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Introduktion 
 
Denne overordnede rapport er det endelige resultat af undersøgelsen af nødvendige 
færdigheder til stillinger relateret til fornyelig energi som gennemført inden for 
rammerne af projektet NE(W)AVE: reNEWable 
 
e-Vet learning.1 

Det primære formål med projektet NE(W)AVE er at bidrage til stigende 
ansættelsesomfang og inklusion af NEET-s2 og VET-studerende samt yngre fagfolk i 
relevante tekniske og manuelle professioner igennem: 
- tilbud om kurser af hensyn til opgradering og konvertering af eksisterende 
kompetencer i overensstemmelse med kravene fra sektoren inden for fornyelig energi. 
 
- udvikling af VET-forretningspartnerskaber inden for området fornyelig energi på 
baggrund af arbejdsbaseret indlæring blandt partnerskabslandene Italien, Danmark, 
Grækenland, Østrig og Spanien. 
 
Igennem komparativ forskning stræber projektet efter tilvejebringe et overblik over 
situationen i sektoren inden for fornyelig energi og processen tilhørende passende 
tillempning af indlærte færdigheder i projektpartnerlande. Desuden giver denne 
undersøgelse et klart overblik over de fejlparrede færdigheder mellem jobkrav og 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 NE(W)AVE: reNEWable e-Vet learning er finansieret af Erasmus+-programmet, nøglehandling 2 – 
strategisk 
partnerskab inden for området VET 
2 Indikationen for unge mennesker, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, forkortes 
som NEET (ikke-deltagende 
i undervisning, uddannelse eller træning), svarer til den procentdel af befolkningen i en given 
aldersgruppe, der ikke er i beskæftigelse eller engageret i yderligere uddannelse eller træning. 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ 
index.php/Glossary:Young_people_neither_in_employment_nor_in_education_and_training_ (N 
EET) 
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undervisningstilbud i sektoren inden for fornyelig energi i disse lande. Det udgør et 
vigtigt værktøj for VET-udbydere, VET-undervisere og virksomheder inden for den 
grønne sektor, hvilket skaber et vigtigt bidrag i forhold til at opbygge kompetence-
tabellen, der er kan bruges til at opnå adgang til og tilvejebringe de nødvendige og 
specifikke egenskaber, viden og kompetencer.  
 
I forhold til projektkonsortiet NE(W)AVE har forskningsresultaterne fungeret som 
grundlag for deres beslutning om, hvilke typer indhold der vil blive indlemmet i OOC 
(Open Online Course), som skal udvikles og tilvejebringes for VET-studerende med det 
formål at opgradere og konvertere eksisterende "grønne" kompetencer i 
overensstemmelse med kravene fra sektoren fornyelig energi. 
 
Denne overordnede rapport er et produkt af forskningsaktiviteter gennemført i alle 
partnerlande på dobbelt plan: en teoretisk undersøgelse og empiriske undersøgelse 
blandt virksomheder og VET-udbydere. På et første stadie udforskede de teoretiske 
undersøgere verdenen med VET-kurser og jobmuligheder inden for området fornyelig 
energi på nationalt plan.  
 
Resultaterne blev leveret hertil af hensyn til udarbejdelse af en rapport, hvor fundene 
er blevet analyseret med henblik på at skabe et generelt overblik over situationen i de 
enkelte lande. I det andet stadie var formålet med de empiriske undersøgelser at skabe 
en dybere indblik i de tilvejebragte VET-kurser og – mere præcist – de tekniske og 
bløde færdigheder, som virksomhederne i denne sektor forespørger, ansættelses-
mulighederne og virksomhedernes anbefalinger vedr. indlæringsmuligheder for 
fremtidigt ansatte, indholdet af VET-kurserne i denne sektor, deres udformning og 
deres strukturer.  
 
Resultaterne fra disse undersøgelser kommer til at spille en vigtig rolle i NE(W)AVE-
projektet såvel som inden for projektet såvel som i forhold til udvikling af strategier til 
samarbejde blandt VET-studerende, VET-udbydere og interessenter, hvilket muliggør 
nye synergier på EU-niveau. 
 

Teoretisk undersøgelse – komparative resultater 
 
Dette kapitel repræsenterer resultaterne fra analysen og sammenligningen af landets 
teoretiske undersøgelser, der er blevet gennemført af NE(W)AVE-partnere i Italien, 
Danmark, Grækenland, Østrig og Spanien i løbet af projektets første måneder 
(december 2017 til marts 2018) ifølge fællesudarbejdede relevante spørgsmål 
relateret til de eksisterende VET-kurser og jobmuligheder inden for sektoren fornyelig 
energi.  
 
De professioner, der tages i betragtning her, er tekniske og manuelle professioner 
inden for områderne mekanik, VVS, industriteknik/drift, energimontage, 
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elektronik/mekatronik og teknik svarende til niveauet EQF4 eller EQF5 i de lande, 
hvor disse professioner ikke svarer til et sådant niveau. 
 
Der tages hånd om de analyserede aspekter i de følgende afsnit. 
 

1) Eksisterende VET-udbydere og virksomhederne inden for 
områderne på nationalt niveau 
 

I forhold til the eksisterende VET-udbydere og virksomheder, der driver forretning 
inden sektoren fornyelig energi i partnerlandene, kan vi opsummere situationen som 
nedenfor: 
 
Denmark: Voksenundervisning er kendetegnet af et kontinuerligt og fleksibelt system. 
I AMU (voksenundervisningsprogrammer) har undervisningen primært til formål at 
tilvejebringe færdigheder og kompetencer rettet direkte mod specifikke sektorer og 
jobfunktioner med henblik på at imødekomme forandringerne på arbejdsmarkedet. 
Blot i regionen Syddanmark arbejder 309 virksomheder med energiteknologi. 
 
Østrig: Der findes meget alsidige undervisningstilbud i forhold til fornyelig energi. 300 
eksisterende trænings- og undervisningstilbud er blevet udformet med henblik på at 
tilvejebringe overblik over og indblik i det uddannelsesmæssige landskab inden for 
området fornyelig energiteknologi, herunder energieffektivitetsfag. Det fortsatte 
uddannelsestilbud er underlagt hastige forandringer, så kurser, der ikke mødes med 
tilstrækkelig efterspørgsel, forsvinder som regel hurtigt. 
 
