
Fremtidens grønne 
plastmager 
 

 

 

 

 
Grønne Kompetencer 
Rapport fra Plastindustriens pilotprojekt 
 
Tak til de deltagende virksomheder og skoler: 

Aage Vestergaard Larsen, dantoy, Letbek,  

Dania Plast, Sky Light, Agtrup Plast,  

Schoeller Plast, AVK Plast, Krebs & Co.,  

LEGO Systems, Berry Superfos samt  

Den jydske Haandværkerskole og AMU SYD 

 

 

August 2022 



2 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

1. Baggrund for grønne kompetencer i plastmageruddannelsen .................................. 4 

1.2 Hvorfor grøn omstilling   for plastmageruddannelsen? ................................................................................ 7 

2. Metodisk tilgang ........................................................................................................................ 8 

3. Jobfunktioner i forandring       skaber nye kompetencebehov ........................................ 9 

3.1 Plastfaglige kompetencer - håndtering af nye materialer ..................................................................... 10 

 Erfaringer fra undervisningen ........................................................................................................................................ 11 

 Inspiration ......................................................................................................................................................................................... 13 

3.2 Ansvarlighed og engagement  - plasthåndværk er en forudsætning ..................................... 14 

 Erfaringer fra undervisningen ...................................................................................................................................... 14 

 Inspiration ......................................................................................................................................................................................... 15 

3.3 Forståelse for helheden i cirkulære    processer og grøn omstilling ............................................. 16 

 Erfaringer fra undervisningen ...................................................................................................................................... 16 

 Inspiration ......................................................................................................................................................................................... 18 

3.4 Problemløsning ..................................................................................................................................................................................... 19 

 Erfaringer fra undervisningen ...................................................................................................................................... 19 

 Inspiration ....................................................................................................................................................................................... 20 

3.5 Innovation ................................................................................................................................................................................................ 20 

 Erfaringer fra undervisningen ...................................................................................................................................... 21 

 Inspiration ........................................................................................................................................................................................ 22 

3.6 Anvende og medvirke til at skabe ny viden .......................................................................................................... 23 

 Erfaringer fra undervisningen ..................................................................................................................................... 23 

 Inspiration ........................................................................................................................................................................................ 23 

4. Sammenfatning af de seks kompetencer ......................................................................... 25 

5. Anbefalinger ............................................................................................................................. 26 

5.1. Anbefalinger til det faglige udvalg ................................................................................................................................. 26 

 Input til bekendtgørelsen ................................................................................................................................................ 26 



3 

 

 Skab lovmæssige rammer for samarbejde  mellem virksomheder og skoler ...... 26 

Understøt lærerne og praktikvejledernes faglige  og pædagogiske 

kompetenceudvikling .......................................................................................................................................................... 27 

 Stil krav til videnscentre ..................................................................................................................................................... 27 

5.2 Anbefalinger til lærepladserne ........................................................................................................................................... 27 

 Nyt syn på unge: lærlingen er både nybegynder og forandringsagent ....................... 27 

 Grøn grundfortælling om plastmageren ...................................................................................................... 28 

 Tættere samspil mellem lærepladser og skoleundervisningen ........................................... 30 

 Praktikmål og udvekslingsaftaler imellem læresteder ...................................................................... 31 

5.3. Anbefalinger til skolerne ............................................................................................................................................................. 31 

 Bæredygtig undervisning (Green Education) ........................................................................................... 32 

 Bæredygtig skole (Green Schooling) ................................................................................................................. 32 

 Bæredygtig helhedsudvikling (Whole Schooling) .................................................................................33 

 De tre forskellige tilgange har både fordele og ulemper ............................................................. 34 

 Uddannelsesinstitutioner skal have en strategi for grøn omstilling .................................. 35 

6. Grøn omstilling for plastmageruddannelsen - perspektivering .................................. 36 

 Grønne kompetencer for alle medarbejdere ........................................................................................... 36 

 Bæredygtig didaktik for industriens erhvervsuddannelser ......................................................... 37 

 Behov for uddannelse af praktikvejledere i virksomhederne .................................................... 37 

 Tydelige grønne karrieveje i plastbranchen ............................................................................................... 38 

7. Opsamling ................................................................................................................................. 39 

8. Kilder ........................................................................................................................................... 40 

 

  



4 

 

1. Baggrund for grønne kompetencer i 
plastmageruddannelsen 

 

Grøn omstilling og bæredygtighed præger i disse år store dele af samfundet. Det er 

nærliggende at spørge, hvordan denne dagsorden bliver omsat til praksis. Her spiller 

uddannelse af de kommende generationer en stor rolle, eftersom det er dem, som i høj 

grad kommer til at få indflydelse på udviklingen. Den grønne omstilling er derfor i 

stigende grad at spore i de fleste industrielle erhvervsuddannelser, hvor mange er i 

gang med at definere, hvad grønne kompetencer konkret går ud på. Det gælder også 

for plastmageruddannelsen. 

På den politiske arena er der i 2021 indgået en aftale blandt regeringen og Folketingets 

partier om grøn efteruddannelse og opkvalificering 1. I aftalen er der afsat 100 mil. kr., som 

kan søges af udbydere af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.  

Senest har Industriens Uddannelser sammen med COWI2 udgivet en rapport om 

effekten af grøn omstilling på beskæftigelsen i industrien. Heri konkluderes det, at er 

behov for 57.000 flere årsværk blandt faglærte og 32.000 blandt ufaglærte for at nå 70 % 

CO2-reduktionsmålsætningen. Også Arbejderbevægelsens Erhvervsråd3 konkluderer, at 

arbejdskraftbehovet for at udføre planerne i den anden politiske aftale – ”Aftale om et 

mere grønt og sikkert Danmark” – er op mod 105.000 årsværk. Heraf skal knap halvdelen 

være faglærte. Det er særligt udbygningen af havvind, der kræver mange beskæftigede.  

I brancheforeningen Plastindustrien har der igennem en lang årrække været stort fokus 

på grøn omstilling i plastbranchen, og en række store og små plastproducerende 

virksomheder har deltaget og engageret sig i arbejdet. Det stærke grønne fokus handler 

i stor træk om ressourceforbrug, energieffektivvisering, nye råvarer samt genbrug of 

genanvendelse af plast.  

 

 

1 www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/nov/211102-ny-aftale-fastsaetter-rammer-for-udmoentning-af-200 
2 COWI 2022. Beskæftigelseseffekter af den grønne omstilling. 
3 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2022: ”Grøn aftale kalder på flere faglærte” (analyse) 
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Det grønne fokus er derfor tydeligt i produktionen i mange danske plastvirksomheder. I 

Plastindustriens genanvendelseskatalog fra 20214 findes en række konkrete eksempler 

på, hvordan danske plastvirksomheder i praksis arbejder med genanvendelse af plast 

og brug af genanvendt plast i nye produkter som f.eks. møbler, fødevareemballager og 

byggematerialer. Derudover indeholder kataloget en række bud på, hvordan man fra 

politisk side kan sætte skub i plastgenanvendelsen, bl.a. ved at øge fokus på at fremme 

mere design til genanvendelse samt producere mere med genanvendt plastmateriale. 

Øvrige udvalgte eksempler på virksomhedernes aktive deltagelse i realiseringen af den 

grønne omstilling nævnes her: 

• 60 % af medlemmerne i Plastindustrien deltager i miljøinitiativet Operation Clean 

Sweep5, hvor de retter fokus på at undgå spild af plastgranulat til naturen. 

• Plastindustrien har været tovholder på udarbejdelsen af en designguide for 

genbrug og genanvendelse af plastemballager til de private forbrugere. 

Designguiden er et resultat af et samarbejde på tværs af flere led i værdikæden 

og giver et indblik i de overvejelser og beslutninger, der har indflydelse på 

plastemballagers forudsætning for at blive genbrugt og genanvendt. Målet med 

guiden er, at emballagens eller materialets egenskaber og værdi fastholdes i et 

cirkulært kredsløb.6 

• En række virksomheder har stort fokus på genbrug og genanvendelse af 

plastmaterialer, fx Aage Vestergaard Larsen, der arbejder med at omdanne 

plastaffald til regenerat7,  Faerch, der producerer plastemballage af genanvendt 

plast, ReMatch, som arbejder med genanvendelse af kunstgræs, Letbek, der 

producerer møbler af genanvendt plast – bare for at nævne et udpluk. 

