eleverne forbi Højer Sluse med fokus på 

markdrift bag slusen. 

Efter turen blev eleverne bedt om at bruge den 

nye viden og de indtryk, de havde fået på 

dannelsesturen, i et projekt, hvor de skulle 

fremstille en model for et fremtidigt landbrug. 

Eleverne skulle også lave en mundtlig 

præsentation af deres model.  

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 19 

Varighed: 2 dage 

Region: Syddanmark 

1. dag: Nicheproducent af 

slagtekaniner, økologisk 

mælkeproducent, producent af hjorte 

2. dag: Andelsmejeri, mejerileverandør, 

forædlingsvirksomhed af pølser, 

Genforeningsmuseet, Dybbøl Mølle, 

Højer Sluse 
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Hvad har Bygholm 
Landbrugsskole fået ud 
af dannelsesturen? 
Lærerne vurderede efter dannelsesturen, at 

eleverne havde fået konkret viden om, hvordan 

man kan starte og organisere en virksomhed. 

Denne viden opnåede eleverne gennem besøg 

hos forskellige virksomhedstyper. De konkrete 

eksempler blev bragt i spil i undervisningen i form 

af elevernes egne fremstillinger og 

præsentationer. 

Derudover fik elevener indblik i, hvilke forskelle 

der er, når man arbejder med landbrug i Øst- og 

Syddanmark på grund af geologien.  Der var i 

særlig grad fokus på  hvordan den Sønderjyske 

historie har præget den lokale samfundsudvikling 

og landbruget. 

Lærerne påpegede ligeledes, at elevernes sociale 

fællesskab er styrket efter turen. Lærerne 

oplevede, at en tur med overnatninger var med til 

at skabe et rum, hvor alle kan påtage sig en 

positiv rolle i fællesskabet. Dermed kan eleverne 

opleve hinanden på en anden måde, end de ellers 

ville gøre i skolen. Dette bidrog til elevernes trivsel 

og motivation for uddannelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Skolens vurdering af 
udbytte 

- Eleverne fik indblik i, hvordan 

en virksomhed kan organiserers 

- Eleverne fik også øget 

forståelse for, hvordan man kan 

bruge crowdfunding og 

branding indenfor landbrug 

- Eleverne fik indblik i, hvordan 

landbrug og landbrugskultur 

adskiller sig på tværs af 

regioner 
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Asmildkloster Landbrugsskole 

 

”Danmarksturen”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var at give eleverne 

inblik i, hvor mange forskellige måder man kan 

drive landbrug på. Eleverne skulle ligeledes have 

indblik i landbrugets historie, herunder forståelse 

for hvordan man arbejder innovativt i dagens 

landbrug. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Asmildkloster Landbrugsskole valgte, at deres 

elever skulle på en dannelsestur til Lolland/Falster. 

Her skulle de opleve, hvordan man bedrev 

landbrug på de kanter. Lolland/Falster blev valgt, 

da deres måde at drive landbrug på adskiller sig 

fra resten af Danmark. Afgrøderne er eksempelvis 

sukkerroer, og dyrene er bisonokser.  

På hele turen skulle eleverne selv stå for 

forplejning. Der blev indkøbt lokale fødevarer, 

som blev tilbedt og spist i fællesskab.  

Den første dag besøgte eleverne TV2. Her fik de 

indblik i, hvordan man laver en medieproduktion. 

Derudover fik eleverne indblik i mediernes rolle i 

forhold til samfundet og landbruget i Danmark.  

Eleverne besøgte ligeledes Kverneland. Formålet 

med dette besøg var at få indblik i, hvordan en 

virksomhed har udviklet sig over tid. Eleverne fik 

en historisk gennemgang fra 1879, hvor 

virksomheden blev stiftet, og frem til nu. De fik lov 

til at se maskiner og udstyr brugt til landbrug og 

jordbrug. 

På andendagen besøgte eleverne NordicSucgar. 

Her fik de lov til at følge produktionen fra roen i 

marken til det endelige produkt. 

Inden turen blev eleverne præsenteret for 

besøgsstederne og de opgaver, de skulle lave 

undervejst. Eleverne blev ligeledes introduceret til 

forløbet ”den gode fortælling”, som de skulle 

indgå i sammen med tre 6. klasser i området.  

Hvad har Asmildkloster 
Landbrugsskole fået ud 
af dannelsesturen? 
Eleverne fik på dannelsesturen styrket deres 

fællesskab. Derudover fik de en mere nuanceret 

forståelse for den historiske udvikling inden for 

landbruget fra det sidste århundrede og til 

nutiden.  

Eleverne har ligeledes fået styrket deres 

formidlingsevner ved at skulle præsentere ”den 

gode fortælling” til tre 6. klasser samt elevernes 

egne forældre.  

Størstedelen af eleverne fra holdet gik videre på 

grundforløb 2.  

 

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, Jordbrug og 

Oplevelser 

Antal elever på turen: 34 

Varighed: 2 dage 

Region: Region Sjælland 

(Lolland/Falster) 

1. dag: TV2, Kverneland 

2. dag: NordicSugar 
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Skolens vurdering af 
udbytte 

- Kendskab til landbrugets 

hisorie og kultur 

- Indblik i sukkerproduktion. Fra 

sukkerroe til pakket produkt.  

- Forståelse for og praktisk 

erfaring med at formidle og 

holde oplæg 

- Styket fællesskab mellem elever 

og mellem elever og lærere 
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Hotel- og Restaurantskolen 

 

”Gastronomi og værtskab – en rejse i tid og værdier” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Hotel- og Restaurantskolen ville styrke med turen 

elevernes fællesskabsfølelse på tværs  

af de tre grundforløb 1-klasser. Derudover var et 

formål med turen, at eleverne skulle opleve en 

anden madkultur, end den de kendte fra 

København, ved bl.a. at besøge Det Grønne 

Museum. Sidst men ikke mindst var det en 

dannelsestur for eleverne, da mange af dem ikke 

havde været i Aarhus før. Fagligt ønskede skolen 

at bruge turen til at integrere fagene Samfund og 

sundhed, Arbejdspladskultur, Innovation og Dansk 

i undervisningen, således at eleverne fik en dybere 

forståelse for fagene i praksis. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Inden turen blev eleverne forberedt i deres 

individuelle klasser, ved at de skulle researche på, 

hvad de gerne ville opleve den første eftermiddag 

i Aarhus. Derefter fik de udleveret en opgave, der 

var blevet udviklet i forbindelse med turen; fx 

skulle eleverne udarbejde en markedsføringspjece 

med det, de gerne ville se. Herefter kunne 

eleverne stemme om, hvad de gerne ville besøge 

den første eftermiddag.  

Eleverne blev delt op i grupper til sightseeing i 

Aarhus. Om aftenen var der mad og hygge på 

overnatningsstedet. Næste dag besøgte skolen 

Det Grønne Museum, hvor eleverne skulle 

producere mad fra forskellige tidsaldre. Her gik 

eleverne i dybden med produktionen af mad, 

mens de om aftenen var på Aarhus Street Food, 

hvor de fik mulighed for at smage en masse retter.  

Efter skolen kom hjem, skulle eleverne arbejde 

med 1) en boglig opgave; der skulle skrives en 

artikel om en attraktion eller en madoplevelse på 

turen, og 2) en praktisk opgave; arbejde med   i 

køkkenet. Eleverne fik en samlet karakter for 

begge opgaver. 

Hvad har Hotel- og 
Restaurationsskolen fået 
ud af dannelsesturen? 
Efter hjemkomsten har eleverne tilkendegivet, at 

de var glade for at være afsted sammen med 

deres to parallelklasser. De oplever, at de kender 

hinanden bedre. Underviserne har også en 

oplevelse af, at eleverne på årgangen er tættere 

knyttet og fundgerer bedre socialt end nogle af de 

andre årgange.  

Underviserne påpeger efter dannelsesturen, at dét 

at have fået penge til at kunne gennemføre en 

dannelsestur på et grundforløb på en 

erhvervsskole har givet eleverne en følelse af at 

være blevet set og hørt, samt et lavere frafald på 

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 66 

Varighed: 2 dage 

Region: Region Midtjylland 

1. dag: ARoS, Den Gamle By 

2. dag: Det Grønne Museum/Madens 

Hus, Aarhus Street Food 
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uddannelsen.  Det dannelsesmæssige aspekt blev i 

den grad opfyldt set i lyset af, at mange af 

eleverne aldrig havde været i Jylland eller i Aarhus.  

Rent fagligt var turen vigtig, da den bidrog til øget 

motivation blandt eleverne inden for fagene 

Arbejdspladskultur, Samfund og Sundhed, 

Innovation og Dansk. Netop danskfaget gjorde 

meget ud af at henvise til turen og lave opgaver, 

der tog afsæt i nogle af de oplevelser, som 

eleverne havde haft. Både før og efter 

dannelsesturen skulle eleverne lave projekter, der 

relaterede sig til de besøg, de skulle på, fx pjecer 

om de ting, eleverne skulle se, og artikler om, 

hvordan det havde været at opleve de forskellige 

aktiviteter. 

Underviserne påpeger, at særligt besøget hos ”Det 

Grønne Museum” og Aarhus Street Food 

inspirerede de unge og gav dem en 

smagsoplevelse samt en inspirerende ”hands-on”-

oplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Skolens vurdering af udbytte 
- Øget sammenhold, trivsel og 

tryghed blandt eleverne 

- Øget følelse af inspiration og en 

skærpet faglighed 

- Mange fortsættere til GF2-forløb. 

- Eleverne blev hurtigere afklarede om 

uddannelsesvalg 
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Roskilde Tekniske Skole  

 

”Busrejse til Fyn”  

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var at give eleverne 

et bredere og mere dybdegående kendskab til 

erhvervsfagenes historie og kultur og derved 

bidrage til elevernes motivation, fastholdense og 

fællesskabsfølelse. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Alle elever havde inden dannelsesturen valgt 

indgangen Natur, planter og anlæg, hvorfor 

besøgene var målrettet netop denne linje.  

Første dag ankom eleverne til Fyn. Det første 

besøg var i H.C. Andersen Skoven. Herefter tog 

eleverne til Kold College. Her mødte de en 

vejleder, der præsenterede, hvordan deres 

uddannelser inden for Natur, planter og anlæg er 

tilrettelagt. Efterfølgende tog eleverne til Odense 

Zoo, hvor de mødte en gartner, der præsenterede 

sine arbejdsopgaver og det alsidige arbejde, han 

står for (indenfor, udenfor, dyrenes bure og 

tropehusene). 