Grækenland: Den igangværende undervisningsreform, som landet har befundet sig i de 
seneste årtier, har ført til strukturelle uddannelsesmæssige forandringer og et ustabilt 
klima, der afskrækker studerende fra at vælge VET. VET tilvejebragt fra både offentlige 
og private skoler tilhører den ikke-obligatoriske del af systemet.  
 
Tre typer VET-skoler: erhvervsskoler eller tekniske skoler (EPAS) og tekniske 
gymnasier (EPAL), der tilvejebringer kvalifikationer svarende til EQF-niveau 4 samt 
offentlig og private videregående VET-skoler (ikke-formel, IEK), der tilvejebringer 
uddannelsesgrader på EQF-niveau 5.  
 
Italien: Der eksisterer to primære VET-skoler:  
1) Tekniske skoler (istituti tecnici), hvor de studerende kan vælge blandt to sektorer 
(teknologi og administration) og opnå viden, færdigheder og kompetencer til at udføre 
tekniske og administrative opgaver.  
2) Håndværksskole (istituti professionali), hvor de studerende undervises i en række 
forskellige færdigheder inden for håndværk og industri såsom tømrerarbejde, 
mekanik og teknik, bygning og konstruktion, fødevarer og catering, sekretær- og 
kontorarbejde.  
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I Italien er der mere end 102.000 virksomheder i de sektorer, der er involveret i 
forsyningskæden bag fornyelig energi. 
5 
Spanien: Adgang til specialerhvervsuddannelse er inddelt i to grader, der har 
forskellige adgangskrav:  
1) undervisning på mellemhøjt niveau (Ciclo 
Formativo de Grado Medio) svarende til EQF-niveau 4.  
2) Undervisning på højt niveau (Ciclo Formativo de Grado Superior), der svarer til 
EQF-niveau 5. Kun i regionen Castellón er der 19 virksomheder inden for området 
fornyelig energi. 
 
De fleste VET-udbydere i disse lande har indlemmet en teoretisk og praktisk 
del, der realiseres igennem en læreplads eller et praktikforløb med kortere varighed 
(typisk to eller tre år). 
 
I forhold til VET finder beslutningerne sted på nationalt niveau, men i næsten alle 
de undersøgte lande deles denne kompetence med eller afhænger af 
lokale myndigheder, således som det er tilfældet i forbundsstaterne i Østrig og Italien, i 
de selvstyrende dele af Spanien og i kommunerne i Denmark. De institutioner, der 
tilvejebringer disse kurser, kan enten være ejet af offentlige myndigheder 
eller være private og uafhængige som i Grækenland, således at de kan følges uden også 
at skulle betale høje undervisningsgebyrer. I Danmark finansieres størstedelen af VET-
institutionerne med offentlige midler, og de kontrolleres og administreres af offentlige 
myndigheder på linje med offentlige virksomheder. 
 
2) VET-kurser, der er tilgængelige på nationalt niveau og relaterede 
Undervisningsresultater 
 
• I Italien, Spanien og Grækenland eksisterer der ikke specifik VET for fornyelig energi 
• I Danmark og Østrig er emnet fornyelig energi blevet indlemmet i VET-forgreninger 
eller -undervisning men er endnu ikke specifikt. 
6 
I alle lande, der er involveret i undersøgelsen, udbydes der som minimum nogle få 
kurser eller undervisningsforløb inden for mindst én gren af fornyelig energi, men 
undervisningen begynder på et andet end niveau som i Spanien eller Italien (fra EQF5). 
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3) Kompetenceniveau hos VET-studerende og yngre fagfolk, der er ved at 
gennemføre eller har gennemført et specifikt VET-undervisningsforløb 
 
Det kompetenceniveau, der nås af VET-studerende efter gennemførsel af et specifikt 
VET-undervisningsforløb, lader til at være ens i alle de undersøgte lande. Her 
betragtes både hårde og bløde færdigheder som yderst vigtige og komplementære. 
 
4) Information om det regionale arbejdsmarked på området 
 
• Danmark og Østrig er blandt de førende nationer inden for energiomsætning 
• Italien, Grækenland og Spanien investerer i voksende grad i fornyelig energi, og 
denne tendens forventes at fortsætte i de kommende år.  
 
I Danmark og Østrig giver masser af virksomheder arbejde til et stort antal mennesker, 
der arbejder inden for energisektoren. I takt med at produktionen af fornyelig energi 
og dennes andel i energisammensætningen forventes at vokse løbende i de kommende 
årtier, kan omfanget af kommende jobmuligheder desuden forventes at sige (det kan 
f.eks. fordobles i Danmark frem til 2020) – navnlig i stillinger, der kræver omfattende 
teknisk uddannelse. 
Hårde færdigheder Bløde færdigheder 
7 
5) Profil af arbejdere inden for sektoren og identifikation af de forespurgte 
færdigheder – navnlig hos virksomheder, der driver forretning inden for 
sektoren fornyelig energi 
 
Ifølge resultaterne af landendes teoretiske undersøgelse bør nogle af de kompetencer, 
som de ansatte bør have med henblik på at arbejde i denne sektor, være: 
Praktisk erfaring inden for sektoren betragtes som et vigtigt kriterie for 
virksomhederne.  
 
Ifølge de teoretiske undersøgelser vinder specifikke færdigheder inden for fornyelig 
energi større og større indpas, så investering og fokus på dem er i øjeblikket blandt de 
højeste i de fleste lande. 
8 
6) Fejlparrede færdigheder mellem jobkrav og undervisningstilbud 
 
I alle partnerlande er der huller mellem undervisningstilbuddene og jobkravene. 
Der er huller, som skyldes forsinkelser i forhold til justeringer, og i visse tilfælde er 
fejlparringen mellem jobkravene og undervisningstilbuddene tydeligere og skyldes 
uddannelsessystemets strukturelle begrænsninger. 
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Fejlparringen kan skyldes: 
• manglende tiltrækning af visse VET-stier, der som konsekvens forårsager mangel på 
kompetente medarbejdere 
• manglende undervisningstilbud 
• forsøget på hurtigt at honorere virksomhedernes behov og tage hånd om de hastige 
forandringer og de konstante uddannelsesmæssige reformer, som et land kan 
gennemgå (således som det er tilfældet i Grækenland). Det kan bemærkes, at sektoren 
fornyelig energi er ung og i kraftig vækst, hvilket kan gøre det vanskeligt at forstå og 
matche virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov på en fleksibel måde. Desuden 
forventes nye professioner at dukke op i løbet af de kommende år, men reelle 
forudsigelser er vanskelige. 
 