• Mange virksomheder arbejder på at nedbringe energiforbruget og derved CO2-

aftrykket, fx ved systematisk monitorereting og forebyggelse af slitage og 

 

 

4 Plastindustriens Genanvendelseskatalog, som samler en række konkrete fortællinger om plastgenanvendelse i praksis. 
5 Læs mere her: plast.dk/operation-clean-sweep-undgaa-plastraavarer-ender-havet/  
6 Plastindustriens Designguide 2020  
7 Regenerat er plast der kommer fra et produkt der allerede ”har haft et liv” og som omdannes til plast til der anvendes igen i 

industrien. 
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produktionsstop, ressourceoptimering i elementerne omkring plast, f.eks. energi 

og transport samt at begrænse spild.8 

• Ambitionen er at styrke viden om og anvendelse af alternative materialer såsom 

biobaseret plast og andre nye materialer. F.eks. arbejder legetøjsfabrikanten 

Dantoy med at producere legetøj af biobaseret plast. 

• Senest har en række virksomheder bidraget til Plastindustriens nye initiativ Plast i 

Byggeriet, som handler om en helhedsorienteret tilgang til materialevalg, energi, 

sortering og genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Projektet 

omhandler blandt andet etablering af en såkaldt ”Planetary Plastic Pavilion”, 

samt 10 innovationsudfordringer, der er udpeget af virksomheder, og som 

studerende og elever på erhvervsskoler, skal bidrage med løsninger til9. 

 

 

 

8 Plastindustriens Energikatalog, der omhandler energibesparelser i den danske plastbranche.  
9 Følg med på www.plast.dk/2022/02/plast-er-en-del-af-loesningen-i-fremtidens-baeredygtige-byggeri/  
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1.2 Hvorfor grøn omstilling  
 for plastmageruddannelsen? 
 

Ønsket om et stærkt grønt fokus skyldes, at mange virksomheder vil sikre, at Danmark 

kan bibeholde en førerposition hvad angår muligheden for at tiltrække medarbejdere 

med højt videns- og kompetenceniveau. Man ønsker at have operatører, der bidrager til 

at finde nye, bæredygtige løsninger og opdage nye muligheder.  

Der er endvidere brug for at gøre sig erfaringer med en ny og mere grøn profilering af 

plastmageruddannelsen. En stærkere grøn profil skønnes nemlig også at bidrage til at 

styrke stoltheden i plastmageruddannelsen. Nyere forskning viser, at det ser sløjt ud med 

stoltheden i erhvervsuddannelser - blandt andet pga. manglende prestige og status 

sammenlignet med gymnasiet10.   

Samlet skal Grønne Kompetencer gerne bidrage til, at plastmageruddannelsen kan 

tiltrække et større og bredere felt med flere typer af ansøgere. 

Som led i udmøntningen af den grønne omstilling har projektet Grønne Kompetencer 

således dels omhandlet en undersøgelse af behovet for ny viden og kompetencer og 

dels omhandlet en undersøgelse af en ny og grønnere profil til plastmageruddannelsen. 

Begge dele er mundet ud i en række anbefalinger, som vil blive gennemgående i de 

følgende kapitler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ”Veje til stolthed i erhvervsuddannelserne”, Henrik Hersom, 2020. 
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2. Metodisk tilgang  
 

Pilotprojektet Grønne Kompetencer og denne rapport er gennemført i perioden 2020 – 

2022. Projektet blev indledt med en baseline11 bestående af en indsamling af daværende 

relevant viden i forhold til udvikling af kompetencer, der kan imødekomme 

forventningerne til den grønne omstilling på arbejdsmarkedet.  

Dernæst er der udført interviews og samtaler med en række medlemsvirksomheder12, de 

to plastskoler på Den jydske Haandværkerskole og AMU SYD samt med Plastindustrien.  

På den baggrund er der blevet udpeget følgende 6 kompetenceområder, som alle 

deltagere anser som centrale for plastmageruddannelsen. Eleven skal i højere grad 

have eller kunne: 

• plastfaglige kompetencer – håndtering af nye materialer 

• ansvarlighed og engagement - plasthåndværk er en forudsætning her for 

• forståelse for helheden i cirkulære processer og grøn omstilling 

• problemløsningskompetencer 

• innovationskompetencer 

• anvende og medvirke til at skabe ny viden 

De udpegede kompetenceområder er herefter blevet drøftet og i nogen grad afprøvet i 

enkelte undervisningsaktiviteter. Dette er sket i dialog med virksomhederne, 

Plastindustrien og med konsulenterne fra NCE/Københavns Professionshøjskole. Dog har 

ikke alle projektets undervisnings- og udviklingsaktiviteter været mulige at gennemføre 

som ønsket. Det skyldes nedlukninger og ændringer i hverdagen forårsaget af COVID 19, 

samt at særligt Den jydske Haandværkerskole har gennemført større omstrukturering 

internt gennem projektperioden.  

 

 

11 GRØN OMSTILLING I PLASTBRANCHEN OG I PLASTMAGERUDDANNELSEN - Baseline for Plastindustriens projekt ”Grønne 

Kompetencer”, Plastindustrien 2021 

12 De deltagende virksomheder er: Aage Vestergaard Larsen, AVK Plast, Letbek, Dania Plast, Schoeller Plast, Agtrup Plast, LEGO 

Systems, Berry Superfos, Sky Light, Dantoy, samt Krebs og CO. 
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3. Jobfunktioner i forandring  
     skaber nye kompetencebehov 
 

Når det handler om grøn omstilling, er der brug for medarbejdere, der har ny viden om 

nye materialer og nye arbejdsprocesser. Der er derudover også brug for at kunne løse 

komplekse udfordringer, der går på tværs af videnområder, brancher og professioner.  

Arbejdet med den grønne omstilling i plastbranchen skaber derfor en efterspørgsel efter 

plastfaglærte medarbejdere, der kan arbejde med fuldelektriske maskiner, kølevand og 

pumpeforståelse i lyset af produktion med genanvendte materialer. De skal kunne 

anvende en kvalitetsstyringsmanual og omsætte den til handling. Medarbejderne skal 

også arbejde med brug af robotter i produktionen og lære systematisk 

procesoptimering i automatiserede processer, som er beregnet ud fra gevinst eller tab i 

produktionen.   

Grøn omstilling skaber også et behov for lærlinge, der udviser engagement og udvikler 

en stærk håndværksfaglighed samt en solid faglig viden, samt medarbejdere, der 

forstår sig selv som en del af en helhed og kan være med til at forstå, anvende og 

videreudvikle ny viden, nye arbejdsformer og nye produkter.  

