
Fiberline, onsdag d. 15. januar 2020

Velkommen til 

netværksmøde i 

Plastindustriens HR- & 

Uddannelsesnetværk



Dagsorden: 
10-10.25: Velkomst ved Fiberline og Plastindustrien

10.25-12.30: TEMA 1 – Rekruttering til branchen:

“Unges valg af elevplads” 

EUX plastmager 

Medlemmerne fortæller

12.30 – 13.00: FROKOST og netværk

13.00-13.30: Rundvisning på Fiberline

13.30-14.30 TEMA 2 – Efteruddannelse i plastbranchen:

Aftalt Uddannelse 

Relevante kurser for plastbranchen 

Snak i grupper om uddannelsesaktiviteter og ønsker til samarbejde

14.50-15 Forslag til nye temaer og tak for i dag



Formål med netværket

• At vise hvor attraktiv plastindustrien er, og hvor mange forskellige 
uddannelses- og jobmuligheder vi byder på

• At samarbejde og erfaringsudveksle om uddannelse og rekruttering 
til branchen gennem relevante aktiviteter og ved møder

• Validere og ajourføre Plastindustriens strategiske fokus på 
uddannelse

Tovholderens rolle:

At være bindeled mellem aktiviteter og informere om relevante tiltag, 
love og regler 



Konklusion fra kick-off mødet maj 2019:

• ”Plastindustrien skal samle sig om at vise de mange muligheder for 

uddannelse og karriere og der findes, samt deltage aktivt lokalt i 

debatter om plast og initiere samarbejder med lokale skoler og 

uddannelsesinstitutioner, for at tiltrække de unges opmærksomhed. 

Interessen kommer ikke af sig selv – man er nødt til at engagere sig i 

lokalsamfundet og vise at man er der, og komme med ideer til 

samarbejde. Det kan være åbent hus, erhvervspraktik for 

udskolingselever i 7-9- klasse,  projektsamarbejder, 

innovationsforløb, osv. Erfaringer med disse projekter skal deles i 

netværket.”



Som medlem af HR & Uddannelsesnetværket får du:

• 2 årlige netværksmøder sammen med andre medlemmer om 

rekruttering og uddannelse i februar (fra 2021) og september (2020)

• Løbende information fra Plastindustriens uddannelseskonsulent om 

relevante tiltag, projekter og lovgivning om uddannelse og 

rekruttering

• Sparring og videndeling og mulighed for samarbejde om fælles 

indsatser med netværkets medlemmer



Der mangler elever til plastmageruddannelsen 

Både DJH og AMU Syd har efterlyst elever til januar-optaget 2020

STATUS på plastmageren:







Thea er færdig….

• Vi har brug for nye ambassadører til Bliv 

Plastmager-kampagnen og til Hands-On-

kampagnen



Plastic Engineering Day 2019



Plastic Engineering Day 2020

– sæt kryds i kalenderen d. 29. oktober på Aarhus Universitet

Project Plastic – hjælp os med at sprede budskabet og få flere 

studenterprojekter. Tilmelding og læs mere på 

www.plasticengineering.dk

http://www.plasticengineering.dk/


Projektet Unge i 

Praksis handler om 

erhvervspraktik i folkeskolen og om at 

få gjort flere børn og unge 

opmærksomme på plastmagerfaget 

og plastbranchen



Uddannelsesmessse Kalundborg nov. 2019



Praktisk her til sidst..

• BASECAMP – netværkets 

kommunikationsportal med mødereferater 

og mødekalender

• Næste møde er 23. september 2020 – sæt 

kryds


