
Projekt Medieintegreret Læring 
 - Målrettet undervisning til målrettede virksomheder!

Projekt Medieintegreret Læring gennemføres af DEL-syd (Danmarks Erhvervspædagogiske 
læreruddannelse) og er et udviklingsprojekt for erhvervsskoler mhp. at ruste skolerne til at 
imødekomme virksomheders ofte meget specifikke kursus-ønsker.

Erhvervsskolerne er i øjeblikket i gang med en rivende udvikling omkring deres kurser for at 
gøre dem så fleksible som muligt og samtidig reducere den tid medarbejderne skal tages 
ud af produktionen, mens de er på kursus.

I den forbindelse er 9 erhvervsskoler gået sammen i et udviklingssamarbejde for at gøre 
deres kurser mere medieintegrerede. Det udmønter sig bl.a. i kurser, hvor en større eller 
mindre del af undervisningen er virksomhedsforlagt og/eller indeholder video- eller 
internetbaseret materiale. Kurserne vil ofte indeholde opgaver, der løses over internettet 
eller i værkstedet/produktionen med senere opfølgning på nettet. Faglærerne på 
skolerne vil hjælpe både direkte ude på virksomheden og ved at kommentere indsendte 
opgaver. I første omgang tager kurserne udgangspunkt i kendte kurser, men det er 
tanken at temaerne for de forskellige kurser på længere sigt skal strikkes sammen udfra 
virksomhedernes/medarbejdernes behov for opkvalificering. Undervisningsforløbene 
spænder på de forskellige skoler vidt og kan eksempelvis være/indeholde:

• præsentationsvideoer af særligt vanskelige arbejdsprocesser i produktionen (inden 
for alle håndværksfag og det ufaglærte område)

• køretekniske kurser
• optagelser af ”den svære samtale” til brug for virksomhedernes HR afdelinger
• kurser i konflikthåndtering
• debatskabende videomateriale vedr. hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen 

(holdningsbearbejdende videoer)
• inspirationsvideoer (til at få gang i innovationsprocesser på arbejdspladsen)
• videoer m. fokus på arbejdsmiljøet
• mm.

Ofte vil videomaterialet blive lagt ind i et internetbaseret forløb, hvor der suppleres med 
stillbilleder og tilhørende spørgsmål. Kursisten vil selv kunne arbejde med materialet, så 
lang tid han/hun har lyst. 
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DR bidrager til projektet ved at stille ekspertise til rådighed, når skolerne skal 
eksperimentere med at producere billedmaterialet. I visse tilfælde vil DR direkte være 
involveret i produktionen.    

Hvad sker der nu?

Skolerne er nu godt i gang med at retænke og afprøve nogle af de kurser, som de 
traditionelt udbyder. Hensigten er, at det på lang sigt vil være vejen frem at kunne lave helt 
fleksible forløb, der passer til den enkelte virksomhed og medarbejdergruppe.
Det Projekt Medieintegreret Læring nu har brug er, at en lang række brancher/
virksomheder byder ind med helt specifikke ønsker og behov for opkvalificering af 
deres medarbejdergrupper. Sammen vil virksomheder og skole så strikke konkrete 
medieintegrerede forløb sammen, som derefter afprøves i virksomhederne og/eller på 
skolerne. Alle tænkelige kombinationer af tilstedeværelsesundervisning, fjernundervisning, 
virksomhedsforlagt undervisning og internetbaseret undervisning er mulig. Kravet er blot, 
at kernen i forløbene indeholder et eller flere medieintegrerede elementer (internet, video 
el. anden form for billeder/lyd), der vil gøre undervisningen mere spændende, fleksibel og 
vedkommende for virksomhederne. 

Hvad får virksomhederne ud af det?

Medarbejderne vil forhåbentlig blive endnu bedre kvalificeret og få mulighed for helt 
nye måder at tage kurser på. Ofte vil denne type kurser kunne afvikles meget mere 
hensigtsmæssigt for virksomheden, idet den enkelte medarbejder kan tage det i sit eget 
tempo og afprøve dele af materialet ude i virksomheden, når der kan afsættes tid til det. 
Kurserne er, som det er sædvanligt, VEU berettigede for VEU-godkendte målgrupper.

Hvad skal virksomheden bidrage med?

Den tid medarbejderne bruger på at lære nyt og afprøve det i praksis skal registreres ift. 
Socialfondens regler. Ellers er deltagelse på samme betingelser som i almindelige AMU-
forløb. Er der tale om kurser der er så virksomhedsspecifikke at de ikke kan holdes inden 
for AMU-lovgivningen, må virksomhed og skole aftale betingelserne for et IV-forløb som 
normalt. De vil dog stadig være VEU-berettigede. 

Hvilke skoler deltager i projektet og kan dermed levere medieintegrerede forløb?
Nedenfor listes de deltagende skoler og de konkrete udviklingsprojekter, de har gang i lige 
nu. I det nye år skal der imidlertid flere udviklingsprojekter i gang, så vi skal have langt 
flere virksomhedsønsker på tegnebrættet allerede nu.

EUC Syd, Sønderborg Laver videobaseret materiale i særligt vanskelige arbejdsprocesser 
indenfor mobilelektronik.

EUC Midt, Viborg Har nu lavet videobaseret materiale til to virksomheder (Grundfos 
og Dantherm) bl.a. i køleteknik og fejlfinding. Afprøves i øjeblikket, 
og er en stor succes hos kursisterne. 



Bornholms Udvikler videobaseret materiale på svejse- og loddekurserne 
Erhvervsskole, Rønne (præsentationsvideoer), og arbejder endvidere med en helt ny 

internetbaseret undervisningsmodel, hvor virksomheder på lang 
sigt mod betaling skal kunne logge sig ind på skolens netværk og 
selv sammensætte præcis de moduler, der er relevante for deres 
medarbejdere. Skal i det kommende år lave forløb inden for hotel- 
og restaurationsbranchen (videooptagelser af korrekt borddækning, 
servering, kundebetjening mv.), samt kurser i konflikthåndtering.

Selandia, Slagelse Dels køres der videobaserede kurser for PostDanmark i energirigtig 
kørsel og ergonomi. Dels arbejdes der på at få udbredt metoden 
blandt skolens lærere i interne lærerudviklingsforløb. 

Fredericia-Middelfart Arbejder primært med at udvikle materiale til faglig regning for 
Tekn. Skole, Fredericia produktionsmedarbejdere i industrien.

Niels Brock, København Udvikler og afprøver i øjeblikket særligt tilpassede forløb i 
konflikthåndtering, samtaleøvelser osv.

Vitus Bering, Horsens Arbejder med kombineret internetbaseret og mobiltelefonbaseret 
læringsmateriale henvendt til vognmænd, så de kan opkvalificeres, 
når de alligevel skal holde deres køre-hviletider. Emnet er typisk 
kundepleje og service, men også kursus i håndtering af farligt gods 
overvejes pt. 

Horsens Handelsskole Kombineret videobaseret materiale og direkte coaching 
i virksomhederne. Præsentationsvideo af særlige 
betonstøbeprocesser til en virksomheds 5 fabrikker mhp. at ensarte 
produktion og kvalitet. Der forhandles i øjeblikket endvidere om et 
løbende LEAN kursus til sygehussektoren. 

EUC Nord,  Har lavet udviklingsforløb for Næstved kommunes medarbejdere. 
Frederikshavn Andre kurser overvejes i øjeblikket.

Kontakt

Yderligere information om Projekt Medieintegreret Læring kan fås hos: 
Lea Kaliszan, lka@tbc.dk , tlf. 5614 8615 eller mobil 2422 3316 
      