Anden dag startede eleverne med en gåtur rundt i 

Odense, hvor de skulle undersøge de forskellige 

belægninger, grønne områder og parker i Odense 

centrum. Herefter tog eleverne på H.C. Andersen 

Museet. Eftermiddagen brugte eleverne i 

Plantorama, hvor de fik indblik i forskellige 

planter, ligesom de skulle finde inspiration til, 

hvilke typer af brugskunst mv. man kan anvende i 

naturen. På vej hjem fra Odense stoppede 

eleverne ved Langeskov Plantecenter. Her så 

eleverne 25 temahaver, hvor forskellige planter 

indgik på forskellige måder. 

Hvad har Roskilde 
Tekniske Skole fået ud af 
dannelsesturen? 
Eleverne italesatte under en intern evaluering på 

skolen, at de var begejstrede for at komme på en 

ekskursion til Fyn, som inkluderede en overnat-

ning. De oplevede, at de havde set flere sider af 

hinanden, end de ellers ville, hvis de kun så hinan-

den i skolen. Underviserne oplevede, at eleverne 

havde fået en dybere forståelse af, hvad de var 

ved at uddanne sig til.  

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 
 
- Unikt indblik i, hvilke arbejdsopgaver 

en gartner i Zoo har 

- Inspiration til, hvordan man kan 

arbejde med natur og haver 

- En stærkere relation mellem elever og 

mellem elever og lærere 

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 17 

Varighed: 2 dage 

Region: Syddanmark 

1. dag: H.C. Andersen Skoven, Kold 

College, Odense Zoo 

2. dag: Odense, H.C. Andersen Museet, 

Plantorama, Langeskov Plantecenter  
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EUC Nordvest 

 

”Nordvestjyske elever på dannelsesrejse igennem 
dansk fødevarekultur” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen var, at eleverne skulle stifte 

bekendtskab med forskelligheder i fødevarepro-

duktion, arbejdskulturer samt innovation inden for 

hovedområdet. Derudover skulle eleverne gennem 

turen mærke det fællesskab og de sociale værdier, 

som landbrugsskolerne og erhvervet holder fast i. 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
På dannelsesrejsen deltog 22 elever, som påbe-

gyndte deres erhvervsuddannelse på Morsø Land-

brugsskole, der er en del af EUC Nordvest. På ve-

jen til Sjælland havde skolen flere stop. Bl.a. 

besøgte de Egeskov Slot og Den Fynske Landsby 

for at give eleverne et historisk kendskab til er-

hvervets oprindelse og den udvikling, landbruget 

har gennemgået. I København besøgte eleverne 

Carlsberg for at opnå en større viden om produk-

tion i et senere led i værdikæden. Derudover be-

søgte eleverne et hhv. økologisk og konventionelt 

landbrug for at opleve forskelligheden og innova-

tionen i fødevareproduktionen. 

Under turen overnattede eleverne på andre land-

brugsskoler for at mærke erhvervets sociale vær-

dier. 

Hvad har EUC Nordvest 
fået ud af 
dannelsesturen? 
Eleverne fik ifølge skolen et stort udbytte af 

dannelsesturen, både socialt og fagligt. 

Fagligt fik eleverne gennem besøgene en større 

indsigt i fagets historie og kultur samt den 

spændevidde, der er i produktionsformerne. De 

blev klædt på til at komme ud i praktik ved 

gennem besøgene på landbrug at blive klogere 

på, hvordan tilværelsen som selvstændig 

landmand ser ud. Dette bidrog til elevernes 

afklaring af uddannelsesvalg, da eleverne fik 

afkræftet mange fordomme ved branchen og fik 

bedre argumenter for deres eget valg. 

Gennem besøg på virksomheder i forskellige led 

af værdikæden lærte eleverne vigtigheden af 

kvalitet i ens arbejde, selvom man ikke 

nødvendigvis kan se slutproduktet her og nu. 

På det sociale plan bidrog turen til, at eleverne 

lærte hinanden bedre at kende, da de var sammen 

ud over den almindelige skoledag. Ifølge lærerne 

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 22 

Varighed: 3 dage 

Region: Syddanmark og Sjælland 

1. dag: Egeskov Slot, Den Fynske 

Landsby 

2. dag: Carlsberg, Økologisk malke-

kvægsgård og mejeri 

3. dag: Konventionelt landbrug med 

kvæg- og svinebesætning 



 

67 

 

tager eleverne mere vare om hinanden. Alt i alt var 

det ifølge skolen med til at fastholde eleverne på 

uddannelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Skolens vurdering af 
udbytte 

- Større forståelse for erhvervets 

kultur og historie 

- Indblik i innovation i 

fødevareerhvervet  

- Perspektiver på erhvervet fra 

produktion til færdigt produkt 

- Større indsigt i, hvodan politik 

og generel samfundsudvikling 

påvirker branchen 

- Eleverne er blevet mere 

afklarede omkring deres 

uddannelsesvalg 

- Større socialt fællesskab 



 

68 

 

Zealand Business College  

 

”Madkultur – Region Bornholm” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
ZBC’s formål med at deltage i projektet var at give 

eleverne kendskab til den danske madkultur samt 

indblik i, hvilke processer der finder sted, fra af-

grøder bliver sået, til de ligger i supermarkedet. 

Derudover ønskede ZBC at styrke elevernes rela-

tion til hinanden og derved deres sociale liv på 

skolen.  

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
108 elever fra GF1 på ZBC tog til Bornholm, hvor 

de lærte om fødevare- og landbrugshistorien. Val-

get faldt på Bornholm, da øen har en stor madkul-

tur, som eleverne kunne lære meget af. Bl.a. skulle 

eleverne ud og besøge Bornholms Madkulturhus, 

Øko Bornholm, Snogebæk Røgeri og Christiansø. 

Turen varede 3 dage, og eleverne havde mulighed 

for at vælge mellem 8 aktiviteter/besøg; dog 

kunne der max være 25 elever på hvert besøg. 

 

Projektet arbejdede med fødevarer, jordbrug og 

oplevelser som hovedområder, og mad og ople-

velser som fagretning. Som forberedelse inden tu-

ren blev den overordnede opgave præsenteret for 

eleverne. Derudover blev eleverne præsenteret 

for, hvilke aktiviteter/virksomheder de havde mu-

lighed for at besøge. 

 

Der var opsat konkrete læringsmål inden for bl.a. 

dansk, hvor eleverne skulle lære at kommunikere 

hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer. Et andet 

læringsmål var, at eleverne skulle have forståelse 

for, hvordan en produktiv og inkluderende ar-

bejdskultur skabes. Sidst men ikke mindst skulle 

de have forståelse for, hvordan madvarer kommer 

fra jord til bord og alle processerne herimellem.  

 

Under turen erfarede underviserne, at der skulle 

have været indlagt nogle pauser i programmet. 

Eleverne italesatte et ønske om, at de selv kunne 

gå lidt rundt og opleve Bornholm og være sociale 

med de andre elever.  

 

Hvad har ZBC fået ud af 
dannelsesturen? 
Forløbet blev evalueret gennem klassedialoger, 

spørgeskemaer samt nogle video- og PowerPoint-

præsentationer.  

 

Gennem forskellige faglige aktiviteter i løbet af de 

tre dage på Bornholm og sociale samlinger om af-

tenen blev begge mål nået ifølge ZBC, der havde 

en fastholdelsesprocent på 90% efter forløbet. Un-

derviserne vurderer, at eleverne opnåede en 

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 108 

Varighed: 3 dage 

Region: Bornholm 

1. dag: Bornholms Madkulturhus 

2. dag: Øko Bornholm, Snogebæk 

Røgeri 

3. dag: Christiansø 
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forståelse for Bornholms kulturværdier og historie, 

samt en forståelse for, hvordan fødevarer og føde-

vareindustrien har forandret sig gennem årene.  

 

Forløbet har særligt haft betydning for elevernes 

relation til hinanden og til deres undervisere. Un-

derviserne på ZBC oplevede, at eleverne skabte 

stærkere relationer, når de var væk fra deres vante 

rammer og sammen i længere tid ad gangen. Ele-

verne italesatte selv efter dannelsesturen, at deres 

sammenhold i de enkelte klasser og på tværs af 

klasser var blevet stærkere. Derudover opnår ele-

verne en mere personlig relation til deres undervi-

sere. Begge kan være med til at fastholde eleverne 

på GF1 og videre i deres uddannelse. Undervi-

serne oplevede ikke, at der var mange elever, der 

skiftede retning, da de skulle vælge hovedforløb. 

Underviserne oplevede imidlertid, at det tværfag-

lige kendskab til fagene, som eleverne havde op-

nået på turen, rustede eleverne til at kunne argu-

mentere bedre for deres valg. Underviserne ople-

vede derudover en øget motivation fra eleverne. 

De fleste af de opgaver, eleverne havde lavet un-

der forløbet, havde et praktisk perspektiv. Dette 

skabte en stærk referenceramme for eleverne i 

den efterfølgende undervisning.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af 
udbytte 

- GF1 elever med forståelse for 

den danske madkultur og jord 

til bord princippet  

- Et socialt sammenrystet GF1 

hold på tværs af uddannelser  

- En kogebog, som elever har 

lavet  

- En unik relation mellem elever 

og undervisere 

- Øget fastholdelse af elever 
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Roskilde Tekniske skole  

 

”Samsøtur” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var at ryste eleverne 

sammen og introducere dem til forskellige typer 

af produktionslandbrug. Eleverne skulle have 

indblik i, hvordan fagene Erhvervsintroduktion, 

Arbejdskultur, Samfund og Sundhed, 

Arbejdsplanlægning og Innovation blev 

praktiseret uden for skolen. Grunden til dette var 

en formodning om, at det ville motivere og 

fastholde de unge på uddannelsen. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Dannelsesturen startede med en cykeltur mod 

Kalundborg, hvor eleverne besøgte et kvægbrug 

undervejs. Da de nåede til Kalundborg, tog de 

færgen til Samsø hvor de cyklede til Sælvig 

Camping og lavede en lejrplads. Lærerne valgte, at 

eleverne skulle cykle rundt og bo i telt, for at de 

kunne skabe nogle sociale fællesskaber og træne 

deres samarbejdsevner i forskellige kontekster. På 

andendagen var eleverne på rundvisning hos 

Søren Wiese, hvorefter de delte sig op. Halvdelen 

af eleverne tog til Kjelddal, hvor de cyklede i 

bakker. Det andet hold tog til Besser rev og 

besøgte Falkecenter Samsø.  

Den tredje dag besøgte alle elever Samsø 

Energiakademi. Her hørte eleverne om Samsø som 

energiø og besøgte et halmfyr og en vindmølle. 

Undervejs på dannelsesturen skulle eleverne 

udarbejde en individuel dagbog omkring deres 

oplevelser af turen. 

Hvad har Roskilde 
Tekniske skole fået ud af 
dannelsesturen? 
Eleverne har fået indblik i, hvordan de konkrete 

fag, de har på GF1, bliver praktiseret ”ude i 

virkeligheden”. Eksempelvis faget ”Innovation”. 

