
workshop
Udvikling af brobygning 

og praktik på efterskoler



Præsentation

• Master i sundpæd.
• Efterskolelærer 15 år
• Projektleder 

Demokratisk 
Iværksætter

• 2016 Ide til IBO 
• 2017-19 E2E-syd
• 2019 – nu : IBO i 

Efterskoleforeningen



Indhold af workshop

Hvad har vi? 

Forvær

Forny

Udvælg ?



Alt det vi deler
Alle dem :

• hvor alle 10.klasser er i brobygning 5 dage på ungdomsuddannelser

• Hvor der laves OSO om eftermiddagen, når eleverne kommer fra 
brobygning

• Hvor der sender deres elever i praktik

• Hvor også nogle 9.kl elever er i brobygning

• Som laver mere end 5 dages obligatorisk brobygning

• Som er frustreret over niveauet på erhvervsskolerne

• Som er glade for brobygning som det er nu

• Hvor kollegerne afspadserer under brobygning



Hvordan foregår 
brobygning på din 
efterskole?

• Hvad fungerer godt?

• Hvad fungerer dårligt ?

• Skriv post-it og placer på dette
felt



Bekendtgørelse om brobygning

Elever i 10. klasse skal deltage i 
brobygning eller kombinationer af 

brobygning og ulønnet praktik med et 
uddannelsesperspektiv

Praktik er korte, ulønnede forløb på en 
arbejdsplads. Praktikken skal give 

eleven mulighed for afklaring i forhold til 
bestemte uddannelses- og 

erhvervsønsker.

Den obligatoriske brobygning udgør 1 
uge svarende til 21 timer og tilbydes i 

forløb på op til 5 dages varighed, 
herunder i forløb af 3 og mindst 2 dages 
varighed, som kan afvikles samlet eller 

enkeltvis. 

Brobygningen skal omfatte mindst en 
erhvervsuddannelse eller 

erhvervsgymnasial uddannelse.

Brobygnings- og praktikforløb er en 
integreret del af 10. klasse og skal 

tilrettelægges i tilknytning til 
undervisningen, så forløbet fremstår 

sammenhængende for den enkelte elev.



Udfordringer 
for efterskoler

• Efterskoleelever er ofte ikke lokale og 
finder brobygning til 
ungdomsuddannelser nær 
efterskolens irrelevant.

• Elever vælger to 
ungdomsuddannelser og kommer 
sjældent i praktik.

• Obligatorisk Selvvalgt Opgave 
hænger ikke sammen med 
brobygningsforløbet og flytter 
sjældent de unges uddannelsesvalg.



Forvær 
brobygning og 
praktik hos jer.

Skriv post-it og
placer på dette felt



Innovations-Brobygnings-
Opgaven (IBO)

1. Opgaven går ud på at 
udvikle en verdensmålsidé til 
en modtager udenfor skolen.

2. Det er den udviklede ide, 
som er opgavens produkt.



IBO står mål med bekendtgørelse
Innovations-Brobygnings-Opgaven er Verdensmål, OSO, praktik og brobygning i én 
og samme opgave.

I alt  10 dages projektundervisning, hvoraf
3 dages samarbejde med virksomhed = praktik
2 dages samarbejde med erhvervsskole som led i idéforbedring = brobygning





Relationer bygger 
bedre broer
Eleverne møder :

Virksomhederne op til 3 gange i  IBO 
forløbet.

1. Fase 2 og 5 på virksomhed

2. Fase 6 på efterskolen

Erhvervsskolerne 2 gange i IBO forløbet.

1. Fase 3 på efterskolen til Matchdag

2. Fase 4 på erhvervsskolen til IBO  
Brobygning

Matchdag

IBO 
brobygnin Aflevering



Vend de dårlige 
idéer til gode.

Skriv post-it og
placer på dette felt



• Hvilke idéer har du 
til brobygning og
praktik hos jer nu?

• Skriv post-it og
placer på dette felt



Vælg den 
bedste idé.

Skriv på flipover

og hæng op.
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