7) Hvad er de eksisterende færdigheder tilhørende et specifikt VET-
undervisningsforløb, som de studerende kan opgradere? 
 
Det er ikke så enkelt at afdække, hvordan VET-studerende kan opgradere de 
færdigheder, de allerede har tilegnet, eftersom sektoren fornyelig energi er kompleks 
og består af mange elementer (produktion og distribution af udstyr, projektudvikling, 
konstruktion og installation, drift og vedligeholdelse plus tværfaglige/aktiverende 
aktiviteter), og forsyningskæden bag grønne jobs er yderst fragmenteret. 
9 
Når et VET-undervisningsforløb er gennemført i Danmark, kan voksne personer, der 
ønsker at opgradere deres færdigheder, beslutte sig at fortsætte med yderligere 
voksenundervisning (EQF 5) eller med videregående programmer (EQF 5) og 
bachelorprogrammer (EQF 6). 
 
I Østrig omfatter indledende erhvervsuddannelse og -undervisning (IVET) VET-skoler, 
VET-universiteter samt dobbelt-VET (der muliggør overgangen fra undervisning til 
ansættelse). Studerende, der ønsker at opgradere deres færdigheder på et tredje 
niveau, kan indmelde sig på universiteter, som udbyder anvendt videnskab 
("Fachhochschulen"), som også kan defineres som IVET i Østrig. 
 
I Grækenland er virksomheder inden for sektoren fornyelig energi i et vist omfang 
opmærksom på, at studerende, der kommer fra VET, muligvis ikke råder over alle de 
nødvendige færdigheder og kompetencer, der kræves af de pågældende jobkrav. Af 
samme årsag vælger de normalt enten at engagere ansatte, der er underkvalificerede 
og selv videreundervise dem, eller engagere personer, som har kvalifikationer, der 
minder om de ønskede og delvist dækker behovene. 
 
I Spanien svarer EQF-niveau 5 til højere videregående uddannelse (Ciclo 
Formativo de Grado Superior) og er tilgængeligt efter en bachelorgrad. En anden 
mulighed er at tage en bestemt adgangsprøve til en højere grad, hvor ansøgeren skal 
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være mindst 19 år gammel og have en grad svarende til EQF-niveau 4 (Grado Medio) 
med relation til den ønskede uddannelse. 
 
I Italien er det ikke muligt at afdække, hvilke færdigheder, der kan opgraderes, 
eftersom sektoren fornyelig energi er kendetegnet af en meget fragmenteret kæde 
(produktion og distribution af udstyr, produktudvikling, konstruktion og installation, 
drift og vedligeholdelse samt tværfaglige/aktiverende aktiviteter). Mens 
ansættelsesmønstre inden for f.eks. drift og vedligeholdelse er mere stabile, er 
manglen på arbejdstagere øverst i pyramiden (projektudviklere, serviceteknikere, 
dataanalytikere, teknikere inden for elektricitet, computer, mekanik og byggeri) 
tydeligere. Når alt kommer til alt, kan forbedring og opgradering af 
tværfaglige/aktiverende aktiviteter og undervisning i bæredygtighedsanliggender 
være det bedste valg, når det drejer sig om dette kvalifikationsniveau (EQF 4). 
 
8) Identifikation af målgruppens læringsbehov, når det drejer sig om at 
styrke beskæftigelsesegnethed 
 
Mens visse faktiske læringsbehov er blevet afdækket igennem denne undersøgelse, 
er fremtidige behov vanskelige at bestemme. De indlæringsbehov, der opstår på 
baggrund af teoretiske undersøgelser, er meget divergerende i alle de involverede 
lande, og visse af dem kan være meget specifikke og tekniske: 
 
• bløde færdigheder 
• færdigheder inden for el-værktøjer og elektrificering 
• færdigheder inden for fejlsøgning og beregning 
• evne til at måle og evaluere installationer til eksport og egetforbrug 
af fornyelig energi.  
 
I forhold til den strategi, der skal tillempes med henblik på at omfatte disse behov 
inden for indlæringsstien, indikerer undersøgelsesresultaterne nødvendigheden af at 
integrere udvikling af nye færdigheder i en bredere politik for undervisning og 
færdighedsudvikling med på den tværfaglige beskaffenhed og løsninger til "indlæring i 
marken". 
 

Empirisk undersøgelse – komparative resultater 
11 
De empiriske undersøgelser, der er rettet mod hhv. VET-udbyderen og virksomhedens 
repræsentanter, er blevet realiseret i hvert enkelt partnerland (Italien, Danmark, 
Grækenland, Østrig og Spanien), med henblik på at tilvejebringe en mere detaljeret 
analyse af sektoren fornyelig energi og behovene hos VET-udbydere og de 
virksomheder, der arbejder inden for dette område. 
 
Denne undersøgelse er blevet gennemført i perioden marts til maj 2018 igennem to 
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forskellige spørgeskemaskabeloner på engelsk – én til VET-udbydere og én til 
virksomhederne. Hver partner har oversat spørgeskemaerne til deres nationale sprog 
og udledt en onlineformular, bortset fra den danske partner, EUC Syd, der foretrak at 
benytte de engelsksprogede skabeloner og gennemføre interview med de involverede 
respondenter. 
 