Eleverne blev præsenteret for, hvordan man 

eksempelvis dyrkede sukkerroer hos Kjelddal, der 

er et innovativt landbrug, som altid er i udvikling 

ift. deres produkter og produktion. Underviserne 

oplevede, at eleverne er blevet mere motiverede 

af at se deres fag i praksis. Derudover pointerede 

en underviser, at dannelsesturen har givet et 

stærkere sammenhold mellem eleverne, og at det 

er med til at give dem et godt skoleophold 

efterfølgende.  

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 
- Kendskab til erhvervsskolefagene 

i praksis 

- Forståelse for de processer og 

overvejelser, virksomheder gør 

sig, når deres produkt skal fra 

”gård til gaffel” 

- Et stærkere fællesskab 

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 77 

Varighed: 3 dage 

Region: Sjælland og Midtjylland 

1. dag: Kvægbrug 

2. dag: Rundvisning hos Søren Wiese, 

Kjelddal, Besser rev, Falkecenter Samsø 

3. dag: Samsø Energiakademi 

 



 

71 

 

Nordjyllands Landbrugsskole 

 
”Dansk landbrug – dengang og nu” 
 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Færre af skolens elever kommer i dag fra familier, 

hvor forældre eller bedsteforældre har arbejdet 

inden for landbrug. Derfor oplever skolen, at 

eleverne er lidt mere fremmede for, hvordan faget 

var fra 20 år siden. Formålet med dannelsesturen 

var således todelt for skolen: For det første var 

formålet at give GF1 elever, uden stor erfaring 

med landbrugserhvervet, en indsigt i den historie, 

det moderne landbrug er et produkt af. For det 

andet var formålet at give eleverne et fokus på de 

udviklingsmuligheder, der findes inden for 

fødevareproduktion.  

Tilsammen har de to formål inspireret til titlen for 

dannelsesturen ”Dansk Landbrug – dengang og 

nu”. Dertil var et væsentligt formål med turen at 

ryste elever og lærere godt sammen tidligt på 

uddannelsen. 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Nordjyllands Landbrugsskoles dannelsestur gik til 

Region Midtjylland med Aarhus som 

omdrejningspunkt. Skolen valgte denne region 

som omdrejningspunkt for turen, fordi landbruget 

og fødevareerhvervet er meget fremtrædende her. 

Særligt besøget på Gl. Estrup var centralt for 

valget. Samtidig var transporttiden i forhold til, at 

besøget varede 2 dage, ikke for lang. 

Det var en gruppe af lærere, der planlagde turens 

indhold og besøg. Det oplevede skolen som 

positivt, for lærerne kunne efterfølgende inddrage 

dannelsesturens oplevelser i undervisningen og få 

det til at virke ude i klasserne. 

Dannelsesturen var kulminationen på et tre ugers 

læringsforløb. Den første uge op til turen 

arbejdede eleverne tværfagligt med 

projektorienteret undervisning, f.eks. i dansk med 

fortolkning af tekster og viser fra gammel tid for 

at forstå landbrugs-erhvervets betydning 

dengang. Derefter blev den todages dannelsestur 

afholdt. Forløbet blev afsluttet med en 

bearbejdning af indtryk fra besøgene på turen og 

en mundtlig projektfremstilling understøttet af en 

præsentation med fokus på inddragelse af faget 

IT-teknologi. 

Lærerne var på forhånd lidt spændte på, hvordan 

elever med særlige behov ville håndtere den 

obligatoriske tur. Det overgik alles forventninger, 

og alle elever havde en god oplevelse. 

 
 

Fakta 

EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 36  

Varighed: 2 dage 

Region: Midtjylland 

1. dag: Plantelandbrug, landbrug, 

Moesgaard Museum 

2. dag: Gl. Estrup 
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Hvad har Nordjyllands 
Landbrugsskole fået ud 
af dannelsesturen? 
Først og fremmest oplevede skolen, at turen gav 

eleverne historisk dannelse i faget. De fik en større 

forståelse for, hvor faget kommer fra og blev på 

den måde klædt bedre på til at være borgere i 

samfundet. I projektet fik eleverne udviklet deres 

nysgerrighed på landbruget som erhverv. Og 

elevernes holdninger blev udfordret gennem 

turen, f.eks. igennem mødet med forbrugernes 

idylliske billede af landbruget og stærke 

holdninger til de store fødevarekoncerner.  

En vigtig succes fra turen var for skolen, at den 

gav elever og lærere fælles referencepunkter, som 

var med til at fremskynde det sociale 

sammenhold. Et år efter dannelsesturen kunne 

lærere og elever stadig mødes om de fælles 

oplevelser. Det stærke sociale bånd var 

fremmende for elevernes motivation og har 

medvirket til fastholdelse på uddannelsen. 

Skolen blev igennem turen endnu en gang 

opmærksom på, hvad der motiverer eleverne. Det 

var ikke altid museumsbesøgene. Særligt 

motiverede det eleverne, når de kunne lære noget 

i praksis, som de direkte kunne anvende i skolen. 

Derfor ville skolen i dag have valgt et mere 

praksisnært og nutidigt museum eller aktivitet 

frem for Moesgaard Museum.  

 

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 

- Bedre trivsel og øget 

fastholdelse 

- Øget indsigt i landbrugsfagets 

historie og udvikling 

- Et møde med andre 

synspunkter på og holdninger 

til erhvervet. 
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Teknologi, byggeri og transport 
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TEC Teknisk Erhvervsskole Center 

 

”Find dit fag – GF1 på dannelsesrejse til Fyn”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen var at give eleverne på GF1 

mulighed for at opleve forskellige 

håndværksfaglige traditioner og erhverv gennem 

forskellige besøg. Samtidig skulle turen styrke 

sammenhold og dermed muligheder for 

fastholdelse og trivsel.  

I planlægningen var der særligt fokus på 

moderniseringen af transportsektoren og i det 

hele taget robotteknologiske snitflader med de 

tekniske fag. Lærerne ville sætte fokus på 

fagligheder på Fyn, hvor der en rivende udvikling 

inden for robotteknologi, transport- og 

kulturområdet. 

Dertil var formålet at give eleverne historisk og 

kulturel baggrundsviden om stolte 

håndværkstraditioner og give dem en oplevelse af 

fagene i sin udfoldelse og i et tværfagligt samspil.  

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Turen havde særligt fokus på erhvervsfagene 

Arbejdspladskultur, Innovation, Samfund & 

sundhed og grundfaget Dansk.  

På vejen til Odense gjorde eleverne et stop ved 

Egeskov Slot. Her fik eleverne indsigt i danske 

håndværkstraditioner i en historisk optik. Efter 

ankomst i Odense besøgte skolen om aftenen 

Odense Filmfestival, hvor eleverne så fem kortfilm 

og deltog i den efterfølgende debat med 

instruktører og skuespillere. 

På andendagen besøgte eleverne Robolab SDU, 

hvor eleverne fik hands-on-erfaring med 

fremtidens teknologi og programmering. Eleverne 

skulle også selv komme med effektive løsninger 

på en række udfordringer med brug af 

teknologien. Derefter gik turen til en ældre 

konstruktion i form af Lillebæltsbroen, hvor 

eleverne vandrede over broen, mens de studerede 

konstruktionen og fik en historie om broernes 

betydning historisk set. Om aftenen var der 

byvandring i Odense, hvor Vægterne kom med 

fortællinger om det gamle Odense. 

Tredje dagen fortsatte i robottens tegn. På 

Teknologisk Institut fik eleverne en rundvisning og 

et oplæg samt fremvisning af industrirobotter og 

Nao-robot. Dette gav eleverne et meget konkret 

indblik i fremtidens arbejdsmarked. Antallet af 

elever var dog lidt en udfordring ved besøget, 

hvor mindre grupper ville have været optimalt. 

 

 

 

Fakta 
EUD-område: Teknologi, byggeri og 

transport 

Antal elever på turen: 69 

Varighed: 3 dage 

Region: Syddanmark 

1. dag: Egeskov Slot, Odense 

Filmfestival 

2. dag: Robolab SDU, Bridge Walking 

på Lillebæltsbroen, Magtens Medier – 

mediernes magt 

3. dag: Teknologisk Institut 
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Hvad har TEC Teknisk 
Erhvervsskole Center 
fået ud af 
dannelsesturen? 
Umiddelbart efter turen svarede eleverne på et 

spørgeskema om deres udbytte fra turen, og de 

satte tre ord på deres oplevelse, som blev 

omdannet til en Word Cloud.  

Generelt viste resultaterne, at turen var med til at 

styrke eleverne motivation og fællesskabsfølelse. 

For lærernes vedkommende gav turen en 

mulighed for på kort tid at få et nærmere 

kendskab til den enkelte elevs styrker og behov, 

som de efterfølgende kunne bruge til at målrette 

undervisningen til den enkeltes behov. 

70% af eleverne svarede, at turen i nogen eller i 

høj grad bidrog til at afklare dem ift., hvilket fag 

de skulle vælge, samt om de ville færdiggøre 

grundforløbet på TEC. 

Ifølge underviserne var turen med til at danne 

eleverne i forhold til at være ung i en 

uddannelsessammenhæng. Det var særligt 

dannende, at eleverne skulle bo mange sammen, 

og at de skulle repræsentere skolen, når de var på 

besøg undervejs på dannelsesturen. 

  

Skolens vurdering af 
udbytte 

- Øget motivation for faget 

- Øget fællesskabsfølelse og 

sammenhold 

- Afklaring omkring 

uddannelsesfremtid 

- Styrket mulighed for at målrette 

undervisningen til den enkelte 

elevs behov og styrker 
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Svendborg Erhvervsskole 

 

”Byggeri før, nu og i fremtiden – betydning for vores 
måde at leve på”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen var for lærerne at tilbyde 

eleverne på GF1 en projektorienteret og 

oplevelsesorienteret indgang til deres muligt 

kommende erhverv. Samtidig ønskede lærerne at 

give et historisk og samfundsmæssigt indblik i 

byggeri og byggeriets betydning for mennesker 

og samfundets udvikling. Turen var knyttet op til 

faget ”Samfund og sundhed” og fagets mål. 

Ligeledes indgik faget ”Innovation” i turen, da 

eleverne fik inspiration til behov for udvikling, der 

opstår og fører til nye typer af løsninger, f.eks. i 

form af ny teknologi i byggeri. 

 

Et andet formål med turen var at ryste eleverne 

tættere sammen, og at de skulle lære hinanden at 

kende på tværs. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Forud for turen havde eleverne to dages 

projektorienteret forberedelse på skolen, ligesom 

der var efterbehandling af turen. 

