
 

 
 
 

Program for Erhvervsmesse hos ATU Øst: Talentudvikling på 
erhvervsskolerne – nu og i fremtiden! 
 
 

Erhvervsmesse ATU Øst 
Niels Brock, Bispetorv 1, Alexandersalen 

Fredag d. 14. januar, kl. 10.00-15.15 

 
Program 
 
10.00-10.10 
Velkomst og introduktion til dagens program v. Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef for ATU 
 
10.10-11.10 
Workshop 1: Hvordan kan vi gøre erhvervsskolerne til et endnu mere attraktivt 
uddannelsesvalg? 
 

Temaoplæg: 

• Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser v. vicedirektør Malene Grandjean (20 
minutter) 

• CompanYoung v. Gorm Eriksen, direktør for Trivsel & læring og Rasmus Lindgaard, videncenterchef 
(20 minutter) 

• Idéudvikling i grupper. Hver gruppe formulerer 1-3 ideer på baggrund af temaoplæggene (20 
minutter) 

 
 

11.15-12.35 
Workshop 2: Hvordan kan vi forstærke talentudviklingen på erhvervsskolerne? 
 

Temaoplæg: 
• Skills Denmark v. direktør Simon Neergaard-Holm (20 minutter) 

• Tekniq Arbejdsgiverne v. adm. direktør Troels Blicher Danielsen (20 minutter) 

• BetaFactory, v. stifter Christopher Nielsen (20 minutter) 

• Idéudvikling i grupper. Hver gruppe formulerer 1-3 ideer på baggrund af temaoplæggene (20 
minutter) 

 



 
12.40-13.20 
Frokost og oplæg v. madiværksætter Camilla Almblom, CEO og stifter af Veatery 
 
 
13.20-14.20 
Workshop 3: Hvordan kan vi arbejde med klima, bæredygtighed og FN’s verdensmål på 
erhvervsskolerne? 
 

Temaoplæg: 
• Tænketanken Concito v. projektmedarbejder Ditte Caroline von Staffeldt (20 minutter) 

• Ungdomsbureauet v. projektleder Louise Steenholt Larsen (20 minutter) 

• Idéudvikling i grupper. Hver gruppe formulerer 1-3 ideer på baggrund af temaoplæggene (20 
minutter) 

 

 
14.25-15.00 
Workshop 4: Hvordan kan vi øge rekrutteringen af kvinder til erhvervsuddannelserne og 
hvordan kan vi uddanne flere kvindelige iværksættere? 
 

Temaoplæg: 
• Boss Ladies v. projektleder Maria Bøhnke Nielsen (20 minutter) 

• Idéudvikling i grupper. Hver gruppe formulerer 1-3 ideer på baggrund af temaoplæggene (15 
minutter) 

 
 

15.05-15.15 
Opsamling og afrunding på dagen v. Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef for ATU 
 
 
 
Tilmelding og kontakt 
Du kan tilmelde dig Erhvervsmessen den 14. januar via link her. Du er meget velkommen til at tilmelde flere 
personer fra jeres skole eller organisation. Tilmelding sker efter først-til-mølle. 
 
Der vil være forplejning undervejs i form af klimavenlig frokost leveret af en madiværksætter samt kaffe, te 
og vand.  
 
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte programleder Lasse Skånstrøm 
lasse@talentefuldeunge.dk eller mobil 31 22 85 16. 
 
Jeg håber vi ses til en spændende dag, hvor vi sætter erhvervstalenter og talentudvikling på 
erhvervsskolerne i fokus! 
 
 
De bedste hilsner 

https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=111753
mailto:lasse@talentefuldeunge.dk


Ellen Smidt-Nielsen 
Sekretariatschef, Akademiet for Talentfulde Unge Øst 


