Grenaa den 21/5 2013

Kære netværkspartnere i Norddjurs Kommune samt samarbejdspartnere i de udbudte
projekter.

Her kommer i første omgang en beskrivelse af Viden Djurs’ pakke af Pilotprojekter for 9.
klasse med erhvervsvalg i uge 43. I første omgang er dette tænkt som en introduktion til
jer skoleledere på overbygningsskolerne, så I ved hvad jeres lærere vil blive inviteret til at
deltage i. Efterfølgende vil vi som aftalt lægge de tre kursusbeskrivelser ud via
Brobygning.net.
Viden Djurs tilbyder 3 ugeprojekter med forskelligt fokus – der vil forudsigeligt være
kapacitet til at gennemføre to hold på hver af de udbudte ugekurser – altså i alt 6
hold. Fælles omdrejningspunkt for vores pilotprojekter er BRUGERDREVEN
INNOVATION - alle projekter i samarbejde med en virksomhed i lokalområdet.
Eleverne skal som nævnt arbejde med brugerdreven innovation – det vil sige at de skal
udarbejde forslag til nye produkter/kampagner/koncepter, som kan være til glæde for
samarbejdspartneren – og da der står brugerdreven vil det sige, at de gerne skal ”opfinde”
nye ting/koncepter efter ønske fra brugerne og i samarbejde med brugerne.

Jeg har tænkt meget over problemstillingen med at Auning-eleverne ikke har den naturlige
tilknytning til Grenaa og over de logistiske udfordringer med at flytte dem til Grenaa i en
uge – derfor er der lavet et tilbud specielt til Auning Skole – dette forløb kommer til at
foregå i Auning. Derudover er der to tilbud, heraf er det ene målrettet elever, der primært
ønsker at orientere sig om erhvervsuddannelser, og et tilbud primært målrettet elever, der
ønsker at orientere sig om vores gymnasiale uddannelser.

De tre projekter er følgende:

Auning-elever

Samarbejdspartner:
Djurs Sommerland

Indhold: Djurs
Sommerland opstiller
opgaver til eleverne
med at videreudvikle
eller nyudvikle
produkter eller
services til
forlystelsesparken

Intro til
erhvervsgymnasiale
uddannelser

Samarbejdspartner:
Aqua Djurs

Indhold: Aqua Djurs
har behov for at
promovere sig
overfor borgere og
turister og ønsker
ideer i form af
udkast til video der
promoverer
vandforsyningen og
kan bruges til
skoletjeneste

Intro til
erhvervsuddannelser

Samarbejdspartner:
Dronningens Ferieby

Indhold:
Dronningens
Ferieby står foran
en renovering som
starter i efteråret og
ønsker inspiration
til forbedringer af
installationer i
feriehusene og
omgivelserne

Hvis I har spørgsmål til pilotprojekterne er I velkomne til at kontakte mig. Jeg regner med
at udsende tidsplan for detailplanlægningen inden sommerferien ligesom jeg nok også får
brug for at hver af skolerne melder tilbage til mig, hvilke lærere fra de respektive skoler,
der skal deltage i planlægningen og gennemførslen af aktiviteterne. Men nu ved I i hvert
fald i hvilken retning vore tilbud går og kan begynde at brede det ud i jeres organisationer.
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