 

To GF1 Byg-klasser besøgte over to dag Aarhus 

og Silkeborg. Da eleverne ankom til Aarhus 

startede de med at finde og undersøge de 

bygninger, som de havde fundet hjemmefra og 

om det de havde fundet ud af passede i 

virkeligheden. Derefter gik turen til Den Gamle By, 

hvor de fik en rundvisning. Besøget gav eleverne 

en god fornemmelse af den ældre del af den 

danske bygningskultur. Samtalerne med 

håndværkerne gav eleverne en forståelse for de 

kulturelle forskelle, der er på de forskellige 

håndværksfag. Derefter fik eleverne en 

rundvisning på Aarhus Rådhus med vægt på 

arkitektur. Sidste besøg på første dagen var 

Gellerupparken i Aarhus, hvor eleverne fik en 

guidet rundvisning af Brabrand Boligforening og 

en historisk fortælling om stedet fra 60’erne og 

frem til helhedsplanen i dag. Besøget skulle styrke 

elevernes historiske bevidsthed og give dem et 

stærkere grundlag til at indgå i overvejelser om 

nutidigt byggeris værdi, kvalitet og formål.  

 

Derefter kørte skolen til Silkeborg, hvor skolen 

havde lejet en spejderhytte på en lille ø i en sø, 

hvor eleverne måtte ro til og fra øen. På 

andendagen besøget eleverne Roust Træ, som 

fremstiller spær og elementer til byggeriet i træ. 

 

Den viden, eleverne opnåede, kunne de 

efterfølgende sætte i spil i erhvervsfagene og 

grundfaget Dansk. 

Fakta 
EUD-område: Teknologi, byggeri og 

transport 

Antal elever på turen: 39 

Varighed: 2 dage 

Region: Midtjylland 

1. dag: Undersøge bygninger i Aarhus, 

Den Gamle By, Gellerupparkens 

borgerhus, Brabrand Boligforenings 

kollegium 

2. dag: Roust Træ 
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Hvad har Svendborg 
Erhvervsskole fået ud af 
dannelsesturen? 
Eleverne fik både gennem besøget i Den Gamle By 

og Gellerupparken en øget forståelse for fagets 

kultur og historie. Den Gamle By gav det store 

historiske indblik i fagenes tidlige år, mens 

Gellerupparken viste mere nutidig historie.  

 

Eleverne så mange forskellige håndværkere i 

arbejde, og det var lærernes indtryk, at det var 

med til at afklare eleverne i deres eget 

uddannelsesvalg. Samtidig fik de lejlighed til at 

tale med ingeniører og arkitekter, hvilket gav et 

indblik i deres muligheder for som håndværkere 

at læse videre på en videregående uddannelse. 

 

Eleverne boede i en spejderhytte og var med til 

madlavning og borddækning, hvilket gav 

mulighed for at møde hinanden på nye måder. 

Det var ifølge lærerne med til at skabe et øget 

socialt fællesskab mellem klasserne. 

 

De sociale relationer mellem eleverne og til 

lærerne var med til at fastholde eleverne på 

uddannelsen. Lærerne hørte flere gange eleverne 

sige,, at de kom i skole pga. det gode 

sammenhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Skolens vurdering af udbytte 
- Forståelse for fagets kultur og 

historie 

- Afklaring af uddannelsesvalg 

- Øget socialt fællesskab 

- Fastholdelse 
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Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 

 

”Design- og IT-brancherne – fagets historie og 
innovativ tænkning” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Eleverne i projektet var fra to kombinerede 10. 

klasser – dvs. elever, der i løbet af et skoleår tager 

både en 10. klasses eksamen og GF1. Formålet var 

at give eleverne større indsigt i fagene for at 

afklare dem i deres uddannelsesvalg. Eleverne 

kom fra fagretningerne IT, netværk, design og 

Mennesker, livsstil og sundhed. 

Dannelsesturen var en del af et projekt om 

arbejdspladskultur, bæredygtighed og innovation. 

Derfor var projektet bygget op om læringsmålene 

for disse dag. Turen til København var 

afslutningen på projektet Arbejdskultur, som 

eleverne havde arbejdet med forinden. Og 

samtidig var projektet optakten til det 

innovationsprojekt, som eleverne skulle arbejde 

med efter turen. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Projektet havde en samlet varighed på én uge og 

bestod af nolge dages arbejde forud for 

dannelsesturen, selve dannelsesturen og endelig 

en dags arbejde med feedback med oplevelsen. 

Fokus for projektet var på IT-branchen samt 

designbranchen. 

Besøget på Designmuseet var for eleverne i 

Trendspot-klassen. Besøget gav eleverne 

mulighed for at komme tæt på de emner og 

objekter, som de havde arbejdet med på skolen 

inden for emnerne trend, mode, artikektur og 

design. 

Digital-klassen besøgte virksomheden Microsoft, 

som gav et indblik i den hastige teknologiske 

udvikling, som branchen har været drevet af, samt 

hvordan der arbejdes innovativt med nye 

teknologier. Hos Microsoft mødte eleverne både 

en marketingmedarbejder, en datalog og en lærer, 

der alle arbejdede i forskellige afdelinger i 

Danmark. 

Om aftenen var eleverne ude at spise sammen og 

i teateret og se en operaforestilling, som skulle 

bidrage til det sociale sammenhold. 

Undervejs på turen tog eleverne små videoer og 

skrev blog for at dokumentere deres oplevelser og 

skabe refleksion hos dem. 

 

 

 

Fakta 
EUD-område: Teknologi, byggeri, 

transport 

Antal elever på turen: 36 

Varighed: 2 dage 

Region: Region Hovedstaden 

1. dag: Microsoft, byvandring, opera, 

fællesspisning 

2. dag: Designmuseet, sightseeing 
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Hvad har Syddansk 
Erhvervsskole fået ud af 
dannelsesturen? 
Tilbagemeldingerne fra eleverne til lærerne var, at 

eleverne fik en dybere indsigt i brancherne og 

deres historie. 

Eleverne gav udtryk for, at der var en god 

sammenhæng mellem forberedelsen på skolen 

inden for fagene og de besøgssteder, som de var 

på i København. Sammenhængen gjorde, at 

eleverne oplevede, at de let kunne forholde sig til 

de forskellige besøg. Særligt var eleverne meget 

positive over for besøgene på virksomhederne. 

Eleverne fik gennem besøgene et indblik i de 

normer, roller og adfærd, der præger brancherne, 

samt den større uddannelsesdiversitet, der er i 

branchen. Særligt var besøget på Microsoft en 

kilde til inspiration for eleverne, som også var med 

til at afklare dem i forhold til deres 

uddannelsesvalg. 

Desuden oplevede lærerne, at eleverne gennem 

dannelsesturen opnåede et tættere socialt 

sammenhold. Dette vurderede lærerne, havde stor 

betydning for elevernes arbejde og for de faglige 

resultater. Eleverne pegede selv på i deres 

tilbagemeldinger til lærerne, at de havde fået nye 

venner på turen, og de oplevede et styrket 

fællesskab og en større tryghed i de sociale 

relationer.  

På samme vis oplevede lærerne, at relationen til 

eleverne blev styrket gennem turen, hvilket tilbage 

på skolen gav lærerne en større mulighed for at 

tage flere individuelle hensyn i læringssituationer. 

Ifølge skolen var det med til at styrke trivslen og 

fastholdelsen på disse kombinerede 10. klasser 

med grundforløb 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 
- Styrket socialt sammenhold 

- Øget trivsel og fastholdelse 

- Inspiration til afklaring af 

uddannelsesvalg 

- Faglig indlæring i praksis ift. 

fagenes læringsmål 

- Styrket elev-lærer-relationen 



 

80 

 

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 

 

”En rejse i tid og værdier”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet var at give eleverne et bredt indblik i 

både den tekniske udvikling og arbejdsmarkedets 

udvikling. Det var et vigtigt udgangspunkt at få 

tidligt i uddannelsen for elever, der er i gang med 

en erhvervsuddannelse.  

Eleverne på turen var på fagretningen Auto. Turen 

var tilrettelagt med indddragelse af faget Samfund 

og Sundhed og knyttede sig op til fagets 

læringsmål: At eleven lærer om samfundsmæssige 

forhold, der er af betydning for den enkeltes 

arbejdsliv og personlige liv som borger i et 

demokratisk samfund. 

Valget af dannelsesturens emner og indhold tog 

udgangspunkt i fagenes historik, som især 

teknikdelen er en integreret del af, hvilket stadig 

gennemsyrer uddannelserne som mekaniker og 

chauffør. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 

Eleverne i projektet var fra hovedområdet 

Transport & Logistik med Motor, transport og 

teknologi som fagretning. Fokus i projektet var 

især bundet op på motor- og teknikdelen, som 

gennemsyrer både mekaniker- og 

chaufførbranchen og har gjort det igennem 

mange år. Eleverne var lige startet op på GF1 og 

havde derfor endnu ikke valgt 

uddannelsesretning.  

Projektet med dannelsesturen var indbygget i en 

temauge ”Samfund og sundhed”, hvor eleverne 

blev mødt af relevante temaer og emner inden for 

deres område, hvilket har været med til at 

udfordre deres syn på ungdomsliv og deres 

fremtidige valg af uddannelse.  

Eleverne besøgte først Danmarks Tekniske 

Museum i Helsingør. Museet havde stor relation til 

det, som auto-/transportuddannelserne 

udspringer fra, nemlig hele Danmarks 

teknologihistorie. Netop teknologiens udvikling 

på et bredt felt har igennem tiden dannet rammen 

for fagenes udvikling til, hvor vi er nu. Besøget gav 

et vigtigt indblik i faget og var med til at danne 

fagene og grundelementerne i fagene. Besøget 

gjorde stort indtryk på eleverne. Det gjorde f.eks. 

indtryk på eleverne, da de fik forståelsen af, 

hvordan elektricitetens oprindelse har dannet 

baggrund for brancheudviklingen bare igennem 

de sidste 40 år. 

Om aftenen på førstedagen var der forskellige 

sociale aktiviteter. 

Næste dag var skolen på besøg hos DieselHouse i 

København. Det indblik, eleverne fik i 

dieselmotorens betydning for samfundet og 

dermed også for deres fremtidige jobrelation til 

samme, satte tankerne i gang hos dem. 

Begge besøg blev undervejs krydret med små un-

derstøttende indlæg fra de fem faglærere, som 

med gode historiske vinkler har kunnet 

Fakta 
EUD-område: Teknologi, byggeri og 

transport 

Antal elever på turen: 65 

Varighed: 2 dage  

Region: Hovedstaden 

1. dag: Danmarks Tekniske Museum  

2. dag: DieselHouse 
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understøtte elevernes perspektivering af fagenes 

kultur og historie. 