I næste kapitel uddybes derfor 

de 6 kompetencebehov for 

fremtidens plastmagere, og det 

skildres, hvordan 

erhvervsskolerne mere eller 

mindre arbejder med læring 

hermed. Efterfølgende gives 

inspiration til, hvordan skolerne 

kan styrke deres undervisning, så 

eleverne yderligere udvikler 

grønne kompetencer i deres 

vekseluddannelsesforløb. 
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3.1 Plastfaglige kompetencer 
- håndtering af nye materialer 

 

Virksomhederne peger på, at der sker en meget hurtig faglig udvikling i branchen, både 

pga. nye kundekrav, lovgivning og udvikling af både teknologi og råvarer, der kalder på 

nye plastfaglige kompetencer. En virksomhed siger: 

“Der bliver mere og mere fokus på sortering, både i en førfase med 

information/afklaring af emballage, en efterfase med brug for information og 

teknologi/logistik ift. genanvendelse/ bortskaffelse”  

Flere virksomheder peger endvidere på, at der overordnet set, men herunder også på 

det miljømæssige område, sker en hastig faglig udvikling og dermed også et stigende 

behov for, at plastmageren har den nyeste faglige viden på områder som: 

- Produktionsprocesser fra kundebehov til kundeleverance 

- Praktisk håndtering af genanvendeligt plastmaterialew 

- Biobaserede og bionedbrydelige materialer 

- Cirkulære økonomi – særligt for plastbranchen 

- Viden om og erfaring med CO2-regnskab 

Som en del af den grønne omstilling peger virksomhederne også på, at eleverne skal 

have en fornyet viden om virksomhedens produktion i forhold til energioptimering, 

opmærksomhed på ressourceudnyttelse af råvarer, vandforbrug, osv. 
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Erfaringer fra undervisningen 

På DJH fokuserer man på at undervise i plastfaglige kompetencer så praksisnært som 

muligt - ved at tage afsæt i lærlingens egne erfaringer fra privatlivet eller fra praktik i 

virksomheden. En typisk faglig udfordring fra virksomhederne er, at lærlingen skal være 

bedre til at udnytte og bruge de ressourcer, som virksomheden har til rådighed. Her til 

siger en lærer: 

“På plastmageruddannelsen lærer vi eleverne ganske tidligt at skelne mellem de 

forskellige materialer, og også her på skolen genanvender vi vores materialer. Derfor er 

det vigtigt, ikke kun for industrien men også for skolen, at eleverne bliver dygtige til at 

identificere materialerne, så vi får sorteret, kværnet og gjort klar til brug igen”. 

Senere i uddannelsen får eleven den nødvendige viden og værktøjer til at vælge hvilket 

materiale, der er bedst i den givne situation. Valget skal tages ud fra en lang række 

nødvendige overvejelser, hvor også brugen/genanvendelsen og den cirkulære økonomi 

er en stor faktor for valget. 

Læreren forklarer, hvordan de arbejder med grøn omstilling i skoleforløbet: 

“I den spæde start af uddannelsen/kurset bruger vi en testmetode kaldet Dukadan. Ved 

denne metodiske måde lærer man at skelne mellem de forskellige materialer ved at 

påvirke dem lidt forskelligt.  Eleven kan bl.a. antænde materialet, hvor flammen, røgen 

og måden materialet brænder på kan være med til at identificere, hvilket materiale vi 

har at arbejde med”. 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen viser hvordan eleverne lærer systematik at identificere forskellige typer af plast. 
 

Når eleven har fået kendskab til materialerne og kan identificere dem, skal de fremstille 

et emne, hvor til de skal finde det bedst egnede materiale ud fra en række krav, 

herunder et miljømæssigt krav. Her skal eleven kigge på hele livscyklussen for emnet: 

Hvor skal det bruges?  

Hvor lang tid? 

Med hvilket formål? 

Og ikke mindst, hvad er emnets muligheder efter en brug?  

 

Her er listen over de krav, som eleven skal tage stilling til i sit materialevalg: 

 
Kravspecifikationens hovedpunkter: 

- Del periode   - Mekaniske krav 

- Termiske krav   - Brandtekniske krav 

- Elektriske/magnetiske krav  - Optiske krav 

- Fysiske/kemiske krav  - Krav til barriere-egenskaber 

- Økonomiske krav   - Biologiske krav 

- Miljømæssige krav  - Forarbejdningsmetoder 

- Sammenføjningskrav  - Yderligere krav 
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Inspiration 

Her er det oplagt at gøre brug for at den viden og de erfaringer, som man både i 

virksomheder og de videregående uddannelser gør sig om nye materialer. I 

virksomheder er der masser af viden at hente om nye materialer, da virksomheder er på 

forkant hermed for at kunne følge med kundernes skiftende behov samt for at kunne 

holde prisen på deres produkter nede. 

På videregående uddannelser forskes der endvidere i plastmaterialers egenskaber, og 

der skabes ny viden og erfaringer med udvikling og afprøvning af produktion med 

biobaserede og genanvendte materialer. 

Det er derfor oplagt at etablere samarbejder og netværk på tværs af 

uddannelsesinstitutioner, der styrker plastmageruddannelsens adgang til nye materialer 

og testmetoder.  

Dertil kan virksomheder bidrage med cases og projekter, der indeholder 

virkelighedsnære problemstillinger, der tilmed motiverer og skaber sammenhængende 

læringsforløb for eleven på tværs af skole og praktikdelen. 
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3.2 Ansvarlighed og engagement  
- plasthåndværk er en forudsætning  
 

I den grønne omstilling sker forandringer hurtigt og i en kompleks sammenhæng. For at 

forblive globalt konkurrencedygtige, er virksomhederne enige om én ting; at det i 

stigende grad er nødvendigt, at alle medarbejdere bidrager til den fortsatte udvikling.  

Fremtidens plastoperatør forventes derfor at udvise ansvar og engagement i en forsat 

tilpasning og udvikling af virksomhedens grønne omstillingspraksis.  

Ansvar og engagement forudsætter dog en høj grad af plasthåndværksmæssig 

erfaring med produktion af plastemner i en virksomhed – fx forventes det at 

plastoperatøren kan udfordre produktionsapparatet og kvalificere data til internt og 

eksternt brug. 

Ansvarsfølelsen og engagementet i virksomheden indebærer også at den 

plasthåndværksmæssige erfaring bringes i spil i samarbejde med andre fagligheder; fx 

værktøjsmageren, samt udviklings- og salgsmedarbejdere. Plastoperatøren skal også i 

nogen grad have med kunder og leverandører at gøre. 

Erfaringer fra undervisningen 

At træne ansvarlighed og engagement kan gøres på mange måder. I disse år tager 

mange uddannelsesinstitutioner afsæt i FN’s Verdensmål. Det gør man også på 

plastmageruddannelsen på Den jydske Haandværkerskole (DJH), hvor målene 

konkretiseres med undervisningsopgaver om grøn omstilling med mest mulig relevans 

for virksomheder – det kan fx handle om energioptimering. Her forsøger man at vise 

hvordan plastoperatøren bidrager til at gøre en forskel for virksomhedens deltagelse i en 

cirkulær økonomi. 

Endvidere giver både plastmageruddannelsen på DJH og AMU Syd eleverne forståelse 

for, samt praktisk erfaring med, hvordan arbejds- og produktionsprocesser forandrer sig 

i lyset af grøn omstilling og Industri 4.0. Samspillet mellem disse to tendenser omhandler 

bl.a. øget anvendelse af data og automatisering til nedbringelse af energi- og 

tidsforbrug. Industri 4.0 har også betydning for hvordan man producerer med en 

reduktion i materialeforbrug, samt med biobaserede og genanvendte plastråvarer.   
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Inspiration 

Der er mange måder at arbejde med at træne kompetencer inden for ansvarlighed og 

engagement. Hvordan og hvilket udfald man kan forvente, afhænger i høj grad af hvilke 

personlige forudsætninger eleverne har i udgangspunktet; nogen har nemt ved at 

udvikle sig inden for disse kompetenceområder, og andre har sværere herved.  

Dertil kommer, at FN’s Verdensmål kan forekomme abstrakte for nogen. Tilmed kan de 

udfordringer, som verdensmålene prøver at imødegå, virke uoverkommelige for nogen 

elever.  

Derfor er det vigtigt at gøre verdensmålene (eller andre mere abstrakte inspirationskilder 

man måtte vælge at bruge i sin undervisning), konkrete og relevante for eleven. Det er 

vigtigt at tydeliggøre, hvordan der er relation mellem verdensmål og lærings- og 

praktikmål, samt de konkrete opgaver, som lærlingene arbejder med i hhv. skole og 

praktik. Hvis eleverne kan se en overordnet mening med de forskellige opgaver på 

uddannelsen, er der en større sandsynlighed for, at de engagerer sig i arbejdet. 