Spørgeskemaskabelonerne er tilgængelige via følgende link: 
 
For virksomheder: 
https://www.dropbox.com/s/f4dbdjhmnppuiw8/IO1_%20Questionnaire%20for% 
20enterprises_final.output.pdf?dl=0 
 
For VET-udbydere: 
https://www.dropbox.com/s/utbzl2cxsq3vmb5/IO1_%20Questionnaire%20for%2 
0VET%20institutions_final.output.pdf?dl=0 
 

Resultater af empirisk forskning fra VET-udbydere 
 

Hos de interviewede T-udbyderes institutioner er VET-kurserne relateret 
til følgende sektorer inden for fornyelig energi: 
 
Italien Solenergi - Fysik, videnskaber, geografi  
Danmark VVS – Energi - Mekatronik  
Østrig Fornyelig urbane energi-systemer - Undervisning af 
Solcelleteknikere - Tjenester til bygningsinstallation  
Grækenland RES- teknikere - RES-installation - Elektrisk system installation 
Spanien Elektricitet og automatisering installation 
 
12 
VET-kursernes overordnede indhold 
 
De fleste af de VET-udbydere, der har besvaret dette spørgsmål (samlet 46 i de 
omfattede lande), udbyder kurser i alle lande inden for følgende domæner relateret til 
området fornyelig energi. 
 
Domæne relateret til fornyelig energi Antal interviewede VET-udbydere, som 
udbyder kurser inden for dette domæne 
 
Solenergi 33 
Vindenergi 18 
Soltermik 15 
Vandkraft 12 
Biomasse 11 
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Geotermik 11 
Biobrændsel 4 
13 
På baggrund af disse resultater lader det til, at solenergi, vindenergi og soltermik 
er blandt de overordnede domæner, som de responderende VET-udbydere primært 
henvender sig til. Biobrændsel lader til ofte at blive udeladt i kurserne. 
 
Tabellen nedenfor omfatter de nøglefag, der undervises i på de adspurgte 

VET-institutioner inden for de primære områder af sektoren fornyelig 
energi: 

 
Biobrændsel  
Solermik Geotermik  
Solenergi 
Mekanik og anvendelse 
Teknologier 
Elektrisk og elektronisk 
Teknologier og anvendte videnskaber 
Installations- og vedligeholdelsesteknikker 
Installations- og vedligeholdelsesteknikker og-teknologier 
Installation/vedligeholdelse 
Teknikker og teknologier 
Elektroteknik og elektronik 
Soltermiksystemer VVS Solenergi og systemer 
Geotermiske energisystemer 
Vedligeholdelse af solceller 
Miljøbeskyttelse 
Energieffektivitet 
Design af solenergisystemer 
 
Biomasse  
Hydroelektrisk energi  
Vindenergi 
Montering af og automatisering 
Anvendelse af Teknik 
Drift og vedligeholdelse af vindmølleparker 
Installation af en lille biomassekedel 
Hydraulisk automatisering Vedligeholdelse og installation af vindmøller 
Biomassepotentiale, udnyttelsesmuligheder, samproduktion 
Nøglekoncepter i forhold til hydroelektrisk energi 
Installationsdesign 
Grundlæggende elektronik og hydraulik 
Udformning og beregning af installationer. 



13 

 

Installationsteknologier Grundlæggende mekaniske komponenter og systemer 
Nøglekoncepter i forhold til biomasseinstallationer 
Design 
Fysik og geografi 
14 
Nøglekoncepter i forhold til biobrændsel Installationsdesign 
Samling og vedligeholdelse af energisystemer med biobrændsel 
 
Nøglefærdigheder for beskæftigelsesegnethed blandt de studerende 
 
Tabellen nedenfor viser en liste over de færdigheder, der menes at være vigtigst blandt 
det VET-udbydere, som har besvaret dette spørgsmål (samlet 46) i forhold til 
gennemført ansættelse af studerende: 
 
Nøglefærdigheder Antal VET-udbydere, der betragter denne færdighed som 
vigtig 
Teknik og teknologi 24 
Teknisk design 22 
Mekanik 20 
Aritmetik, algebra, geometri, beregning, statistikker og anvendelse heraf 16 
Produktion og proces 13 
Fremmedsprog 13 
Fysik 12 
Virksomhedsadministration 9 
Lovgivning og institutioner 7 
ICT 7 
15 
Tværfaglige/bløde færdigheder, der betragtes som vigtige for denne 
jobsektor 
 
Færdighederne i diagrammet nedenfor er de tværfaglige og bløde færdigheder, som 
de responderende virksomheder mener, er vigtige, når det drejer sig om at styrke 
ansættelse af studerende. 
 
Problemløsningsfærdigheder 
Kommunikationsfærdigheder 
Organisatoriske færdigheder 
Analytiske færdigheder  
Forretningsfærdigheder  
Interpersonelle færdigheder 
Projektledelsesfærdigheder 
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Arrangerer din institution praktikophold hos virksomheder? 
 
Næsten 90 % af de VET-udbydere, der har besvaret dette spørgsmål, forklarede, at de 
arrangerer praktikophold hos virksomheder. Disse vigtige data understregede den 
forbindelse, der eksisterer mellem VET-udbydere og virksomheder samt behovet for at 
samarbejde med henblik på at styrke beskæftigelsesegnetheden 
hos studerende i sektoren inden for fornyelig energi. 
Problemløsning 
 
Resultater af empirisk forskning fra virksomheder 
 
Nøglekompetencer i forhold til succes for jeres virksomhed og for 
sektorerne inden for fornyelig energi i dag og i løbet af de kommende 2-5 
år 
 
Virksomhederne er blevet bedt om at se på industrien inden for fornyelig energi tages i 
betragtning i dag og de kommende 2-5 år og føje de færdigheder og kompetencer, de 
betragter som de vigtigste og mest værdifulde i forhold til at opnå succes for deres 
virksomhed, til listen. Resultatet er en skønsom blanding af diverse tekniske og bløde 
færdigheder. 
 
• Tilpasbarhed, fleksibilitet, reaktivitet 
• Innovativ, holistisk tankegang 
• Netværk 
• Kvalifikation og undervisning er personalemedlemmer 
• Teamworkfærdigheder 
• Projektledelsesfærdigheder 
• Omfattende forståelse for teknik og økonomi 
• Evne til at udforske nye markeder 
• Problemløsningsfærdigheder 
 
De største udviklinger, der vil få indflydelse på sektorerne 
inden for fornyelig energi i de kommende 2-5 år 
 
De adspurgte virksomheder blev bedt om at tage den relevans, som sektoren inden for 
fornyelig energi inden for de seneste år, i betragtning og fokusere på de faktorer, der 
vil påvirke og bestemme den største udvikling inden for denne grønne industri. 
 