Efter hjemkomsten til skolen blev der fra lærernes 

side sat fokus på opsamling af fagenes kultur og 

historie i forbindelse med undervisningen.   

Hvad har Syddansk 
Erhvervsskole Odense-
Vejle fået ud af 
dannelsesturen? 
Både besøget på Danmarks Tekniske Museum og 

DieselHouse gav eleverne et indgående indblik i 

udviklingen af og historien bag både mekanik og 

transport. Dette ved eleverne så evolutionen i 

forskellige transportmidler, ligesom den 

teknologiske udvikling 

I et dannelsesperspektiv fik eleverne nærværende, 

tankevækkende og inspirerende input, som gav 

dem stof til eftertanke, så de kunne begynde at 

tænke over deres fremtidige liv som ung i 

Danmark og som fremtidig lærling på 

arbejdsmarkedet. 

Dannelsesturen med besøgene og ikke mindst 

samværet på overnatningsstedet blev fra både 

lærere og elever fremhævet som værende 

hovedårsagen til en efterfølgende meget god 

stemning på grundforløb 1, hvilket i løbet af 

efteråret viste sig fordelagtigt i mange 

henseender. Yderligere fik de tre kontaktlærere, 

som havde holdene, optimale muligheder for at 

lære eleverne bedre at kende og omvendt.  

Efterfølgende har eleverne været igennem deres 

uddannelsesvalg, hvor størstedelen valgte 

uddannelse inden for fagretningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Skolens vurdering af 
udbytte 

- Øget kendskab til fagets 

historie og perspektiv på deres 

faglighed 

- Dannelse som ung i Danmark 

og på arbejdsmarkedet 

- Øget socialt sammenhold 

- Kontaktlærerne fik et øget 

kendskab til den enkelte elev 
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NEXT 

 

”Byggeri og industri – en tidsrejse fra tidlig 
industrialisering til 0-energibyggeri, automatisering 
og robotteknologi” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen var at give eleverne en 

forståelse for de mange erhvervsretninger og 

beskæftigelsesmuligheden inden for disse fag. Og 

at åbne elevernes øjne for de muligheder, der 

findes inden for industriområdet, så de senere kan 

tage et kvalificeret valg af uddannelse.  

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Eleverne skulle overnatte i et nedlagt statsfængsel, 

der var blevet omdannet til hostel og museum. 

Eleverne havde fri adgang til museet under hele 

opholdet. Alle eleverne besøgte museet i små 

grupper og fik en rundvisning i de gamle 

fængselbygninger. 

På dannelsesturen besøgte eleverne også 

Videnscenter for håndværk på Learnmark. Her 

hørte de om klimarenovering og bæredygtighed i 

byggeri, samt hvordan man kan bruge droner i 

industrien.  

Eleverne besøgte også Horsens Kunstmuseum. 

Her så de en udstilling af en ung kunstner, der 

havde broderet på trommeskind fra kendte 

trommeslagere. Formålet med dette besøg var at 

vise eleverne andre måder at bruge deres 

håndværk på.  

Eleverne kom herefter tilbage til Learnmark, hvor 

de hørte om stenhuggeruddannelsen. Her fik de 

også en opgave, hvor de skulle lave bogstaver på 

en gravsten ved hjælp af hammer og mejsel og en 

cnc-maskine.  

Eleverne var selv ansvarlige for forplejning på 

turen. Der var et budget, men eleverne skulle selv 

sørge for at overholde det, handle ind og 

tilberede maden.  

Hvad har NEXT fået ud 
af dannelsesturen? 
Eleverne fik en forståelse for den praksis, de ud-

danner sig til, samt mulighed for at få svar på 

nogle af de spørgsmål, som de hver især havde til 

uddannelserne og jobmulighederne bagefter. Ele-

verne lærte derudover noget om de teknologier 

og tiltag, der tillader klimavenlige byggerier. Ele-

verne blev mere afklarede omkring deres valg af 

Fakta 
EUD-område: Teknologi, byggeri og 

transport 

Antal elever på turen: 53 

Varighed: 4 dage 

Region: Midtjylland 

1. dag: Fængselsmuseet 

2. dag: Videnscenter for håndværk på 

Learnmark 

3. dag: Horsens Kunstmuseum  

4. dag: Learnmarks stenhugger-

uddannelse 

5. dag: Hjemrejse 
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uddannelse. Flere af eleverne var skeptiske ift. at 

skulle høre mere om andre uddannelser, men har 

efterfølgende italesat, at de ved at blive præsente-

ret for uddannelserne blev mere afklarede om-

kring deres valg. 

 

Lærerne oplevede, at eleverne ligeledes har fået et 

bedre fællesskab. Mange af eleverne havde ikke 

prøvet at rejse uden deres forældre før, hvilket be-

tød, at de måtte hjælpe hinanden med flere af de 

praktiske ting. Det havde også stor betydning for 

eleverne, at de overnattede sammen. Flere af ele-

verne lærte hinanden at kende på en mere ”nær” 

måde, end de ellers ville have gjort på skolen.  

 

  

Skolens vurdering af 
udbytte 

- Eleverne fik bedre kendskab til, 

hvilke arbejdsopgaver de 

uddanner sig til 

- Eleverne fik besvaret nogle af 

de spørgsmål, de havde 

omkring uddannelsen og det 

efterfølgende arbejdsliv 

- Afklaring omkring 

uddannelsesvalg 

- Et tættere fællesskab.  
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Ture på tværs af EUD-hovedområder 
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Mercantec 

 

”Dannelsestur til Sønderjylland”

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var, at eleverne 

skulle have indblik i, hvilken udvikling byggeri og 

fødevarerproduktion har været igennem de sidste 

mange år. Eleverne skulle ligeledes have forståelse 

for, hvilke stillinger de kan komme til at varetage, 

når de er færdiguddannede. Et sidste formål var at 

få eleverne rystet godt sammen og skabe et 

stærkt socialt afsæt på tværs af EUD-områder. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Inden dannelsesturen fik eleverne til opgave at 

lave informationssøgning på de valgte 

besøgssteder.  

Den første dag besøgte eleverne Økolariet. Her 

var der fokus på bæredygtighed, klima og energi. 

Eleverne fik kendskab til forskellige genrer inden 

for fremtidens bæredygtige energiressourcer, og 

hvilke konsekvenser de har for klimaet. Eleverne 

blev derudover præsenteret for fremtidens 

energikilder, ”Fremtidens Vejle” og ”Fremtidens 

byer”. Disse var relevante for eleverne, da de 

efterfølgende skulle arbejde med temaet ”Vores 

bæredygtige by”.  

Efter Økolariet besøgte eleverne Industrimuseet i 

Horsens. Her fik eleverne indblik i den 

teknologiske udvikling de sidste 50 år. De fik også 

indblik i, hvordan almindelige mennesker levede 

for 50 år siden (levevilkår, butikker og tendenser). 

Efter dannelsesturen skulle eleverne lave en 

skriftlig opsamling samt en præsentation og 

fremlæggelse af deres produktion. Eleverne fik 

ligeledes løbende opgaver, der relaterede sig til 

de besøg, de havde været på.  

På andendagen skulle alle elever på 

virksomhedsbesøg. Her blev de to fagretninger 

delt op, og de besøgte forskellige virksomheder. 

Mad og Sundhed besøgte Sønderborg 

Centralsygehus, Konstruktion og Arkitektur 

besøgte Frøsløv Træ, og Teknologi og Medier 

samt Teknologi og Auto besøgte Danfoss. 

De elever, der besøgte Sønderborg 

Centralsygehus, blev særligt overraskede over den 

produktion, der foregik på sygehuset på daglig 

basis, herunden brugen af robotter i 

madlavningsprocesser.  

Hos Frøsløv Træ fik eleverne indblik i, hvordan 

store virksomheder indtænker bæredygtighed i 

indretningen af deres kontorer, når det gælder 

materialer og vand. På Danfoss fik eleverne indblik 

i, hvordan man kan kombinere 

virksomhedstraditioner og kvalitet med fremtidens 

teknologiske udvikling.  

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser og Teknologi, byggeri og 

transport 

Antal elever på turen: 125 

Varighed: 2 dage 

Region: Syddanmark og Midtjylland 

1. dag: Økolariet i Vejle, Industrimuseet  

2. dag: Danfoss, Sønderborg 

Centralsygehus, Førslev Træ 
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Hvad har Mercantec fået 
ud af dannelsesturen? 
Eleverne fik indblik i, hvordan virksomheder 

arbejder med vækst, miljø og bæredygtighed. 

Udbyttet af turen var, ifølge lærerne, at eleverne 

via et tilbageblik i historien fik nye ideer til at 

arbejde med fremtidens byggeri og 

fødevareproduktion. De fik ligeledes indblik i det 

arbejdsmarked, de var ved at uddanne sig til. Ved 

at lave fællesspisning og fælles indlogering 

vurdererede lærerne, at eleverne fik skabt et godt 

socialt fællesskab, som de har fastholdt efter 

dannelsesturen.  

Eleverne fik derudover træning i 

informationssøgning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Skolens vurdering af udbytte 
- Indblik i, hvordan virksomheder 

forholder sig til bæredygtighed 

- Indblik i kulturen på et 

arbejdsmarked 

- Er godt socialt fællesskab på 

tværs af EUD-områder 
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EUC Syd 

 

”Kend dit samfund” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen var ifølge EUC Syd 

Aabenraa tredelt. For det første ønskede 

skolen at øge elevernes 

demokratiforståelse. For det andet var 

formålet at skabe bedre trivsel blandt 

eleverne og herigennem øge 

fastholdelsen på uddannelsen. Herudover 

ønskede skolen at øge elevernes indsigt i 

fagene samt deres faglige stolthed.  

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Turen blev planlagt som en fælles tur for 

eleverne fra de to fagområder: Sundhed 

og livsstil og Innovation, energirigtigt 

byggeri og strøm. 47 elever deltog, heraf 

hovedsageligt drenge og fra sidstnævnte 

fagretning. Begrundelsen for en fælles tur 

var, dels at der ikke var elever nok på 

Sundhed og livsstil til en tur alene, dels at 

skolen ønskede at udfordre eleverne på 

GF1 i forhold til deres forestillinger om 

uddannelsesvalg.  

Turen gik til København med to 

overnatninger, fordi det var vigtigt, at 

eleverne så Folketinget som led i deres 

demokratiske dannelse. Programmet 

bestod udover et besøg i Folketinget af 

en række besøg med teknologi som 

emne: Dieselhuset (for at studere dieslens 

betydning for industrialiseringen i 

Danmark), Teknisk Museum Helsingør 

samt Helsingør havn og Værftsmuseet. 

Forud for turen til København arbejdede 

eleverne i ugerne op til i undervisningen 

med nogle emner inden for demokrati og 

teknologi. Undervejs på turen skulle 

eleverne dokumentere det, de lærte, ved 

hjælp af kameraet i deres mobiltelefoner. 