Her kan et styrket samarbejde med virksomheder bidrage, da virksomhedernes cases 

kan opleves som mere realistisk og virkelighedsnært, end en skoleopgave – derved kan 

eleven føle sig mere ansvarlig herfor.   
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3.3 Forståelse for helheden i cirkulære  
  processer og grøn omstilling 

 

Virksomhedernes erfaringer er, at eleverne ofte vælger uddannelsen på grund af 

materialet og ser de spændende muligheder, der er i at arbejde med plast. Dog nævner 

de, at eleverne ikke altid har stor helhedsforståelse, forståelse for cirkulære processer og 

grøn omstilling. En virksomhed siger:  

“Vi skal have medarbejdere, der forstår vigtigheden af det grønne, f.eks. hvorfor vi skal 

teste nye materialer af, når f.eks. kunderne spørger”. 

En væsentlig kompetence, som virksomhederne efterspørger, er altså en øget forståelse 

af helheden og de cirkulære processer som virksomheden indgår i, som en del af 

plastbranchen.  

En anden virksomhed påpeger:  

”Medarbejderne skal være ansvarlige i brug af ressourcer i plastproduktion, så vi kan 

efterleve kommende kundekrav og agendaen i både branchen og i samfundet”. 

Helhedsforståelse handler også om at kende de økonomiske konsekvenser i forhold til 

brug af materialer, produktionsprocesser og energi. De skal forstå de ressourcemæssige 

konsekvenser ift. valg af materialer og produktionsprocesser. 

Eleverne skal også kende til design, der styrker muligheden for adskillelse og 

genanvendelse, samt sorteringsprocesser for at nedbringe virksomheden og dermed 

også samfundets samlede ressourceforbrug.  

 

Erfaringer fra undervisningen 

På forskellig vis arbejder både DJH og AMU-SYD med at give eleverne forståelse for 

helheden i cirkulære processer og grøn omstilling ved at fokusere på deres private og 

virksomheders relationelle positioneringer i en sådan sammenhæng.  

Man lader eleverne overveje problemstillinger og dilemmaer, som produktion med 

genanvendt plast kan indebære. Fx tager man eleverne med ud og samle plastaffald på 
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stranden, og ser på hvilke udfordringer det medfører, når plasten ryger ud af en cirkulær 

proces og bliver til affald i naturen - samt hvordan man undgår dette.  

Man ser også på den forringede kvalitet af den indsamlede plast fra havet, og lærer om 

de begrænsede muligheder for genanvendelse, der er med denne type plast. 

Der er også fokus på hvordan plast sorteres i husholdninger, på genbrugspladser og i 

industrien. Eleverne lærer om hvordan de forskellige typer indsamlet plast kan 

genanvendes frem for at blive brændt af i fjernvarmeværker. 

Endvidere afprøver eleverne at sortere, pelletere og genanvende både havplast og 

produktionsspild. De lærer at forstå baggrunden for sortering og genanvendelse, og at 

de selv kan bidrage til at nedbringe spild i produktionen, ansvarlig sortering og mest 

mulig genanvendelse – både privat, på skolen og på deres læreplads. 

På DJH udbydes endvidere AMU-kurset ”Bæredygtig produktion”, hvor alle 

virksomhedens medarbejdere får både ny viden, og i høj grad også lærer at arbejde 

med grønne problemstillinger og hvordan de løses i praksis og organisatorisk. 

Deltagerne bliver introduceret til bæredygtighed i relation til produktionen og løser 

opgaver ift. at udvikle og fastholde bæredygtig adfærd og processer i produktionen. 
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Inspiration 

Det skønnes at der er en fortsat stor opgave i at lære om plastens cirkularitet og helhed. 

Sammenhængen mellem de forskellige trin i processen fra design, produktion, 

distribution, anvendelse, bortskaffelse, sortering, pelletering til genanvendelse, er en 

yderst kompleks størrelse, der kan være svær at overskue – og som ydermere 

vanskeliggøres ved at være i konstant udvikling og forandring. 

Derfor må det være en proces som skole og virksomhed i langt højere grad med fordel 

kan samarbejde om – igen fordi at mange virksomheder må skønnes at have viden og 

ressourcer her til, som skolen ikke har til rådighed.  

Yderligere ligger der et potentiale i at lade eleverne tage udgangspunkt i den praksis, de 

oplever på deres lærepladser, og skabe sammenhæng med de opgaver og projektet 

man laver på skolen.  

Yderligere vil det være relevant at lade eleverne vurdere deres projekter i et livslangt 

perspektiv – altså vurdere, hvor grønne idéerne er i det lange løb, og tage stillign til 

balancen mellem menneskelige-, økonomiske- og miljømæssige ressourcer.  
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3.4 Problemløsning 
 

Produktion i konteksten af genanvendelse og cirkulære processer/økonomi øger 

kompleksiteten i forarbejdning af plastmaterialer.  

Derfor efterspørger virksomhederne fremtidigt elever, der har forståelse for, hvad de 

forskellige led i de cirkulære processer indebærer, så de kan medvirke til at fjerne fejl i 

produktionen, før de opstår. F.eks. vil det være relevant, at eleverne har kompetencer til 

at kunne imødegå den ekstra slitage, som produktion med genanvendt plast kan 

medføre. Her bør eleverne også kunne være med i vurderingen af råvarer og deres 

renhed. Ligeså bør eleverne lære at arbejde med indløb og overflader ift. regenerat, så 

de kan sikre en stabil produktion.  

Samtidig bør eleverne udvikle kompetencer til systematisk at kunne monitorere og 

anvende data mhp. at kunne fortage den rette vedligeholdelse og imødegå 

produktionsstop. Dermed er det essentielt, at elever udvikler stærke 

problemløsningskompetencer og evnen til at håndtere disse komplekse udfordringer i 

produktionen. 

Erfaringer fra undervisningen 

På AMU-SYD lærer man eleverne at arbejde med genanvendt plast ved at lade eleverne 

anvende, pelletere og genanvende den samme plast mange gange. Herved oplever de 



20 

 

hvordan regenerat arter sig anderledes og kræver en anden indstilling af 

støbemaskinen end ved brugen af virgin plast.  

Eleverne får også mulighed for at arbejde genanvendelse af plast fra sikkerhedshjelme, 

hvor plasten har været coated med lak eller lignende. Herved oplever eleverne, hvordan 

genanvendt plast kan indeholde ubekendte tilsætningsstoffer, der gør det udfordrende 

eller umuligt at forarbejde plasten igen. 

Inspiration 

På dette område skønnes et uudnyttet potentiale i et styrket samarbejde mellem 

uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne – dette for at sikre adgang til 

opdaterede processer, maskiner, erfaringer og ressourcer. I nogle af de medvirkende 

virksomheder gør man sig daglige erfaringer med emneproduktion med genanvendt 

materiale på både nye og gamle maskiner – erfaringer der med fordel kan deles 

mellem de to uddannelsesansvarlige parter. 

Det anbefales endvidere at styrke analyse-kompetencer og forsøg med at løse 

forskellige udfordringer, samt at reflektere over egne og andres erfaringer hermed.  

 

3.5 Innovation 
 

Virksomhederne ser et behov for, at lærlinge ikke blot lærer at videreføre den 

nuværende praksis, men at de i højere grad end hidtil stiller flere spørgsmål og byder ind 

med forslag og ideer. En virksomhed nævner at eleverne skal ”ikke kun producere men 

også udvikle og innovere”. 

En anden virksomhed nævner, at lærlinge gerne skal: 

”… være innovative i forhold til at løse problemer med nye materialer. Lærlinge skal 

kunne se ind i fremtiden”. 

En tredje virksomhed påpeger, at lærlinge gerne skal komme med en mere ”legende og 

innovativ tankegang, når de kommer ud i virksomhederne.”  

Man håber også at lærlinge kan bidrage med et nyt syn og opdaterede kompetencer. 

Det kan fx være med ny viden om ressourceoptimering. En virksomhed siger:  
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“De skal komme med en stærk plastfaglig håndværksmæssighed, viden om 

materialernes mange afarter, hvordan det opfører sig, og hvordan man kan ”lege” med 

det”. 

Virksomhederne ser også et behov for, at lærlinge kan turde være innovative i 

samarbejde med ingeniører og designere, og at de derfor skal inddrages tidligt i 

udviklingsopgaver.  