• Forøgelse af specifikke løsningskrav og af en økovenlig opmærksomhed 
• Stigende priser på fossile brændstoffer 
• Europæiske og nationale dagsordener for lav kulstofudledning 
• Forøget efterspørgsel efter bæredygtige energier og materialer 
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• Forøget efterspørgsel efter udstyr til automatisering af intelligente hjem og 
el-køretøjer 
• Udvikling af deleøkonomi/fællesbaseret forbrug 
• Elektricitet/energioplagring 
• Forøget efterspørgsel efter energieffektive solenergisystemet – produktion 
og vedligeholdelse 
• Udvikling af integrerede el-opvarmningssystemer 
• Vækst 
 
Er disse virksomheder stødt på nogen vanskeligheder, når det drejer sig 
om at finde passende kandidater? 
 
I grafikken nedenfor er det muligt at se alle de svar, der er blevet afgivet af 
virksomhederne for hvert af svarmulighederne i denne multiple choice-spørgsmål. 
 

 
18 
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Som det fremgår af grafikken ovenfor, har de fleste af de responderende virksomheder 
tilsyneladende vanskeligt ved at finde de rette kandidater inden for sektoren fornyelig 
energi af forskellige årsager, eksempelvis utilstrækkelig uddannelse eller faglig 
erfaring, eller fordi virksomheder ikke modtager tilstrækkeligt med ansøgninger, 
således som det er tilfældet i Danmark. 
 
Manglende fremmedsprogsegenskaber sætter også en stor begrænsning, når det 
drejer sig om at rekruttere nye medarbejdere. 
 
Hvilke job søges der efter af virksomheden inden for sektoren? 
 
De responderende virksomheder have er blevet spurgt om, hvilke stillinger, de oftest 
søger nye medarbejdere til i forhold til de forskellige områder, den meget 
fragmenterede sektor inden for fornyelig energi består af, f.eks. udstyr, 
produktion og distribution, konstruktion og installation, drift, vedligeholdelse, 
ejerskab og muliggørelse af aktiviteter. 
 
Udstyr, produktion og distribution: 
• Teknik/el-teknikere 
• Marketing 
• Teknologiforsker 
• Kvalitetskontrol 
• Systemovervågning 
• Mekatronik 
• Planlægningsadministratorer 
• Service- og bygningsteknologier 
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Tværfaglige/aktiverende aktiviteter: 
• El- og byggeteknikere 
• Projektudviklere 
• Energioverførselsteknikere 
• Mekanikteknikere 
• Miljøkonsulenter/-teknikere 
• 
Konstruktion og installation 
• Byggeleder21 
• Installatører 
• Salgs- og marketingchef 
• Energimontører 
• Rørlæggere 
• Elektrikere 
• Arbejdere 
 
Drift, vedligeholdelse og ejerskab 
• Markteknikere 
• Systemovervågere 
• Genanvendelsestjenester 
 
Hvilke tværfaglige/bløde færdigheder synes I, er vigtige? 
 
• Analytiske færdigheder 
• Organisatoriske færdigheder 
• Problemløsning 
• Projektledelsesfærdigheder 
• Interpersonelle færdigheder 
• Indlæringsevne 
• Kreativitet 
• Tilpasbarhed 
• Teamworkfærdigheder 
 
Samarbejder I med videregående erhvervsskoler? 
 
Svarende fra undersøgelsen viser en meget anderledes ramme 
blandt de responderende virksomheder. I lande som Italien og Danmark 
samarbejder virksomheder således med VET-skoler, mens andre såsom Spanien og 
Grækenland ikke gør. 
22 
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Fra hvilke skoler rekrutterer du din fremtidige arbejdskraft? 
 
Der eksisterer en fælles situation i alle virksomheder fra de lande, der har besvaret 
dette spørgsmål, eftersom de primært rekrutterer deres arbejdskraft fra: 
 
Ifølge disse resultater er det ikke almindeligt at rekruttere ansatte fra adgangsgivende 
uddannelser. 
 
Primære fund 
 
I denne overordnede rapport – resultatet af den teoretiske og den empiriske 
undersøgelse af nødvendige egenskaber til stillinger relateret til fornyelig energi – har 
projektpartnerne i NE(W)AVE forsøgt at tilvejebringe et overblik over 
arbejdsmarkedet og VET forsyningssituationen i deres lande. Resultaterne viser, 
hvordan denne sektor er forskelligt udviklet i disse europæiske lande, og hvordan 
vigtigheden og engagementet af interessenter er vokset markant inden for disse 
seneste år. Den stigende interesse for denne sektor er en konsekvens af 
forskelligartede faktorer såsom styrket opmærksomhed på økovenlighed, forøget 
efterspørgsel efter bæredygtige energier og materialer samt en europæisk og national 
dagsorden om lave kulstofudledninger3. Således forventes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_e 
Universitet 
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det, at der navnlig skabes muligheder for stillinger, der kræver stærke tekniske 
færdigheder. I forhold til the eksisterende VET-udbydere og virksomheder inden for 
området fornyelig energi på nationale niveauer er det interessant at finde forskellige 
systemer – fra systemer, der er tilpasbare og justerbare i forhold til de lokale 
virksomheders krav, til systemer, der ikke er synderligt tilpasbare og knap nok kan 
respondere i forhold til det uddannelsessystem, der er i konstant forandring. 
 
I alle lande, der er involveret i undersøgelsen, udbydes der som minimum nogle få 
kurser eller undervisningsforløb i én gren af fornyelig energi. Her realiseres både en 
teoretisk og praktisk del igennem en læreplads eller et praktikforløb med kortere 
varighed. Sædvanligvis omfatter disse kurser mange forskellige studerende – 
arbejdere med lavt niveau af færdigheder, faglærte arbejdere, arbejdsløse eller unge 
fagfolk – der således kan opgradere deres færdigheder eller generhverve deres 
kompetencer inden for området fornyelig energi. 
 
