
 

IT PÅ KRYDS OG TVÆRS i REGION SYDDANMARK 

CROSSINGIT - PROGRAMMERING I UNDERVISNINGEN  
Digitale kompetencer er nøglekompetencer i det 21. århundrede. Danmark har i høj grad brug for it-

specialister og medarbejdere med avancerede it-kompetencer, og de er blevet en knap vare. I 2030 

forventes en mangel på 19.000 it-eksperter.  

Uddannelserne svarer igen. Programmering er kommet på skoleskemaet, og også digital dannelse står 

centralt: Børn, unge og voksne skal kunne færdes og samleve i cyberspace. Vi skal alle forholde os til de 

nye teknologier. Men hvordan omsættes alt dette til ny praksis i og omkring undervisningen på 

erhvervsgymnasierne i regionen? 

Et centralt didaktisk værktøj i projektet er "elev-til- elev" undervisning. Her guider gymnasieelever 
folkeskoleelever under kyndig vejledning af erhvervsgymnasiernes it-eksperter. Det giver læring for alle 
involverede, udtaler projektleder Palle Guldbrandsen fra Det Blå Gymnasium i Tønder.  
 
Folkeskolelærer Helene Arnum Schmücher fra Løgumkloster Distriktsskole nævner, at de er meget glade for 
at deltage i et projekt, som er med til at lette overgangen til de gymnasiale uddannelser. Hun understreger 
også, at projekts kobling til virksomheder er vigtig for elevernes læring. 
 
CrossingIT er et netværksprojekt i og på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, 

Varde, Billund, Vejle, Svendborg og Haderslev med erhvervsgymnasierne som lokale lokomotiver. Partnerne 

arbejder med programmering i undervisningen, hvor man samtidig skaber faglig sammenhæng fra 

folkeskolen til erhvervsgymnasiet. Som faglig inspiration inddrages virksomheder, deres behov og deres 

viden. Det betyder stærke lokale netværk, også med plads til de unges egne cirkler. 

 

Flere unge skal fristes til science 

Midlerne til projekt Crossing IT kommer fra Region Syddanmarks uddannelsespulje, og regionsrådet har 

bevilget godt tre mio. kr. til projektet.   

Lige siden 2009 har vi haft fokus på at udvikle Syddanmark som en science-region, fordi virksomhederne 
efterspørger arbejdskraft med kompetencer inden for det naturvidenskabelige, tekniske og 
sundhedsvidenskabelige område, fortæller næstformand i Udvalget for Regional Udvikling i Region 
Syddanmark, Karsten Uno Petersen (S). 
 

Og netop derfor er Karsten Uno Petersen glad for, at regionsrådet har valgt at støtte projekt CrossingIT, 

der sætter fokus på at udvikle unges digitale kompetencer, således at flere unge fx vælger en IT-rettet 

uddannelse.  

 

 



 

 

 

 

Crossing IT skal være med til at opfylde regionens målsætning om, at 20 procent flere af en 

ungdomsårgang gennemfører en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 

2010. 

Kick-off i Tønder den 30.maj 

Projektet har etableret sig i løbet af foråret 2017. På en inspirationsdag d. 30. maj i Tønder udveksler 

skolerne på tværs af regionen, og underviserne går sammen om at skitsere nye undervisningsforløb. Prof. 

Steen Rasmussen, Syddansk Universitet, vil sætte udviklingen i et større samfundsperspektiv med bl.a. 

spørgsmål til menneskets fremtidige rolle i forhold til de stærke teknologier.  

På dagen vil resultater fra en virksomhedsundersøgelse såvel som nogle innovative virksomheder levere 

inspiration til de nye forløb. Sammenlagt bifalder erhvervslivet i høj grad de nye tiltag på skolerne, som alt i 

alt skal øge de unges interesse i at videreuddanne sig inden for forskellige grene af it. Mulighederne er 

mange, for piger og for drenge. 

I undersøgelsen indgår store som små virksomheder fra produktion, service og interesseorganisationer. 

Virksomhederne arbejder alle på højtryk med digitalisering af deres forretning, hvor fokuspunkter og 

udfordringer er forskellige. Billund Lufthavn fx opfordrer til en langt større opmærksomhed på sikkerhed i 

den daglige drift og hos alle brugere. Denne awareness skal være indbygget i virksomhedskulturen! Linak 

på Als arbejder til gengæld stærkt på optimering af snitflader mellem afdelingerne i produktudviklingen. 

Systematikken, overblikket og planlægningen skal de unge allerede lære i skolen!  

På skolerne udfordrer de nye digitale muligheder organiseringen af undervisningen, pædagogikken og 

lærerrollen. App Academy fra Kolding betegner den samlede udvikling som det største skifte, der er sket for 

folkeskolen i de sidste 150 år. Også forældrene skal være med, ja, alle borgere skal opnå langt større 

digitale kompetencer. CrossingIT er i høj grad med til at hjælpe denne udvikling på vej. 

Links:  

 www.crossingit.dk  

 www.futurepeople.dk  

 

 

Konsulent Regina Lamscheck-Nielsen og uddannelseschef Palle Guldbrandsen 
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