Forløbet blev rundet af med, at eleverne 

præsenterede det, de havde lært, i en 

rapport og en præsentation for de andre 

elever. 

Lærerne erfarede, at de klare regler for 

adfærd og mødetider, der var afstemt 

med eleverne før turen, bidrog til, at 

eleverne i mindre grad prøvede grænser 

af på turen. Og samtidig brugte eleverne 

regler til at holde hinanden op på aftalt 

Fakta 
EUD-område: Teknologi, byggeri, 

transport & Omsorg, sundhed, 

pædagogik 

Antal elever på turen: 47 

Varighed: 3 dage 

Region: Region Hovedstaden 

1. dag: Dieselhuset 

2. dag: Teknisk Museum, Helsingør 

havn og Værftsmuseet  

3. dag: Folketinget 
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adfærd, for eksempel vigtigheden af at 

møde til tiden. Turen foregik derfor 

meget planmæssigt uden nævneværdige 

udfordringer. 

Hvad har EUC Syd fået 
ud af dannelsesturen? 
Eleverne fik gennem turen samt undervis-

ningen rundt om en forståelse for den 

tekniske og miljømæssige udvikling af 

håndværkerfagene. 

 

I forhold til indfrielsen af formålene med 

turen oplevede lærerne efter turen, at 

elevernes trivsel var styrket betydeligt 

sammenlignet med andre hold. Eleverne 

havde både bedre sammenhold på tværs 

af holdene og bedre samarbejde mellem 

elever og lærere. Lærerne så bl.a., at 

eleverne var bedre til at tage sig af 

hinanden og spørge ind til hinandens 

trivsel. 

Projektlederen vurderer, at den øgede 

trivsel bidrog til en højere 

fastholdelsesprocent (47 ud af 52 forblev 

på uddannelsen) end normalt. Samtidig 

havde eleverne nemmere ved at få 

lovning på uddannelsesaftaler inden for 

deres valgte fag.  

Det var vanskeligere for skolen at måle og 

vurdere for skolen, om eleverne opnåede 

en øget demokratiforståelse. Alle elever 

fik set demokratiets virke i form af 

Folketinget, og herigennem fik eleverne 

et øget indblik i, hvad demokratiet består 

af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens vurdering af udbytte 
- Øget sammenhold og trivsel 

blandt eleverne 

- Højere fastholdelsesprocent end 

den i forvejen høje fastholdelse 

på GF1. 

- Eleverne blev hurtigere afklaret 

om uddannelsesvalg  

- Eleverne havde nemmere ved at 

få lovning på uddannelsesaftale 

inden for deres valgte fag 
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Viden Djurs 

 

”Viden om samfund, arbejdskultur og innovation i 
håndværksfagene – før og nu” 
 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var at styrke 

elevernes kendskab til deres fag ved at blive 

præsenteret for virkeligheden, både den 

grundlæggende forståelse for fagets historie og 

kultur. Dette skulle stille eleverne bedre i stand til 

at foretage en velovervejet beslutning om deres 

videre uddannelsesretning og give dem en aha-

oplevelse i forhold til, hvad det vil sige at indgå på 

arbejdsmarkedet.  

Turen havde derudover fokus på at styrke 

elevernes faglige stolthed og styrke fællesskabet 

eleverne imellem for ultimativt at sikre 

fastholdelse. 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Turen gik rundt i Region Syddanmark med bus for 

54 elever fra hovedområderne 1) Teknologi, 

byggeri og transport samt 2) Fødevarer, jordbrug 

og oplevelser. Skolen overnattede i Kolding. 

Skolen havde valgt, at disse to faglinjer deltog på 

samme tur for at øge kendskabet og 

sammenholdet på tværs og samtidig præsentere 

eleverne for en anden mulig uddannelsesretning. 

Undervejs på besøgsstederne delte eleverne fra 

hver uddannelsesretning sig op, så 

virksomhedsbesøgene var relevante for alle elever.  

Eleverne besøgte Fighter Wing Skrydstrup 

(Skrydstrup Flyvestation), Industrimuseet ved 

Horsens og Bridgewalking på den gamle 

Lillebæltsbro. 

Projektet tog udgangspunkt i erhvervsfagene 

samfund, sundhed, arbejdspladskultur, innovation 

og grundfaget dansk. Turen var en del af et 

projekt, hvor der var én forberedende 

undervisningsdag inden turen, to dages 

dannelsestur, samt to dage afsat til 

efterbehandling. Projektet understøttede at lære 

eleverne at være undersøgende, 

eksperimenterende, samarbejdende og 

reflekterende i deres tilgang.  

Som et led i evalueringen og efterbehandlingen 

bearbejdede eleverne turen og præsenterede det 

for resten af klassen, bl.a. med eksempler på, 

hvordan samspillet var mellem 

samfundsudviklingen og teknologiudviklingen i de 

virksomheder, de besøgte. Eksempelvis gik 

eleverne over Den Gamle Lillebæltsbro, hvor en 

Fakta 
EUD-område: Teknologi, byggeri og 

transport samt Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 54 

Varighed: 2 dage 

Region: Syddanmark 

1. dag: Industrimuseet, Fighter Wing 

Skrydstrup, Lagkagehuset i Haderslev 

2. dag: Bridgewalking 
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guide gav dem indsigt i broens historiske 

betydning og konstruktion. Dette arbejdede 

eleverne videre med tilbage på skolen, hvor de 

skulle lave deres egen brokonstruktion og 

præsentation. 

Hvad har Viden Djurs 
fået ud af 
dannelsesturen? 
Turen bidrog i høj grad til at skabe en rød tråd 

fagligt igennem GF1 forløb med konkrete cases. 

Det betød et større engagement hos eleverne og 

en høj motivation og fastholdelse på 

uddannelsesretningerne. Der startede 53 elever på 

GF1 2018 på disse to linjer. 41 af disse elever 

fortsatte ved Viden Djurs på GF2. 

Fordi turen lå i starten af GF1, var turen med til at 

ruste eleverne sammen både i deres klasser og på 

tværs af faglinjerne. Konkret bidrog det til, at 

eleverne efterfølgende lavede arrangementer 

sammen efter skoletid, og at de udviste stor 

omsorg for hinanden i forhold til at møde i skole. 

Dette i en grad, som lærerne ikke tidligere havde 

oplevet ved andre hold. Det førte bl.a. til, at 

eleverne sammen med lærerne på GF2 indførte en 

makkerordning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af 
udbytte 

- Høj motivation og fastholdelse 

på uddannelsesretningerne 

- Indblik i og forståelse for, hvad 

en produktiv og inkluderende 

arbejdspladskultur fordrer 

- Rustet til at skelne mellem 

innovation og udvikling 

- Øget socialt samvær på hver 

fagretning og på tværs af 

fagretninger 
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EUC Nord 

 

”Håndværkets og merkantile kultur – set i lyset af 

fortid, nutid og fremtid” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen til København og Midtjylland 

var for begge EUD-områder tredelt:  

1) at skabe muligheder for, at eleverne knyttede 

stærke sociale bånd,  

2) almen dannelse i samfundets kultur og sociale 

regler, og 

3) faglig undervisning i, hvordan fagene har 

udviklet sig med de skiftende tiders 

samfundsforhold, herunder udfordringer og 

muligheder, samt samt den kulturelle og 

teknologiske udvikling. Dette skulle gøre eleverne 

i stand til at reflektere over deres eget fags 

udvikling i forhold til industri- og 

informationssamfundet.  

Gennem besøg på arbejdspladser var formålet, at 

eleverne fik indblik i, hvordan faget og 

arbejdskulturen har forandret sig. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Skolens projekt blev gennemført som to 

selvstændige studieture for hhv. EUX Energi og 

byggeri til København, Aarhus og Vejle samt EUX 

Merkantil til København. 

Fælles for begge ture var, at de gik til København. 

Her kunne eleverne se bygninger og forretninger, 

som var mange hundrede år gamle, ligesom de 

nyeste og mest unikke bolig- og 

forrentningsprojekter kunne opleves her. Begge 

ture var med én overnatning. 

EUX Energi og byggeri besøgte Den Gamle By i 

Aarhus, Fjordenhus i Vejle, samt fik rundvisning i 

København med en arkitekt. 

EUX Merkantil fik rundvisning på Christiansborg, i 

Operaen og på Christiania, samt var på 

havnerundfart og besøg på Arbejdermuseet.  

Før studieturen fik eleverne til opgave at 

undersøge besøgsstederne, ligesom de skulle tage 

billeder på selve studieturen, som skulle indgå i en 

afrapportering og præsentation for klassen. 

Hvad har EUC Nord fået 
ud af dannelsesturen? 
For mange af eleverne var det første gang, de 

besøgte København. Skolen mente, at de havde 

en vigtig opgave i forhold til at udvide elevernes 

horisont og gøre dem nysgerrige på at rejse ud og 

opdage verden –  og ikke mindst Danmark. 

Ifølge skolen selv gav besøgene eleverne en 

oplevelse og en indsigt i mangfoldigheden og 

forskelligheden i dansk historie, levevilkår og 

Fakta 
EUD-område: Teknologi, byggeri og 

transport samt Kontor, handel og 

forretningsservice 

Antal elever på turen: 85 

Varighed: 2 dage 

Region: Region Hovedstaden og 

Midtjylland 

Dag 1 og 2: Se besøgsstederne for 

hver af turene i teksten til højre. 
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kultur.  Herigennem fik eleverne perspektiveret 

deres eget liv og fags udvikling i forhold til 

skiftende tiders samfundsforhold.  

I forhold til det sociale vurderer skolen, at det har 

skabt et godt sammenhold i klasserne, og at 

eleverne lærer at tage sig af hinanden – både på 

studieturen og især når de kommer hjem.  

For EUX Energi og byggeri gennemførte skolen 

selv en evaluering via et spørgeskema til eleverne 

kort efter turen. Ifølge skolens egen evaluering 

havde 86% af eleverne lært mere om fagets 

historie, 81% mente, at klassen havde et bedre 

sammenhold, mens 48% fik en styrket relation til 

deres lærere. 

Der var et meget lavt frafald på forløbene ifølge 

skolen. 2 elever er overflyttet til HF/STX, og 3 

elever er overflyttet til samme uddannelse, men på 

EUD. Kun to elever er stoppet på grund af 

manglende motivation for faget og 

erhvervsuddannelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 
- Styrket relationer både elev-til-

elev og elev-til-lærer 

- Øget forståelse for fagets 

historie  

- Øget indsigt i moderne 

arbejdspladskultur 

- Dannelse i samfundets værdier 

og forskellige livsformer 
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UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 

 

”Dit sunde liv – Kend dit fag” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var for det første 

det sociale fællesskab. For det andet skulle turen 

til hovedstaden give den enkelte elev et bedre 

kendskab til fagområdets historie og kultur samt 

medvirke til at motivere og fastholde eleven i den 

rette uddannelse.  