Derved medvirker også lærlingene til, at ”den danske tradition for at lade teori, æstetik 

og praksis mødes jævnbyrdigt”, og forsat danner base for udviklingen af bæredygtige 

og konkurrencedygtige produkter. 

Erfaringer fra undervisningen 

På DJH har man et par gange afholdt et innovationsforløb, hvor eleverne på tværs af 

skolens faglærte uddannelser mødes, og sammen prøver at skabe nye løsninger på 

autentiske udfordringer. Innovationsforløbet afvikles i samarbejde med den lokale 

genbrugsstation, og eleverne samarbejder i tværfaglige grupper om udvikling af 

processer og teknologier, der kan modvirke og nedbringe mængden af affald og øge 

mængden af genanvendelse.  

Desuden arbejder man med, at eleverne i slutningen af deres uddannelse prøver at 

udvikle og producere produkter at genanvendt plast, hvor de skal komme med bud på, 

hvordan de kan sikre en fortsat genanvendelse af plasten. 
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Inspiration 

Som sagt er grøn omstilling en proces der er fortløbende for både lærlinge og 

virksomheder. Derfor bliver grønne innovationskompetencer særligt vigtige at træne på 

skolen og det anbefales igen, at det med stor fordel kan være i samarbejde med 

virksomheder for at sikre så opdaterede cases som muligt.  

Der er masser af potentiale for samarbejde og inddragelse af virksomheder og andre 

relevante parter med cases, ideudvikling og feedback.  

I konteksten af grøn omstilling er det endvidere i høj grad væsentligt, at der trænes en 

såkaldt materialedreven innovation13, der tager udgangspunkt i hvilke muligheder den 

genanvendte plast har. Eksempelvis kan undervisningen tage udgangspunkt i de 10 

innovationsudfordringer, der som nævnt i indledningen, er blevet identificeret for nyligt i 

forbindelse med Plastindustriens initiativ ”Plast i Byggeriet”. 

For at styrke lærlinges innovationskompetencer er det også relevant forsat at arbejde 

med innovationsprocesser i undervisningen, med inddragelse af både teori om 

innovation og praksis. Man bør styrke elevernes konkrete erfaringer med 

innovationsmetoder som fx Innovationstrappen14 eller andre.  

Der findes også mange andre metoder, som kan være brugbare - det vigtige er, at 

eleverne får erfaring med de forskellige faser i en typisk innovationsproces bestående af: 

vidensindsamling, brainstorming, afgrænsning, prototyping og feedback. 

Det er i øvrigt vigtigt at gøre sig klart, at det er eleven, og ikke læreren, der er i centrum i 

en innovationsproces.  Det betyder, at lærerrollen består i at facilitere elevernes 

arbejdsproces frem for at gennemføre vanlig klasserumsundervisning. Det kalder på 

kompetenceudvikling af lærere, som ikke alle har erfaring med at være i dialog med 

eleverne på en mere ligeværdig og mindre doserende måde, end traditionel 

undervisning.  

 

 

13 I projektet Plast i Byggeriets ”10 Innovationsudfordringer”, fremhæves følgende: For at finde nye bæredygtige løsninger, skal 

man vende designprocessen på hovedet, og ikke først definere funktionen for så at vælge materialerne, men starte med 

funktionen og materialerne, for så bagefter at finde udtrykket/produktet.  

14 Sørensen mfl. 2008: ”Innovation i erhvervsuddannelserne” 
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3.6 Anvende og medvirke til at skabe ny viden 
 

Virksomhederne mødes i stigende grad af nye kunde- og dokumentationskrav vedr. 

materiale- og ressourceforbrug, fx C02-reduktion samt øget global konkurrence. 

Derfor skal medarbejdere i højere grad end hidtil kunne medvirke til at skabe ny viden, 

nye processer og udvikle nye produkter. En virksomhedsleder påpegede at 

”plastmagerlærlingen skal ”lære at lære” noget, så de kan følge med udviklingen”.  

Eleverne skal derfor lære at være opsøgende og modtagelige over for ny viden, 

tendenser og kundekrav. De skal kunne opsøge ny viden og bringe det i spil i et 

samarbejde om udvikling af den daglige praksis på virksomhederne.  

Virksomhedernes ønskescenarie er, at skolerne er 5 - 10 år forud med f.eks. 3D-printere, 

fuldautomation osv., så eleverne kan udfordre viden og brugen af teknologi og 

materialer på virksomhederne ift. grøn omstilling. Som en virksomhed siger:  

“Det de lærer på skolen er ikke altid det, de står med, når de er færdiguddannede, så en 

løbende nysgerrighed på nye produkter og produktionsformer er vigtig”. 

Erfaringer fra undervisningen 

På AMU-SYD arbejder man med at eksperimentere og træne eleverne i selv at skabe ny 

viden ift. at arbejde med nye plastformer. Det gælder både hvor plast blandes med 

bionedbrydelige materialer, som halm og træ, samt udvikling af et plastlignende 

produkt af biomaterialer såsom æggeskaller, kartoffelmel og rapsolie. Undervisningen er 

i en eksperimenterende fase og savner tid og ressourcer for at blive til en mere fast 

integreret del af undervisningen.  

Inspiration 

Ovennævnte erfaringer fra undervisningen skønnes at være langt fra nok til at udfylde 

virksomhedernes ønske om, at lærlinge har ny viden og kan udfordre virksomheden. Der 

er derfor også et stort uudnyttet potentiale for udvikling og samarbejde mellem 

uddannelsesinstitutioner og virksomheder her. 

Eleverne skal trænes mere i at være opsøgende over for ny viden og kunne bringe den i 

spil i virksomhederne.  
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At skabe en sådan slags undervisning kalder også på kompetenceudvikling hos 

undervisere og praktikvejledere på virksomheder. Det skyldes, at når man skaber ny 

viden, kender man ikke altid løsningerne på forhånd. Og nye materialer og nye 

produktionsformer med genanvendt plast er nyt territorie for mange virksomheder. Den 

typiske underviserrolle er at give svar - så hvordan kan man undervise i noget, som man 

ikke har svar på og/eller har adgang til?  

Her er det en mulighed, at skoleledelserne faciliterer nye partnerskaber og strategiske 

samarbejder med andre aktører – fra universiteter til videnscentre og 

plastvirksomheder. Inden for denne ramme kan underviser og elever sammen gå på 

opdagelse efter ny viden og ny teknologi, der kan medvirke til at skabe en grøn omstilling 

inden for plastbranchen.  

Der skal endvidere ses på nye efteruddannelsesmuligheder for undervisere og 

praktikvejledere, opdatering af maskinelt udstyr og materialer. 

Man kan derudover overveje at bruge efteruddannelsen for plastmageren – 

Plastspecialisten, der er den 1-årige overbygning – til at opfylde noget af behovet for at 

træne kompetencer i at skabe ny viden. 
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4. Sammenfatning af de  
      seks kompetencer 

 

Grønne kompetencer handler både om nye faglige kompetencer og ny viden, der kan 

anvendes i praksis i kombination med en stærk ”gammel” plasthåndværksmæssig 

erfaring. Hvis det skal være muligt for lærlingen at bidrage til den grønne omstilling, er 

der samtidig behov for et nyt grønt mindset, der fordrer ansvar og engagement i 

virksomheden. 

Grønne kompetencer handler dels om såkaldte ”hard skills”. Det vil sige solide, 

plastfaglige håndværks- og problemløsningskompetencer, som gør det muligt at 

arbejde med eksempelvis genanvendt plast, nye materialer og energioptimering. 

Stærke problemløsningskompetencer gør endvidere lærlinge i stand til at analysere og 

løse en udfordring i produktionen.  

Grønne kompetencer handler tilmed om udvikling af ”soft skills”. Det vil sige en form for 

forståelse af plastproduktionens placering i den helhed, virksomheden er en del af samt 

et overordnet kendskab til den cirkulære økonomi.  