Resultaterne af den undersøgelse, der fremlægges her, føjer tyngde til antagelsen om, 
at der eksisterer en færdighedsmæssig fejlparring mellem jobkrav og 
undervisningstilbud, hvilket er kendetegnende for alle de involverede lande. Denne 
fejlparring skaber huller mellem undervisningstilbuddene og virksomhedernes krav. 
En af hovedårsagerne lader til at være, at sektoren fornyelig energi er ung og i relativ 
vækst, således at det kan være vanskeligt at forstå og matche virksomhedernes 
aktuelle og fremtidige behov på en fleksibel måde og udbyde passende undervisning i 
overensstemmelse hermed. Yderligere lader alle de interviewede virksomheder 
til at støde på vanskeligheder, når det drejer sig om at finde egnede kandidater, 
primært grundet utilstrækkelig uddannelse eller faglig erfaring hos kandidaterne. Af 
samme årsag skal undervisningstilbuddet reformeres og justeres med henblik på at 
udfylde det åbenlyse hul, der eksisterer mellem undervisningstilbud og 
virksomhedernes krav samt for at honorere arbejdsmarkedets krav. 
 
I tilfældet med Danmark er der generelt ikke tilstrækkeligt med ansøgende kandidater. 
Den deltagende partnerorganisation er begyndt at eksportere relevant undervisning 
med henblik på at tiltrække fremtidigt personale til sektoren inden for fornyelig 
energi. 
 
Kurserne, ifølge de fleste af de adspurgte VET-udbydere, omfatter normalt 
specifikke domæner relateret til områderne inden for fornyelig energi: biomasse, 
solenergi, soltermik, geotermisk energi, hydroenergi, vindenergi og biobrændsel. 
Disse udvikles igennem forskellige underkategorier, der går i dybden med emnerne og 
hjælper de studerende med at danne sig et klarere overblik over hvert enkelt domæne. 
Det skal bemærkes, at kursusindholdet er underlagt hyppige ændringer, og at det kan 
variere fra studieår til studieår – navnlig i Grækenland, hvor uddannelsessystemet 
har gennemgået en løbende transformation grundet den aktuelle politiske situation. 
At befinde sig inden for sektoren fornyelig energi er generelt en tilværelse i konstant 
forandring, og undervisningsindholdet skal jævnligt tilpasses til de løbende fremskridt 
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fra nye teknologier og ændringer i lovgivning. Mens teknisk viden betragtes som en 
meget vigtig faktor i forhold til beskæftigelsesegnethed af studerende inden for den 
grønne energisektor, tildeles de bløde værdier også omfattende vigtighed. De 
adspurgte virksomheder skulle anføre de færdigheder, som de mener, er de vigtigste 
for kandidaterne forhold til at finde et arbejde, f.eks. tilpasbarhed, fleksibilitet, 
reaktivitet, innovativ, holistisk tankegang, netværksegenskaber, teamwork-
færdigheder, projektledelsesfærdigheder, evne til at udforske nye markeder samt 
problemløsningsfærdigheder. Det er altså vigtigt, at indlæringsstierne tager højde 
herfor og indlemmer både teknisk viden og bløde færdigheder, der kan hjælpe 
kandidater med at styrke deres beskæftigelsesegnethed og – således – 
virksomhederne med at finde de bedst egnede ansatte. 
25 
Ifølge disse undersøgelsesresultater befinder de job, der bliver søgt efter af de 
adspurgte virksomheder inden for denne sektor i NE(W)AVE-projektmålgruppen, sig 
primært inden for området konstruktion og installation, og de forespurgte stillinger er: 
byggeleder, salgs- og marketingchefer, energimontører, rørlæggere og arbejdere. 
Disse resultater skaber grundlaget for indholdet og udformningen af 
undervisningstilbuddet NE(W)AVE og søger at agere i tråd med de forskellige 
nationale behov og baggrunde. 
 
Anbefalinger til udvikling af NE(W)AVE OOC 
 
Efter at have indsamlet, sammenlignet og drøftet resultaterne af de teoretiske og 
empiriske undersøgelser kan NE(W)AVE-projektpartnere gøre skabelonerne 
til virkelighed og realisere OOC (Open Online Course). 
 
OOC har til formål at tilvejebringe et innovativt kursus, der er i stand til at opgradere 
og konvertere eksisterende kompetencer tilhørende VET-studerende, således at de får 
mulighed for ta arbejde inden for sektoren fornyelig energi. OOC's unikke 
salgsargument består i at gennemføre et praktikophold i udlandet samt i udviklingen 
af kernekompetencer i og med udenlandsopholdet i to uger. 
 
Rent faktisk vil dette e-kursus, der afholdes i platformen Moodle, udgøre 
kombinationsundervisning, herunder i form af et praktisk forløb i forbindelse med 
praktikopholdene. Denne kombination af teoretisk og praktisk undervisning kommer 
til at danne fundamentet for bæredygtigheden bag projektet NE(W)AVE 
Med henblik på at skræddersy og realisere et undervisningstilbud, der kan honorere 
landets behov og forskellige nationale rammer, der opstår på baggrund af disse 
undersøgelser på en effektiv facon, bør e-kurset have en alsidig struktur og et alsidigt 
indhold, som kan hjælpe studerende fra forskellige lande og med forskellige 
baggrunde med at tilegne sig de nødvendig grønne færdigheder og hjælpe dem med at 
styrke deres beskæftigelsesegnethed. Ifølge disse undersøgelsesresultater vil det være 
nødvendigt at fokusere på tekniske færdigheder, navnlig dem 
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der er relateret til området konstruktion og installation – og også inden for 
udviklingen af bløde færdigheder, eftersom tværfaglige færdigheder betragtes som 
grundlæggende i forhold til både studerendes ansættelsesmuligheder såvel som deres 
tekniske kompetencer. 
 
