
 

 

HOP-IN  
Produktionserhvervene udvikler sig hastigt, og der stilles i fremtiden højere krav 
om fleksibilitet, omstillingsevne, innovation og kreativitet hos virksomheder og 

medarbejdere, når Danmark fortsat skal være et land med et konkurrencedygtigt 
produktionserhverv. 

  
Hedensted Kommune vil være førende indenfor udvikling af moderne 

produktionsvirksomheder. Derfor vil vi styrke samarbejdet mellem lokale 
virksomheder og kommunens skoler. 

  
Eleverne i skolen er virksomhedernes kommende medarbejdere og de skal have 

indsigt i produktionserhverv, produktionsvilkår, jobkrav, jobmuligheder og 
karrieremuligheder i produktionserhvervene.  

 
Det kan kun ske i et frugtbart og velafstemt samarbejde mellem alle parter: 
Virksomheder, uddannelsesinstitutioner, skoler og beslutningstagere.  

Derfor skal alle elever i 7. klasse gennemføre HOP-IN, hvor hver klasse tilknyttes 
en lokal virksomhed og besøger den som optakt til etablering af en virksomhed 

med egen produktion.  
 

Alle elever samles på DUNGS og med støtte fra virksomheder, Learnmark 
Horsens, Horsens Produktionsskole, faglige organisationer og Dansk Produktions 

Univers afvikles ugen med præsentation af indsats og resultater torsdag aften for 
elever, forældre, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 

  
Ugen er planlagt i et samarbejde mellem Hedensted Erhverv, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning i Hedensted og skolerne.  
Det handler om, at eleverne i samarbejdet får indsigt, føling og inspiration – og 

derfor har produktionsugen fået navnet:  
 
 

 
 

 
Mødetider: Eleverne skal møde i skolen, som de plejer – og vil blive kørt i busser 

til Dungs. (Hedensted Skole og Stjernevejsskolens elever aftaler mødetid og sted 
med deres lærere)  

 
Bemærk: Der arrangeres ”messe” torsdag (2/11) fra kl. 18.30-20.30 i Hedensted 

Centeret, hvor elevernes opfindelser fremvises. Eleverne skal møde til messen, 
men har til gengæld fri om fredagen – og vi håber mange forældre vil møde op.  

 
OBS: Det er meget vigtigt, at eleverne er klædt varmt på til opholdet i 

produktionshallerne. Det er svært at varme op til almindelig indetemperatur 
 

Konkurrence: Klasserne har mulighed for at vinde en tur til Danfoss Universe – 
og vinderklassen bliver afsløret i forbindelse med messen. Der vil også være 
individuelle priser. 
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