”Soft skills” handler også 

om engagement og 

ansvarlighed ift. den 

grønne omstilling, samt 

innovationskompetencer 

og evnen til at samarbejde 

med andre om udvikling af 

nye design og nye 

produktionsformer. Dertil 

kommer en forståelse for 

dataindsamling, at kunne 

”lære at lære”, og at evne 

at bringe ny viden i spil. 
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5. Anbefalinger  
 

Dette kapitel handler om, hvordan hhv. det faglige udvalg for plastmageruddannelsen, 

lærepladserne i plastbranchen og plastskolerne kan bidrage til elevernes udvikling af 

grønne kompetencer. Kapitlet er skrevet på baggrund af de 6 kompetenceområder og 

rapportens inspirationsafsnit. 

5.1. Anbefalinger til det faglige udvalg  

Input til bekendtgørelsen 

Det anbefales, at de seks kompetenceområder indarbejdes i bekendtgørelsen med 

større vægtning og konkretisering af grøn omstilling end det er pt.  

Det anbefales endvidere, at man ser på, hvilke taksonominiveauer, der er passende for 

uddannelsens forskellige dele, herunder også Plastspecialisten. Samtidig bør man skabe 

en progression i elevens læring om grøn omstilling.  

Det anbefales, at føromtalte ”soft skills”, (helhedsforståelse, innovation, m.m.) 

konkretiseres i forhold til plastproduktion. 

I denne proces bør relevante aktører inddrages for at kvalificere det videst muligt.    

Skab lovmæssige rammer for samarbejde mellem  

virksomheder og skoler 

Det anbefales, at der skabes lovmæssige rammer for samspillet mellem skole og praktik, 

så virksomheders viden og kompetencer om nye materialer og processer bringes i spil, 

herunder også over for undervisere. Konkret bør der skabes plads til en fast lovpligtig 

periode, hvor elever arbejder med praktikum-opgaver, som de sammen med 

praktikstedet udvælger. Praktikperiodens varighed skal defineres. Der bør også skabes 

lovmæssige strukturer for samarbejde på tværs af videnscentre, virksomheder og 

videregående uddannelser, hvis det er muligt. 
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Understøt lærerne og praktikvejledernes faglige  

og pædagogiske kompetenceudvikling 

Forventninger til plastmageruddannelsen er omfattende, både hvad angår faglige 

kompetencer, profilerne på nye elever, organisatoriske forhold, samarbejde mellem 

virksomheder og skoler, både fagligt og i forhold til temaer, projekter m.m. Det faglige 

udvalg bør derfor skabe rammer for faglige og pædagogisk efter- og videreuddannelse 

af undervisere og virksomheders praktikvejledere for at sikre, at de kan udvikle og danne 

eleverne til at kunne tage del i den grønne omstilling.  

Uddannelse af praktikvejledere kan ske via AMU-kurserne for praktikvejledere.  

Stil krav til videnscentre 

Det anbefales, at der stilles krav til videnscentre om et fokus på grøn omstilling specifikt 

for plastbranchen. Det kan med fordel bero på et styrket samarbejde med øvrige 

aktører, som det er blevet nævnt tidligere. 

 

5.2 Anbefalinger til lærepladserne 

Nyt syn på unge: lærlingen er både nybegynder og forandringsagent 

I forlængelse af virksomhedernes ønske om, at lærlinge skal lære at bringe ny viden i 

spil, være mere innovative, ansvarlige og engagerede, er det relevant at overveje, 

hvordan man i virksomheden skaber rammer for elevernes læring, samt lærlingen 

betragtes af virksomheden. Er lærlingen en, der udelukkende skal have ”fyldt på”, eller er 

han/hun en, der bringer noget nyt ind i virksomheden? De fleste forventer og håber 

sandsynligvis på noget midt i mellem. Ikke desto mindre kan det være værd at overveje 

virksomhedens tilgang til sine lærlinge. 

Flere undersøgelse konkluderer nemlig,15 at det er vigtigt for mange unge i dag at blive 

betragtet som medspillere på deres læreplads. De ønsker altså at bidrage til udvikling af 

 

 

15 CompanYoung 2021: Unges valg af elevplads 2021 – undersøgelse af unges uddannelsesvalg og Nielsen K. Louw A. & 

Katznelson N. 2021. Plads til at lære på lærepladsen 
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praksis på lærepladsen, men de forventer samtidig at tilegne sig faglighed. Dermed 

forventer unge både at få rollen som nybegynder og samtidig at være 

”forandringsagenten”, der udfordrer den eksisterende praksis. 

Det vil derfor være relevant at skabe plads til, at en del af elevens læring i virksomheden 

kan foregå i en eksperimenterende og dynamisk kontekst, der er adskilt fra produktionen 

– måske tilknyttet udviklingsafdelingen i virksomheden.  

For nogle praktikvejledere i virksomheder kan det være vanskeligt at håndtere en mere 

eksperimenterede oplæringsrolle og praksis, hvilket kan imødekommes med uddannelse 

for praktikvejledere via AMU-kurset for praktikvejledere. 

 

 

Grøn grundfortælling om plastmageren 

Som led i projektet Grønne Kompetencer er der blevet udarbejdet en grøn 

grundfortælling til uddannelsessøgende. Det er en one-pager, der har til formål at 

opfordre plastvirksomheder til at forklare, hvordan man som medarbejder eller lærling 

kan opnå grønne kompetencer i den enkelte virksomhed og bidrage til den grønne 

omstilling.  

Grundfortællingen (findes på næste side) er blevet til som et led i en række øvrige 

rekrutteringsværktøjer, der kan tilgås online for medlemmer på plast.dk og 

blivplastmager.dk.  
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Tættere samspil mellem lærepladser og skoleundervisningen 

Som det også anbefales i nærværende rapport, peger virksomhederne på behovet for 

et tættere samarbejde og samspil med skolerne. Virksomhederne ønsker, at lærerne fra 

skolerne kommer mere ud på virksomhederne. Både på egen hånd, men især også med 

eleverne, så begge parter får mere viden om dagligdagen på en plastvirksomhed.  

 

Som en virksomhed siger: “Vi skal begynde at arbejde mere sammen og stille krav til 

hinanden”. 

 

Konkret forslår virksomhederne bl.a.: 
 

1. Undervisningscases udviklet i et samarbejde mellem skolerne og virksomhederne. 

Casen startes fx på en virksomhed – eleverne arbejder med casen, hvorefter den 

leveres tilbage til virksomheden.  

2. Praktikumopgaver på tværs af skole og praktik: I videreudviklingen af ovenstående 

cases kan man indføre et såkaldt praktikumforløb16 på hovedforløbet, hvor eleverne i 

løbet af en skoleperiode primært arbejder med en udfordring fra deres lærested. 

Udfordringen danner afsæt for et problemorienteret forløb på skolen, hvor 

løsningsmuligheder afprøves på lærepladsen. Det kan fx være en opgave omkring 

virksomhedens ressourceforbrug, procesoptimering, CO2-reduktion eller nye 

muligheder for at anvende genanvendt materiale i produktionen. Det væsentlige er, 

at virksomhederne giver plads til, at lærlingen kan eksperimentere og begå fejl uden 

for den rigtige produktion. 

3. Ønskeseddelen: En tredje mulighed for at styrke samspillet mellem skole og praktik 

vil være at lade eleverne udarbejde en ønskeseddel til opgaver, mens de er på 

skolen, som de gerne vil arbejde med i virksomheden. Desuden vil det medvirke til at 

styrke elevernes læringsmuligheder i praktikken, hvis eleverne via skolen støttes til at 

pege på relevante opgaver. 

 

 

16 Lundsgaard 2005. Praktikum i praksis. 
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4. Fælles vidensinput: Skolen er vært for fælles videns-eftermiddage mellem lærere, 

elever og virksomheder. Her præsenteres ny viden, materialer eller nye 

produktionsmetoder, der kan diskuteres i fællesskab. Her er det vigtigt, at 

lærepladserne deltager i disse fælles vidensinput og lader lærlingen eksperimentere 

med at afprøve denne viden i praktikken. 