Som et oplagt behov, der afsløres af undersøgelserne – når det omfattende udvalg af 
VET-stier med relevans for sektoren inden for fornyelig energi – har NE(W)AVE-
konsortiet besluttet sig for at fokusere på to eller tre professioner såsom elektriker, 
energimontører og mekanikere, med henblik på at kunne skræddersy moduler, 
herunder mere specifikt indhold og således mere effektive lektioner. Valget skyldes 
også det ekspertiseniveau, som partnerskabet kan byde på inden for både de 
teoretiske og praktiske dele af kurset for de ovenfornævnte professioner. Takket være 
et sådant skræddersyet kursus får de studerende mulighed for at gøre brug af de bløde 
og specifikke tekniske færdigheder, som de har tilegnet sig igennem dette e-
indlæringskursus, på en mere succesfuld facon. 
 
Ifølge undervisningsniveauet, der defineres i begyndelsen af kruset igennem en 
evaluering, vil det være muligt at deltage i kurser på niveauet EQ4 eller EQ5. 
Begge niveauer vil blive udformet til alle specifikke fag. 
 
Kurset kommer til at indeholde tre hovedmoduler som omtalt nedenfor: 
27 
Alt modulindhold vil blive udformet efter afsløring af resultaterne fra de teoretiske og 
empiriske undersøgelser med henblik på således at kunne honorere alle de 
involverede landes opstående behov og mere præcist de adspurgte VET-udbyderes og 
virksomheders specifikke anbefalinger. 
 
Denne OOC vil blive ledsaget af et 2-ugers undervisningsforløb i to partnerlande, 
Spanien og Italien, hvor OOC-studerende får mulighed for at integrere de teoretiske 
kompetencer, der er blevet tilegnet i e-kurset, i grundlæggende praktiske færdigheder. 
Som et indledende skridt vil OOC blive testet af VET-studerende fra hvert enkelt 
partnerland, og deres kompetencer vil blive testet igennem onlinespørgeskemaer før 
påbegyndelse af kurset. I forbindelse med pilotfasen vil NE(W)AVE-partnere kunne 
indsamle feedback og således forbedre the e-indlæringskurset i overensstemmelse 
hermed. 
 
Efter pilotprojektet vil e-indlæringskurset være tilgængeligt og blive brugt af et bredt 
udvalg af mål, hvilket garanterer dets overførbarhed til øvrige 
undervisningsinstitutioner og VET-udbydere såvel som deres virksomheder, der har 
behov for at opgradere deres medarbejderes færdigheder eller holde øje m3ed 
innovative og tilgængelige uddannelsesværktøjer. OOC's struktur vil altså være 
let tilgængelig, således at alle interesserede studerende vil kunne styrke eller 
konvertere deres kompetencer inden for området fornyelig energi igennem den. 
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Appendikser: 
 
Skabelon til teoretisk undersøgelse: 
 
https://www.dropbox.com/s/trit3y0of0xg3zd/NE%28W%29AVE_IO1%20TEMPLATE.doc 
x?dl=0 
 
Italien – teoretisk undersøgelse (CESIE): 
 
https://www.dropbox.com/s/ymjd2i8syhv13n8/NE%28W%29AVE_C_desk_report_Italy. 
pdf?dl=0 
28 
Danmark – teoretisk undersøgelse (EUC Syd): 
 
https://www.dropbox.com/s/6d96ocdr176ghpf/NE%28W%29AVE_C_desk_report_Den 
mark.pdf?dl=0 
 
Grækenland – teoretisk undersøgelse (EUROTRAINING): 
 
https://www.dropbox.com/s/8mr168i6j7jxyaj/NE%28W%29AVE_C_desk_report_Greece 
.pdf?dl=0 
 
Østrig – teoretisk undersøgelse (die Berater): 
 
https://www.dropbox.com/s/2d5j2hsekiktyih/NE%28W%29AVE_C_desk_report_Austria. 
pdf?dl=0 
 
Spanien – teoretisk undersøgelse (Heliotec): 
 
https://www.dropbox.com/s/gyauuxgloomqdz1/NE%28W%29AVE_C_desk_report_Spai 
n.pdf?dl=0 
 
Sammendrag over teoretisk undersøgelse: 
 
https://www.dropbox.com/s/z5gvxfq6f4ghw67/NE%28W%29AVE- 
%20Comparative%20Summary%20Report-%20final%2030.05.18.pdf?dl=0 
 
Spørgeskemaskabelon til empiriske undersøgelser for virksomheder: 
 
https://www.dropbox.com/s/f4dbdjhmnppuiw8/IO1_%20Questionnaire%20for%20ente 
rprises_final.output.pdf?dl=0 
 
Spørgeskemaskabelon til empiriske undersøgelser for VET-udbydere: 
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https://www.dropbox.com/s/f4dbdjhmnppuiw8/IO1_%20Questionnaire%20for%20ente 
rprises_final.output.pdf?dl=0 
 
Italien – empiriske undersøgelser for virksomheder (CESIE): 
 
https://www.dropbox.com/s/taj6pdc2fe03ffw/Field%20Research%20Results%20_Comp 
anies%20-CESIE%20-.docx?dl=0 
 
Italien – empiriske undersøgelser for VET-udbydere (CESIE): 
29 
https://www.dropbox.com/s/an2ey5jf2alec61/Field%20Research%20Results%20_VET% 
20-CESIE.docx?dl=0 
 
Denmark – empiriske undersøgelser for virksomheder (EUC Syd): 
 
https://www.dropbox.com/s/evfy3hsds7zogqg/IO1_questionnaires%20_final_companie 
s_Eucsyd.pdf?dl=0 
 
Denmark – empiriske undersøgelser for VET-udbydere (EUC Syd): 
 
https://www.dropbox.com/s/ubqesluyziaboxm/IO1_Questionaire_final_VET%20Eucsyd. 
pdf?dl=0 
 
Grækenland – empiriske undersøgelser for virksomheder (EUROTRAINING): 
 
https://www.dropbox.com/s/jqdtmckko1u7iks/Field%20research%20results_VET- 
%20Eurotraining.pdf?dl=0 
 
Grækenland – empiriske undersøgelser for VET-udbydere (EUROTRAINING): 
 
https://www.dropbox.com/s/jqdtmckko1u7iks/Field%20research%20results_VET- 
%20Eurotraining.pdf?dl=0 
 
