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Virksomheder og undervisere udvikler
ny brintuddannelse til automekanikere
Uddannelsesinstitutionen Mercantec i Viborg samarbejder med partnere fra
erhvervslivet og institutioner i fem europæiske lande om at udvikle Europas
første brintuddannelse til automekanikere. Projektet har fået tilskud fra Erasmus+
og er med til at sikre uddannelser, der matcher fremtidens behov.
Mercantec har deltaget i europæisk uddannelsessamarbejde
i ti år. I et stort strategisk partnerskab samarbejder Mercantec med virksomheden Ballard Power Systems Europe og en
række europæiske lande om at udvikle et uddannelsesforløb
til automekanikere inden for brint- og brændselscellekøretøjer. Det konkrete resultat af projektet bliver et uddannelsesforløb i tre moduler i henholdsvis ’sikkerhed’, ’design og
service’ samt ’fejlfinding’ i brintkøretøjer.
Uddannelsesforløbet skal implementeres i uddannelsessystemerne i både Danmark og Skotland.

For Mercantec er strategiske partnerskaber vigtige, da de har
vist sig at være en effektiv metode til at løfte skolens og
undervisernes kompetencer. Projekterne har også været
med til at sikre, at institutionen kan tilbyde uddannelser, der
matcher fremtidens behov.
Det er fjerde gang, at Mercantec, som udbyder både
erhvervsuddannelser, tekniske gymnasiale uddannelser og
efteruddannelser, er med i et strategisk partnerskabsprojekt,
og ambitionen er, at flere skal følge efter.

SET MED INSTITUTIONENS ØJNE:

VIRKSOMHEDENS GEVINST:

”I dette projekt har vi en helt unik mulighed for at koble
vores læreres pædagogiske kompetencer sammen med
de teknologiske kompetencer, som findes hos frontløberne inden for brintkøretøjsbranchen i Europa.

”Erasmus+ sikrer både medfinansiering, gode rammer
og en struktur, som hjælper os til at gennemføre vores
projekt – og så er det administrativt nemt at være med.

Vores undervisere lærer af de allerdygtigste teknikere
og ingeniører inden for området, og som skole får vi
både den nyeste viden, nye kompetencer og en stor
portion udviklingsånd ud af samarbejdet.”
John Hansen, uddannelseschef og chef for den
internationale afdeling på Mercantec.

Ved at deltage styrker vi som privat virksomhed vores
samarbejde med uddannelsessystemet,
og det er utrolig vigtigt, for at vi
og andre virksomheder også
VIL DU
i fremtiden kan rekruttere
kvalificeret arbejdskraft.”
VIDE MERE
Daniela Laursen, Ballard
Power Systems Europe.

Projektet fik i 2016
275.570 euro i tilskud fra
Erasmus+. Projektet afsluttes
den 30. september 2018.
Læs mere om projektet under
projektartikler på
ufm.dk/erasmusplus/eud

Strategisk partnerskab

Hvad er et strategisk partnerskab?
Et strategisk partnerskab er et 1-3 årigt europæisk
samarbejdsprojekt med et uddannelsesmæssigt perspektiv,
hvor organisationer fra forskellige lande i Europa går
sammen om at udveksle viden eller udvikle et område til
gavn for et eller flere uddannelsesområder.

Partnerskabet kan have karakter af at være et netværksprojekt eller et udviklingsprojekt, hvor formålet enten kan
være udveksling af god praksis med andre organisationer
i Europa eller et samarbejde om at udvikle nye innovative
materialer og metoder.

Et udpluk af de politiske prioriteter
på erhvervsuddannelsesområdet
• Styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne
• Udvikle grund- og efteruddannelsestilbud, der modsvarer kompetencebehovet
på arbejdsmarkedet
• Udvikle redskaber, der kan indgå i opkvalificeringen af lærere og undervisere
• Øge anvendelse af arbejdsbaseret læring i erhvervsuddannelserne
• Styrke iværksætteri og entreprenørskab inden for erhvervsuddannelsessektoren
• Styrke inklusion af særligt udsatte grupper
• Styrke basale færdigheder, herunder især digitale færdigheder
• Udvikle innovativ undervisning og pædagogiske materialer

Politiske
prioriteter
Et strategisk partnerskab kan rette sig
mod mange forskellige
emner inden for det
uddannelsesområde,
hvor der søges midler,
men skal som minimum
have fokus på én
politisk prioritet fra
Erasmus+ programmet.

• Fremme attraktiviteten af erhvervsuddannelserne
• Fremme anerkendelsen af elevers opnåede kompetencer
• Understøtte erhvervsuddannelsesinstitutioners internationale samarbejde og strategier

Få tilskud fra Erasmus+
Din organisation kan få tilskud til at lave et partnerskab med
andre institutioner og organisationer på tværs af Europa –
og inden for alle uddannelsessektorer. I kan eksempelvis få
tilskud til at mødes med jeres partnere for at udvikle og
afprøve materialer samt sprede jeres resultater. Minimum
antal deltagere er tre organisationer fra tre forskellige lande.

Hvis I søger inden for erhvervsuddannelsessektoren, skal
projektet være til gavn for erhvervsuddannelsesområdet –
men alle typer af organisationer med ekspertise eller behov
for emnet kan deltage i partnerskabet. Det kan f.eks være
uddannelsesinstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder.

Hvordan kommer du i gang?
Styrelsen for Forskning og Uddannelse administrerer Erasmus+ i Danmark. Her sidder
rådgivere, der kan hjælpe dig i gang. Vi afholder også infomøder og skriveseminarer.
Læs mere på ufm.dk/erasmusplus/eud

Yderligere information om Erasmus+
Har du brug
for rådgivning
og vejledning?

Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Internationale Uddannelsesprogrammer
Bredgade 40
1260 København K
Tlf.: 72 31 78 00
Mail: eud@ufm.dk
www.ufm.dk/erasmusplus
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