Praktikmål og udvekslingsaftaler imellem læresteder 

Når det faglige udvalg sætter øget fokus på udvikling af grønne kompetencer via 

praktikmålene, kan det være en udfordring for nogle lærepladser at understøtte 

lærlingenes udvikling af alle kompetencer. For at afhjælpe dette kan lærepladserne 

etablere udvekslingsaftaler og lave deleordninger på tværs af flere lærepladser. Dette 

kan både efterkomme behovet for at understøtte lærlingenes udvikling af grønne 

kompetencer, og det kan samtidig understøtte netværk med andre relevante 

virksomheder – både/enten lokalt og nationalt.  

 

5.3. Anbefalinger til skolerne 
 

I skolernes arbejde med strategisk udvikling af uddannelser, der fremmer 

bæredygtighed og grøn omstilling, er der tre grundlæggende tilgange, som kan 

inspirere til arbejdet. Skolerne kan med fordel udvælge og eksplicitere deres valgte 

tilgang for alle relevante aktører, herunder både skole, virksomheder og branche, så 

man sikrer, at alle arbejder i samme retning, tager medansvar og føler ejerskab for 

uddannelsens fokus på grøn omstilling. 17  

De tre tilgange vil kort blive præsenteret i det følgende. Det vurderes, hvor skolerne 

befinder sig i skrivende stund. Det er dermed ikke sagt, at skolerne ikke kan have valgt en 

 

 

17 For en uddybende præsentation af de tre tilgange til skoleudvikling der fremmer bæredygtig udvikling se:  Monica Carlson: 

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling som intentionel udviklingsproces i bogen Bæredygtighedens Pædagogik af Lysgaard, 

Jonas Andreasen & Jørgensen, Nanna Jordt (red.) 2020 Frydenlund Academic 
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anden tilgang i mellemtiden eller have et ønsker om at gøre det. Det står naturligvis 

skolerne helt frit for. Vurderingen tilhører udelukkende skribenterne af denne rapport. 

Bæredygtig undervisning (Green Education)  

I tilgangen bæredygtig undervisning er fokus primært på, at elever lærer forskellige 

bæredygtige løsninger ift. samfundsmæssige udfordringer.  

På plastmageruddannelsen kan det handle om forståelse for helheden i grøn omstilling 

og cirkulær økonomi som nævnt tidligere: Hvordan er skolen en del af plastbranchen, og 

hvordan skaber skolen viden om mere bæredygtige produkter og arbejdsprocesser? 

I denne tilgang er der ikke nødvendigvis fokus på, at skolen skal fungere som forbillede 

og præsentere bæredygtige løsninger i elevernes hverdag i skolen. 

På AMU SYD arbejdes der i undervisningen med at støtte virksomhederne i deres 

fremtidige udvikling. Der udbydes derfor uddannelser og kurser, der understøtter 

virksomhedernes strategiske udvikling. I takt med at flere og flere virksomheder ser en 

fremtid, hvor deres produktion, leverance, service og arbejdsmiljø skal bidrage til en grøn 

omstilling, vil det formodentlig betyde, at bæredygtighed og grøn omstilling får øget 

fokus i undervisningen. Med et primært fokus på at indarbejde bæredygtighed i 

undervisningen har man således på AMU SYD en strategisk tilgang, der tager afsæt i 

tilgangen bæredygtige undervisning.  

Bæredygtig skole (Green Schooling)  

I tilgangen bæredygtig skole er fokus primært på, at skolen er foregangsbillede og 

implementerer løsninger, der reducerer skolens ressourceforbrug og integrerer 

bæredygtige løsninger i elevernes hverdag. Som eksempel kan skolen have vegetariske 

retter i kantinen eller intelligente bygninger, der minimerer energiforbruget og opsamler 

regnvand til brug i toiletter.  

I denne tilgang er der ikke nødvendigvis fokus på, at eleverne skal arbejde med 

bæredygtighed i selve undervisningen, som det er tilfældet i den ovennævnte tilgang, 

bæredygtig undervisning. Tilgangen bæredygtig skole går i højere grad ud på at 

inspirere eleverne til at viderebringe det, de oplever på skolen. 

Den tilgang anvendes i dag på forskellige erhvervsskoler, hvor man eksempelvis er 

optaget af at nedbringe ressourceforbruget i selve skoledriften, skabe øget biodiversitet 
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på de grønne områder og blive mere selvforsynende med strøm via solceller og 

vindmøller. 

Bæredygtig helhedsudvikling (Whole Schooling)  

I tilgangen bæredygtig helhedsudvikling kombineres de to øvrige tilgange, så eleverne 

arbejder med bæredygtighed som en fast, integreret del af undervisningen på tværs af 

fag og samtidig er et bæredygtigt forbillede med fx affaldssortering, energireducerende 

bygninger og biodiverse grønne områder.  

Samtidig er det en tilgang, hvor eleverne gennem en tværfaglig undervisning lærer at 

anvende bæredygtige løsninger i en branche. Men eleverne dannes også som 

ansvarsfulde samfundsborgere, der engagerer sig i den bæredygtige omstilling lokalt 

og potentielt også globalt.  

I denne tilgang anses skolen også som en lokal ”forandrings-hub”, der bidrager til, at 

lokalområdet udvikler sig i en bæredygtig retning. Det sker eksempelvis ved at 

samarbejde med lokale virksomheder, kommunen og NGO’er eller ved at åbne sig for 

lokale foreninger, der etablerer fødevarefællesskaber, kulturmøder, byhave-foreninger 

eller andre relevante fællesskaber. Målet er, at eleverne ikke blot lærer forskellige fag, 

men at de engagerer sig i et fællesskab, der bidrager til en bæredygtig fremtid.  
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På DJH er ambitionen at blive bæredygtig i alt, skolen gør. Man forsøger at være 

forgangsbillede som skole mhp. at skabe inspiration ift. omverdenen. Desuden arbejder 

man i skolens fag og undervisning med at vise vejen til en bæredygtig praksis – både på 

erhvervsuddannelserne og i deres efteruddannelse. Sigtet i arbejdet med 

bæredygtighed og grøn omstilling er via partnerskaber at være med til at udvikle de 

erhverv, som skolen uddanner til. Yderligere arbejder skole mere bredt med 

bæredygtighed i form af et afsæt i flere af verdensmålene og via arbejdet på at sikre 

inklusion og mangfoldighed. 

Med et fokus på bæredygtighed og grøn omstilling i både skolens drift og i 

undervisningen, og med et fokus på samarbejde med både brancher og skolens øvrige 

omverden, har DJH umiddelbart en strategi, der peger i retningen af en bæredygtig 

helhedsudvikling. 

De tre forskellige tilgange har både fordele og ulemper 

”Bæredygtig undervisning” og ”bæredygtig skole” er de mest enkle og tilgængelige 

måder at arbejde med bæredygtighed i uddannelserne. Ved at vælge en af disse 

tilgange, er der derfor også større mulighed for at opnå succes med de initiativer, der 

iværksættes. Det skyldes bl.a. at man ikke i så høj grad involverer andre aktører, og 

dermed ikke skal tage hensyn hertil. Ulempen ved den enkle tilgang kan dog være, at 

man ikke formår at skabe engagement, ansvar og helhedsforståelse, der som nævnt 

tidligere, er vigtig for virksomhederne. 

Derimod kan den bæredygtige helhedsudvikling i højere grad skabe rammer og 

incitament for engagement, ansvar og helhedsforståelse, da denne tilgang i høj grad 

bygger på disse kompetenceområder, og tilmed betragter eleven som 

forandringsagent. Sammen med skolens ledelse, lærere og andre elever, foruden 

omverdenen, tager eleven engageret tager del i udviklingen af undervisningen og 

skolen, med henblik på at skabe en gensidig læring hos alle involverede. 

Man skal dog være opmærksom på de udforinger denne komplekse tilgang giver, og 

som de mere enkle tilgange ikke byder på. Blandt andet viser erfaringer, at jo flere 

aktører der medvirker i et samarbejde, jo vigtigere og mere udfordrende bliver det, at 

sikre elevernes ligeværdige deltagelse og indflydelse i samarbejdet. Her vil man netop 
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skulle tage hensyn til andres dagsorden og logikker – og indgå kompromisser, som man 

i de enkle førstnævnte tilgange, kan undgå. 