Østrig – empiriske undersøgelser for virksomheder (die Berater): 
 
https://www.dropbox.com/s/vchgvasgd7vo4ec/Field%20research_companies_die%20B 
erater.docx?dl=0 
 
Østrig – empiriske undersøgelser for VET-udbydere (die Berater): 
 
https://www.dropbox.com/s/u4fqwecpk8to5i0/Field%20research%20VET_die%20Berat 
er.docx?dl=0 
30 
Spanien – empiriske undersøgelser for virksomheder (Heliotec): 
 
https://www.dropbox.com/s/qlaa10qef53sxbm/Field%20research%20results_Companie 
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s-%20HELIOTEC.PDF?dl=0 
 
Spanien – empiriske undersøgelser for VET-udbydere (Heliotec): 
 
https://www.dropbox.com/s/hdtsgqmq7tk67x6/Field%20research%20results_VET%20Sc 
hools-%20HELIOTEC.PDF?dl=0 
 
Italiensk onlinespørgeskema til VET-udbydere: 
 
https://goo.gl/forms/EiRUK7sXCGC1mRfP2 
 
Italiensk onlinespørgeskema til virksomheder: 
 
https://goo.gl/forms/8UMrNMVR8n9KeJBh2 
 
Onlinespørgeskema på spansk til VET-udbydere: 
 
https://goo.gl/forms/qecBLY9vgvFrvFZQ2 
 
Spansk onlinespørgeskema til virksomheder: 
 
https://goo.gl/forms/b21odYZ1e1SfawXZ2 
 
Østrigsk onlinespørgeskema til VET-udbydere: 
 
https://www.surveygizmo.com/s3/4242718/Erneuerbare-Energien-Green-Skills-Umfrage- 
Aus-und-Weiterbildungseinrichtungen 
 
Østrigsk onlinespørgeskema til virksomheder: 
 
https://www.surveygizmo.com/s3/4240250/Erneuerbare-Energien-Umfrage- 
Unternehmen 
31 
Græsk onlinespørgeskema til VET-udbydere: 
 
https://goo.gl/forms/KSlggtRZq4XhXnGt2 
 
Græsk onlinespørgeskema til virksomheder: 
 
https://goo.gl/forms/yEez7PPuV5ainVvG3 
 
Spanien – empiriske undersøgelser for virksomheder (Heliotec): 
 
https://www.dropbox.com/s/qlaa10qef53sxbm/Field%20research%20results_Companies- 
%20HELIOTEC.PDF?dl=0 
Spanien – empiriske undersøgelser for VET-udbydere (Heliotec): 

https://goo.gl/forms/EiRUK7sXCGC1mRfP2
https://goo.gl/forms/8UMrNMVR8n9KeJBh2
https://goo.gl/forms/qecBLY9vgvFrvFZQ2
https://goo.gl/forms/b21odYZ1e1SfawXZ2
https://goo.gl/forms/KSlggtRZq4XhXnGt2
https://goo.gl/forms/yEez7PPuV5ainVvG3


https://www.dropbox.com/s/hdtsgqmq7tk67x6/Field%20research%20results_VET%20Sch 
ools-%20HELIOTEC.PDF?dl=0 

Italiensk onlinespørgeskema til VET-udbydere: 

https://goo.gl/forms/EiRUK7sXCGC1mRfP2 

Italiensk onlinespørgeskema til virksomheder: 

https://goo.gl/forms/8UMrNMVR8n9KeJBh2 

Onlinespørgeskema på spansk til VET-udbydere: 

https://goo.gl/forms/qecBLY9vgvFrvFZQ2 

Spansk onlinespørgeskema til virksomheder: 

https://goo.gl/forms/b21odYZ1e1SfawXZ2 

Østrigsk onlinespørgeskema til VET-udbydere: 
32 
https://www.surveygizmo.com/s3/4242718/Erneuerbare-Energien-Green-Skills-Umfrage- 
Aus-und-Weiterbildungseinrichtungen 

Østrigsk onlinespørgeskema til virksomheder: 

https://www.surveygizmo.com/s3/4240250/Erneuerbare-Energien-Umfrage- 
Unternehmen 

Græsk onlinespørgeskema til VET-udbydere: 

https://goo.gl/forms/KSlggtRZq4XhXnGt2 

Græsk onlinespørgeskema til virksomheder: 

https://goo.gl/forms/yEez7PPuV5ainVvG3 
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https://goo.gl/forms/EiRUK7sXCGC1mRfP2
https://goo.gl/forms/8UMrNMVR8n9KeJBh2
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CESIE/Italien – cesie.org 

Irene Pizzo: 
irene.pizzo@cesie.org 

die Berater®/Østrig – dieberater.com 

Franziska Steffen: 
f.steffen@dieberater.com

ST.H/Italia - sthitalia.com 

Marianna Mineo: 
mmineo@sthitalia.com 

HELIOTEC SL. /Spagna – heliotec.org 

Jose Segarra Murria: 
jsegarra@heliotec.es 

EUROTraining/Grecia – eurotraining.gr 

Katerina Kostakou: 
kkostakou@4-elements.org 

EUC Syd/Danmark – eucsyd.dk 

Lucienne Pubellier: 
lpu@eucsyd.dk 

Lene Sandholdt: 
lbs@eucsyd.dk 

European-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation udgør ikke endossering af indholdet, der 
alene afspejler forfatternes synspunkter, og European-Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, 
der måtte finde sted på baggrund af oplysningerne indeholdt heri. 
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The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.

CESIE / Italia - cesie.org

Irene Pizzo: 
irene.pizzo@cesie.org

die Berater® / Austria - dieberater.com

Franziska Steffen: 
f.steffen@dieberater.com

ST.H / Italia - sthitalia.com

Marianna Mineo:
mmineo@sthitalia.com

HELIOTEC SL. / Spagna - heliotec.org

Jose Segarra Murria: 
jsegarra@heliotec.es

EUROTraining / Grecia - eurotraining.gr

Katerina Kostakou: 
kkostakou@4-elements.org

EUC Syd / Danimarca - eucsyd.dk

Lucienne Pubellier: 
lpu@eucsyd.dk 
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