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
I det overordnede projekt ”Dit sunde liv – Kend dit 

fag”, der strakte sig over tre uger, indgik der en 

fælles tur onsdag til fredag i september til 

København for alle elever på GF1. Eleverne kom 

fra følgende uddannelser: AUTO (Mekaniker), SVI 

(Strøm, Vindkraft og IT), BYG (Bygge og Anlæg) og 

MO (Mad og Oplevelser).  

Onsdag tog eleverne til København med tog. Efter 

ankomst og indlogering tog alle på kanalrundfart. 

Om torsdagen splittede eleverne sig op i forhold 

til fagretning, hvor de besøgte relevante virksom-

heder for deres uddannelse. Her besøgte AUTO 

Københavns Lufthavns mekanikerafdeling. SVI be-

søgte Tivolis vedligeholdelsesafdeling, DSB Ser-

vice, Carlsbergs Gamle Fabrik og Experimentarium. 

MO besøgte Lagkagehuset, Ida Davidsen og kanti-

nen i Nordea. BYG besøgte Carlsbergs Gamle Fa-

brik og DSB Vedligehold. Efter virksomhedsbesø-

gene mødtes alle eleverne i Tivoli sent på efter-

middagen. Fredag morgen tog eleverne hjem til 

Skjern.   

Hvad har 
UddanelsesCenter 
Ringkøbing Skjern fået 
ud af dannelsesturen? 
Underviserne på tværs af fagene oplevede, at alle 

eleverne fik et større indblik i, hvad de kunne 

bruge deres uddannelse til ifm. de forskellige 

virksomhedsbesøg. På den måde gav turen en 

øget afklaring ift. uddannelsesvalg. For SVI 

oplevede underviserne, at nogle elever gik fra at 

ville være elektrikere til i stedet at ville være 

smede efter besøg ved DSBs 

vedligeholdesesafdeling.  

Alle uddannelsesretninger oplevede efterfølgende 

en stor fastholdelse af elever. Ifølge underviserne 

kan dannelsesturen til København have haft 

medindflydelse herpå. 

For underviserne for SVI og BYG var det ydermere 

især det sociale og faglige udbytte af turen, som 

eleverne havde fremhævet. MO fremhævede 

endvidere, at eleverne blev inspirerede og 

Fakta 
EUD-område: Teknologi, byggeri og 

transport og Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 99  

Varighed: 3 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Transport og kanalrundfart 

2. dag: Fagspecifikke 

virksomhedsbesøg og Tivoli 

3. dag: Hjemtransport 
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motiverede af mødet med ildsjæle, som havde 

stor kærlighed for faget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Skolens vurdering af udbytte 
- Øget kendskab til fagets 

muligheder i praksis 

- Øget afklaring ift. 

uddannelsesvalg 

- Styrkelse af det sociale 

sammenhold 

- Øget motivation for faget  
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NEXT 

 

”Detailhandel – før og nu i et innovativt perspektiv” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var at kombinere en 

kulturel, historisk og faglig forståelse af området, 

Kontor, handel og forretningsservice, og dermed 

styrke elevernes forståelse for området.   

 

Turen skulle styrke elevernes opfattelse af, at han-

dels- og detailområdet er et attraktivt uddannel-

sesvalg med spændende karrieremuligheder. Sær-

ligt med vægt på at eksponere eleverne for detail-

området.  

 

Sidst men ikke mindst var formålet med dannel-

sesturen at eleverne skulle rystes sammen og få et 

stærkt socialt fællesskab. 

  

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Turen var målrettet elever, hvis uddannelsesønsker 

rettede sig mod mediefagene på fagretningen 

”Media & Design” men havde tråde til det 

merkantile område indenfor handel og detail. 

Den første dag besøgte eleverne Den gamle by i 

Aarhus. Her så de bl.a. en udstilling om handel og 

details udvikling gennem de sidste 100 år. Inden 

besøget havde eleverne lavet en 

informationssøgning om udstillingen.  

Efter en overnatning på hostel i hhv. Aarhus og 

Risskov blev eleverne delt op i grupper og kom på 

virksomhedsbesøg. Eleverne havde mulighed for 

at besøge: Guldsmed Dauf & Pede, ARoS, 

Musikhuset, Teateret Stakladen, Soundwise, Wasa 

Film, TV2 Østjylland og Guldkarma.  

Eleverne blev inddelt i grupper af underviserne. De 

blev inddelt efter ønsker til videre uddannelse og 

kompetencer.  

Ønsket var at få eleverne til at forholde sig kritisk 

til de muligheder og udfordringer, der var ved 

deres uddannelsesvalg. Herunder også en 

mulighed for at få øjnene op for alternativer.  

Dannelsesturens indhold blev ligeledes anvendt i 

undervisningen og dannede også afsæt for et 

besøg på Arbejdermuseet, da de var tilbage i 

København 

Hvad har NEXT fået ud 
af dannelsesturen? 
Gennem turen fik eleverne mulighed for at reflek-

tere over deres uddannelsesvalg i forhold til mu-

ligt alternativer. 

 

Underviserne oplevede efter dannelsesturen, at 

eleverne havde fået et mere realistisk billede af 

det enkelte fags virkelighed og dermed også af de 

kvalifikationer, der forventes af dem. Eleverne 

kunne på baggrund af besøgene lave en revurde-

ring af deres uddannelsesønsker.  

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel og 

forretningsservice og Omsorg, 

sundhed og pædagogik 

Antal elever på turen: 86 

Varighed: 2 dage 

Region: Midtjylland 

1. dag: Den gamle by,   

2. dag:  Guldsmed Dauf & Pede 
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Ud over det faglige udbytte vurderede undervi-

serne, at turen også havde et fastholdelsespoten-

tiale. Mange elever gav efterfølgende udtryk for, 

at samværet med både lærere og andre elever i 

mere uformelle rammer har haft positiv indfly-

delse på deres lyst til at lære og lyst til at gå i 

skole. Desuden var eksponeringen for detailområ-

det, som en spændende karrierevej, ifølge lærerne 

motiverende for eleverne og bidrog til fasthol-

delse. 

 

Lærerne påpeger ligeledes at eleverne havde godt 

af at komme lidt ud af København, og se en anden 

kultur og måde at arbejde på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 
- Afklaring omkring uddannelsesvalg 

- Bedre kendskab til, hvilke 

arbejdsopgaver de uddanner sig til 

- Et tættere socialt fællesskab mellem 

elever og mellem elever og lærere.  

- Forstålese for andre kulturer end 

den Københavnske 
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Uddannelsescenter Holstebro 

 

”Fra lokalsamfund til metropol”  

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Et af formålene med dannelsesturen var at give 

eleverne forståelse for, hvordan trends skabes og 

spredes fra metropolen til resten af landets 

hjørner. Eleverne skulle lære at spotte nye trends 

og være bevidste om, hvordan de manifisterer sig 

i forbrugsmønstre, arbejdsforhold og 

virksomhedstyper. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Inden dannelsesturen arbejdede eleverne med 

projektet ”Fra lokalsamfund til metropol” på 

skolen. Eleverne skulle bl.a. lave 

informationssøgning.  

Eleverne kom på besøg hos forskellige 

virksomheder afhængig af deres fagretning. 

Eksempler i faktaboksen er et udpluk af 

besøgssteder fra de tre retninger.  

Lærerne ønskede at have et karriereperspektiv 

med i projektet, hvor eleverne i mødet med de 

forskellige fag og virksomheder skulle reflektere 

og blive klogere på sig selv i forhold til deres 

fremtidige uddannelses- og arbejdsliv.  

Eleverne på ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” 

besøgte bl.a. Maduniverset, Ida Davidsen og en 

københavnsk bager. Formålet var at præsentere 

eleverne for alsidigheden i dansk mad og de 

oplevelser, der kan følge med maden.  

Eleverne på ”Handel, kontor og forretningsservice” 

besøgte bl.a. Elgiganten, hvor de fik indblik i, 

hvordan en virksomhed som Elgiganten er blevet 

til, organiseres og udvikles over tid.  

Eleverne på ”Teknologi, byggeri og transport” 

besøgte bl.a. Danmarks Tekniske Museum, hvor 

eleverne fik indblik i den udvikling, som 

teknologien har været igennem de sidste mange 

år, samt hvilke teknologier der dominerer 

danskernes hverdag i dag.  

Efter dannelsesturen fik eleverne til opgave at 

udarbejde en præsentation og en dansk-faglig 

produktion (video, blog, hjemmeside mv.). 

Hvad har 
Uddannelsescenter 
Holstebro fået ud af 
dannelsesturen? 
Efter dannelsesturen italesatte lærerne, at eleverne 

fik en god forståelse for bager- og kokkefagets 

historie på Maduniverset, fx gennem besøg hos 

Ida Davidsen og en københavnsk bager.  

Fakta 
EUD-område: Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser, Handel, kontor og 

forretningsservice, Teknologi, byggeri 

og transport 

Antal elever på turen: 127 

Varighed: 3 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: Maduniverset, Ida Davidsen, 

Bager, Taggartneriet Gro 

2. dag: Elgiganten 

3. dag: Danmarks Tekniske Museum 



 

98 

 

Eleverne på ”Landbrug, planter, natur og teknik” 

oplevede under besøg i hhv. taggartneriet 

Østergro og Street Food en anderledes kultur og 

en anden måde at bruge råvarer på, end den de 

kender fra fagene i Vestjylland, hvilket bidrog til 

en ny forståelse af fagene.  

Eleverne på ”Business” fik en god forståelse for 

detail- og handelsfaget gennem et 

virksomhedsbesøg hos Elgiganten.  

Eleverne på ”Bil, chauffør og lager” fik gennem et 

besøg på Teknisk Museum i Helsingør et godt 

historisk indblik i faget og historien bag, fx ved at 

se Ellehammers første bil.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 
- Eleverne fik indgående kendskab 

til deres fag og de stillinger, de 

kan varetage, når de er 

færdiguddannede 

- Øget kendskab til arbejdskultur 

- Bedre socialt fællesskab 
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Campus Bornholm  

 

”Salg af fødevareprodukter før og nu – Nye tider og 
nye forbrugsvaner” 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med dannelsesturen var bl.a. at skabe et 

studiemiljø med et stærkt fællesskab mellem de 

forskellige afdelinger, da skolen mener, at det gi-

ver en bedre forståelse af ”salg og produktion” og 

højner fagligheden på begge områder. 

 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Eleverne besøgte Tivoli og fik et unikt indblik i 

salg, markedsføring og udvikling inden for ople-

velsesøkonomi. Derudover fik eleverne indblik i 

drift og fremstilling af fødevarer og restaurations-

området.  