Den bæredygtige helhedsudvikling kan dog, mere end de enkle tilgange, potentielt 

skabe engagerende og helhedsorienterede bæredygtige løsninger på komplekse 

udfordringer. Grøn omstilling er kompleks og skal derfor adresseres fra mange 

perspektiver og uddanne elever, lærere, ledelser og omverden i en mere bæredygtig 

retning.  

Konklusionen er derfor, at enhver uddannelsesinstitution bør vælge den løsning, der er 

realiserbar for dem og ligger inden for rammen for, hvad de kan opnå succes med. 

Uddannelsesinstitutioner skal have en strategi for grøn omstilling 

Skolerne bør fortsat udforske og definere sin grundlæggende strategiske tilgang i 

arbejdet med den grønne omstilling i uddannelserne. De skal afgøre, om man vil 

fokusere på at ændre indhold og fokus i undervisningen, eller om man vil være mere 

ambitiøs og skabe rammer, der reducerer ressourceforbruget, så man herunder også 

kan opnå og evaluere sine mål.  

De skal samtidig afgøre, om man vil vælge en helhedsorienteret tilgang og etablere sig 

som mødestedet imellem virksomheder, vidensmiljøer på f.eks. universiteter, NGO’er og 

eleverne. Dette kræver som nævnt stor vilje, nytænkning og netværksressourcer. Den 

store fordel er, at der er et stort potentiale for at skabe en uddannelse med masser af 

dynamik og muligheder for engagement i den grønne omstilling, der tiltrækker flere og 

nye typer af unge, som ønsker at engagere sig fra dag ét i deres uddannelse. 
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6. Grøn omstilling for 
plastmageruddannelsen - 
perspektivering 

 

Slutteligt præsenteres forskellige opmærksomhedspunkter, som plastbranchen kan tage 

til eftertanke i det fortsatte arbejde med at udmønte den grønne omstilling af branchen. 

Grønne kompetencer for alle medarbejdere 

I efterspørgslen efter grønne kompetencer bør plastbranchen også efteruddanne de 

nuværende medarbejdere og sikre en viden om grøn omstilling for alle medarbejdere. 

Plastbranchen kan med fordel medvirke til, at medarbejdere får mulighed for at blive 

helt eller delvist faglærte, fx via AMU-kurser. I denne proces kan der være medarbejdere, 

der får brug for støtte fra en mentor på virksomheden, da især ufaglærte kan have 

tidligere skoleerfaringer, der gør dem tilbageholdende over for at gå ind i et 

uddannelsesforløb. Desuden bør virksomhederne forberede sig på at støtte deres 
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medarbejdere i at bringe deres nye kompetencer i spil i virksomheden, hvilket 

formodentligt får størst succes, hvis kompetenceudviklingsforløb følges op af 

træningsforløb, fx med sidemandsoplæring. 

Brancheorganisationen Plastindustrien og skolerne bør således forsat være i en tæt 

dialog omkring virksomhedernes uddannelsesbehov. I bedste fald bør virksomhederne 

samarbejde om at sikre nok deltagere til, at skolerne kan oprette hold på både AMU og 

EUD-uddannelserne.  

Bæredygtig didaktik for industriens erhvervsuddannelser 

Grønne kompetencer har handlet om, hvad der bør undervises i. Dernæst bør det handle 

om, hvordan der skal undervises i grøn omstilling. Foruden de enkelte skolers strategi for 

grøn omstilling er der derfor behov for at der udvikles en grøn didaktik18 til de industrielle 

erhvervsuddannelser, der kan fungere som overordnet ramme for erhvervsskolelærere 

på linje med andre fag og tematikker i undervisningen. Således er det ikke op til den 

enkelte underviser selv at finde på noget ”grønt”. Derimod kan læreren tage 

udgangspunkt i en ramme for, hvordan man underviser i grønne kompetencer.  

Behov for uddannelse af praktikvejledere i virksomhederne 

I virksomhederne er det som tidligere nævnt nødvendigt, at praktikvejledere kvalificeres 

til at kunne træne lærlinge og kollegaer i udviklingen af grønne kompetencer. I dette 

arbejde kan det være relevant at fokusere på tre niveauer, der kan hjælpe med at 

afgrænse og skabe fokus på, hvordan mentorer eller praktikvejledere griber 

uddannelsesopgaven an i virksomheden:   

- Macro-niveau: kundebehov, samfundsbehov, økonomiske udsving. 

- Meso-niveau: læringsmiljøet på praktikstedet, mulighed for at skabe 

sammenhæng mellem skole og praktik, adgang til opgaver og 

arbejdsfællesskabet samt mulighed for at adskille elevens arbejde i produktionen 

og indgå i eksperimenter og udvikling. 

 

 

18 Didaktik betyder undervisningslære, og er den del af pædagogikken der beskæftiger sig med planlægning, 
gennemførelse og evaluering af undervisning. 
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- Micro-niveauet: variationen i læringsmuligheder, adgang til vejledning og 

feedback på læringsudbyttet ved forskellige arbejdssituationer. 

Desuden kan branchen med fordel forsøge at skabe netværk blandt mentorer og 

praktikvejledere på tværs af virksomhederne for dermed at understøtte en 

erfaringsudveksling og sparring på tværs af virksomhederne i branchen. 

Tydelige grønne karrieveje i plastbranchen 

Slutteligt skal det nævnes, at jo mere klart og tydeligt det fremgår, at 

plastmageruddannelsen også er grøn, jo mere skønnes det, at uddannelsen kan 

tiltrække flere og i nogen grad end anden type elever end hidtil. 

Dertil kommer, at tydelige grønne karriereveje i plastbranchen generelt fra grundskole-

indsatser til plastspecialiseringer på mellemlange og videregående uddannelser kan 

medvirke til at øge kendskabet og interessen for plastmageruddannelsen.  
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7. Opsamling 
 

Med projektet Grønne Kompetencer har brancheforeningen Plastindustrien ønsket at 

sætte fokus på grøn omstilling i plastmageruddannelsen og finde ud af mere om, hvad 

det konkret betyder for virksomhederne og skolerne. 

Det er lykkedes at tage det første spadestik på rejsen. Tilbage står at følge op på 

anbefalingerne om at afprøve de seks kompetenceområder i praksis, få dem 

indarbejdet i bekendtgørelsen for plastmageruddannelsen samt at få gjort 

virksomheder og undervisere klar til at omsætte den til undervisning. Vi må heller ikke 

glemme elevernes perspektiver på grøn omstilling i denne proces. 

Det er også vigtigt at komme op i helikopteren og drøfte med beslutningstagere, hvad 

der skal til for at skabe de nødvendige rammer til, at alle relevante aktører kan arbejde 

med grøn omstilling på den mest meningsfulde og bæredygtige måde. 

En opsummering af de vigtigste pointer er: 

• Der er behov for mere grønt fokus i plastmageruddannelsen, både på skole og 

på virksomheden. Projektet Grønne Kompetencer har bud på, hvilke konkrete 

kompetenceområder, der er vigtige 

• Der er behov for opkvalificering af undervisere og undervisningsmiljø 

• Der er stort potentiale for samarbejde på tværs af skoler, virksomheder og 

vidensinstitutioner med henblik på at få den nyeste viden og praksis ind i 

plastmageruddannelsen 

Der er behov for at adressere disse initiativer for at gøre plastmageruddannelsen mere 

attraktiv over for en bredere ansøgerskare, så vi kan imødekomme behovet for flere 

plastmagre til plastbranchen. 

Må disse erfaringer også inspirere andre erhvervsuddannelser. 

Plastindustrien ønsker alle et vedvarende godt samarbejde og held og lykke med det 

fortsatte arbejde med det grønne! 

  Jo Dietrich - uddannelseskonsulent, Plastindustrien  

Jan Bisgaard – lektor, Ph.d., Københavns Professionshøjskole 

  René Nordin Bloch – lektor, Københavns Professionshøjskole 
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