Eleverne besøgte ligeledes Street Food, hvor de fik 

mulighed for at se en anden måde at fremstille og 

præsentere mad på. 

På turens andendag besøgte eleverne Dansk De-

sign Center og Arbejdermuseet. Her fik de indblik 

i, hvordan Danmark har udviklet sig, og hvilke 

trends der har været gennem tiden.  

Dannelsesturen indgik som en del af et projektfor-

løb, der strakte sig over en uge. Formålet med 

projektforløbet var at lære eleverne at sælge spe-

cialprodukter, hvor fokus er på oplevelsen og sto-

rytelling, samt hvordan følelser er en del af fortæl-

lingen og markedsføringen. Efter dannelsesturen 

skulle eleverne afslutte forløbet med en offentlig 

udstilling og en mundtlig præsentation på Cam-

pus Bornholm. 

 

Hvad har Campus 
Bornholm fået ud af 
dannelsesturen? 
Eleverne i begge afdelinger lærte hinanden bedre 

at kende og fik en større forståelse for fagenes 

betydning i sammenhæng med andre fagområder 

såsom salg og produktion. Underviserne har ikke 

tidligere oplevet et fællesskab på tværs af 

afdelinger. En af grundene til dette nye fællesskab 

var, udover dannelsesturen, formentlig, at 

eleverne arbejdede på fællessprojekter med 

produktion, salg og markedsføring. 

  

Skolens vurdering af udbytte 
- Dybdegående forståelse for salg 

og markedføring i praksis 

- Forståelse for oplevelsesdesign, 

storytelling og markedsføring 

- Fællesskab mellem eleverne på 

tværs af to afdelinger 

Fakta 
EUD-område: Kontor, handel og 

forretningsservice og Fødevarer, 

jordbrug og oplevelser 

Antal elever på turen: 21 

Varighed: 2 dage 

Region: Hovedstanden 

1. dag: Tivoli, Street Food 

2. dag: Dansk Design Center, 

Arbejdermuseet 
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Tradium 

 

”Stil og Mad – håndværk, design og innovation  - en 
rejse til hovedstaden”
 

 

 

Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
Formålet med turen var at give eleverne indsigt i 

frisørbranchens samt Hotel-, køkken- og 

restaurantområdets historie og udvikling, særligt 

hvordan udviklingen i forbrugsmønster og 

forbrugsvaner har haft afgørende betydning for 

branchen. 

Skolen ønskede at øge elevernes kendskab og 

evne til at arbejde med form, farver og innovation, 

som er meget vigtige kompetencer i branchen. 

Dette skulle i sidste ende øge elevernes 

motivation og hjælpe dem i valg af uddannelse. 

 
Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
26 elever fordelt på fagretningerne Mad og Stil 

deltog på turen. Mad og Stil havde en række 

fællesaktiviter, men samtidig også hver deres 

besøg, som var rettet mod deres fagretning. 

Eleverne fik ved turens start udleveret læsestof, 

der beskrev historien bag de steder, som de 

besøgte. 

Eleverne fik undervejs udleveret en række 

forskellige opgaver, som bl.a. dækkede refleksion, 

samarbejde, fordybelse og gruppearbejde. De 

enkelte dage og besøg var koblet op til opgaver 

samt læringsmål inden for fagene Innovation, 

Arbejdsplanlægning og samarbejde samt Faglig 

dokumentation.  

På førstedagen besøgte eleverne TV2, hvor de fik  

rundvisning og besøgte makeuppen. Her blev 

eleverne afklaret omkring, hvilken 

uddannelsesmæssig baggrund det kræver for at 

arbejde hos TV2. Samtidig besøgte Mad 

virksomheden Trio, hvor de fik en rundvisning. 

Derefter gik turen til Torvehallerne, for at se på 

råvarer. 

På andendagen besøgte de Designmuseet, hvor 

de fik en guidet tur i udstillingen Tøj og mode. 

Derefter gik turen til en frisørsalon i København 

for at få kendskab til branchen i storbyen. Eleverne 

havde hjemmefra forberedt spørgsmål til 

virksomheden. Som det sidste besøgte holdet 

Fakta 
EUD-område: Omsorg, sundhed og 

pædagogik og Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser 

Antal elever på turen: 26 elever 

Varighed: 2 dage 

Region: Hovedstaden 

1. dag: TV2 Danmark, Trio, 

Torvehallerne 

2. dag: Designmuseet, frisørsalon, 

Tivoli 
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Tivoli. Her udførte de statistiske opgaver i 

matematik, tog billeder af former og farver til 

deres logbog, lavede en opgave om hårkunst 

samt læste og reflekterede over, hvorfor de tror, 

Tivoli er blevet en succesfuld virksomhed. 

Om aftenen var der fællesspisning på tværs af 

fagretninger.  

Tilbage på skolen efter turen lavede eleverne 

fremlæggelse omkring en tidsperiode og mode, 

som de hørte om på Designmuseet. Eleverne 

lavede også en artikel i dansk om deres interview i 

frisørsalonen.  

Hvad har Tradium fået 
ud af dannelsesturen? 
Eleverne var ifølge lærerne blevet klogere på sig 

selv, deres uddannelsesvej, virksomheder, stilhi-

storie og hinanden.  

 

Besøget hos TV2 gav eleverne et indblik i arbejdet 

som stylist. Efter besøget var der flere af pigerne 

på turen, der kunne se muligheder i at kombinere 

frisørfaget med makeupartistuddannelsen. Og be-

søget på Designmuseet gav et godt indblik hos 

eleverne i modens historie og gode snakke om, 

hvorfor moden i dag ser ud, som den gør. Det 

gjorde eleverne mere bevidste om vigtigheden af 

at kunne koble sig med verdenen omkring dem 

for at søge inspiration. 

 

Det fælles besøg i Tivoli gav en anderledes måde 

at arbejde med skoleopgaver på. 

 

Turen til København var for eleverne en mulighed 

for at lære hinanden bedre at kende og få snakket 

med nogle af dem, som de ikke ellers snakkede 

med på skolen. Det gav et øget sammenhold til-

bage på skolen, at eleverne skulle holde styr og 

øje med hinanden, når de gik alene rundt i Køben-

havn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 
- Afklaring omkring 

uddannelsesvalg 

- Større indblik i de 

arbejdsfunktioner, uddannelsen 

kan munde ud i 

- Øget sammenhold 

- Indlæring gennem andre 

metoder 
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Skive College  

 

”Branchekendskab” 
 

 
Hvad var formålet med 
dannelsesturen? 
For det første skulle turen give eleverne en 

grundlæggende forståelse af håndværksfagene, 

og gennem elevernes egne undersøgelser skulle 

der perspektiveres til lokalområdets 

samfundsudvikling, herunder den teknologiske, 

sociale og kulturelle betydning. Yderligere var et 

element i dannelsesturen at give eleverne en 

forståelse for betydningen af innovation og 

bearbejdning af ny viden i forhold til udvikling af 

håndværksfagene. 

For det andet var der i projektet fokus på at 

arbejde med normer, roller og adfærd på 

arbejdspladser for at klæde eleverne på til at 

indgå som faglært medarbejder i en virksomhed. 

For det tredje skulle turen bidrage til socialisering 

eleverne imellem på tværs af EUD-områder. Turen 

foregik i august 2018 efter en nylig fusion af de 

merkantile og tekniske uddannelser. Derfor var 

fokus på at skabe en fælles GF1 kultur og etablere 

basis for sammenhold på tværs af 

uddannelsesretninger. 

Hvordan forløb 
dannelsesturen? 
Projektet dannede ramme for samtlige GF1 ele-

verne på erhvervsuddannelserne på Skive College: 

Byggeri & indretning, Mekanik & metal, Mad & 

service samt Business. 

 

Inden turen arbejdede eleverne en dag med un-

dervisning relateret til de besøg, som de skulle på 

i København.  

 

Om onsdagen drog alle eleverne til København 

med tog. Samme dag var eleverne på O-løb i Kø-

benhavn, hvor de besøgte seværdigheder og bu-

tikker samt løste opgaver undervejs. Om aftenen 

var der fællesspisning og fritid på hotellet for at 

ryste eleverne sammen. På andendagen var der 

fagligt program det meste af dagen. For at gøre 

besøgene relevante for alle, splittede klasserne op 

i hovedområderne. Byggeri og indretning besøgte 

Designmuseet og Krigsmuseet på Nationalmuseet. 

Mekanik og metal besøgte Dieselhouse og Kvin-

desmedien. Mad og service besøgte HW-Larsen, 

Torvehallerne, Reffen og Escape Room. Business 

besøgte Tivoli med undervisning og var på Weird-

walks.  

 

Efter hjemkomst var der én dag med afrunding og 

fremlæggelse af projektet.  

 

Fakta 
EUD-område: Alle fire EUD-

hovedområder.  

Antal elever på turen: 115  

(samtlige GF1 eleverne på 

erhvervsuddannelserne) 

Varighed: 3 dage 

Region: Region Hovedstaden 

1. dag: Transport, O-løb til 

seværdigheder og fælles spisning  

2. dag: Faglige besøg afhængig af 

EUD-område (f.eks. Tovehallerne, HW-

Larsen, Tivoli, Dieselhouse) 

3. dag: Kanalrundfart og hjemtransport 
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Grundfaget dansk var indtænkt på turen sammen 

med erhvervsfagene, fordi det var det fag, som var 

tværgående for alle hovedområderne. Turen skulle 

styrke elevernes kompetencer i bearbejdning og 

formidling. 

Hvad har Skive College 
fået ud af 
dannelsesturen? 
Skolens overordnede indtryk var, at turen var 

uvurderlig i forhold til at skabe en identitet om de 

erhvervsuddannelser, der har været repræsenteret 

på turen. Eleverne fik på denne tur skabt et fælles 

fundament. En referenceramme, der har vist sig 

tydeligt i det efterfølgende forløb på skolen. 

Ifølge underviserne fik eleverne en unik oplevelse 

af de valgte fagretninger/brancher i en anden 

kontekst, end de kan opleve i de hjemlige rammer. 

Samtidig gav den indlagte fritid og de fælles 

oplevelser et tværfaglige sammenhold på GF1. 

Der er generelt sket en afklaring  af 

uddannelsesvalg, og for de flestes vedkommende 

også en afklaring af, at der er valgt rigtigt. Skolen 

oplevede to elever, som efter turen skiftede 

uddannelsesretning, fordi de blev afklarede om 

fagets indhold i praksis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skolens vurdering af udbytte 
- Øget socialt sammenhold på 

tværs af klasser 

- Afklaring af uddannelsesvalg  

- Øget indsigt i deres fag og 

hvordan det kan bruges på 

arbejdespladser 
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