
Kalundborg Kommune indstilles til Falkeprisen 
 
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser indstiller Kalundborg Kommune til at 
modtage Falkeprisen 2022 for deres store indsats for at få flere unge til at vælge en 
erhvervsuddannelse. Falkeprisen er Børne- og Undervisningsministeriets pris, der gives én gang 
årligt til en kommune, der har gjort en særlig indsats for at øge søgningen til 
erhvervsuddannelserne. 
 
Steffen Lund, direktør på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, udtaler, at 
Kalundborg Kommune i øjeblikket er i gang med en udviklingsproces mod at blive en uddannelses- 
og innovationsby, med et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og 
myndigheder, og at de med initiativet Knowledge Hub Zealand Skoletjenesten fortjener at blive 
indstillet til den fornemme pris. 
 
”KHZ Skoletjenesten i Kalundborg arrangerer events, udstillinger og læringsaktiviteter, der kan 
inddrage og skabe interesse hos en bred kreds af unge inden for STEM-området. Indsatsen sikrer 
derved, at eleverne får mulighed for at arbejde praktisk og konkret med materialer, teknologier og 
digitale værktøjer og, at de – på den måde – får mulighed for at afprøve og udvikle nogle af de 
færdigheder, der kræves på en erhvervsuddannelse”, udtaler direktør Steffen Lund. 
 
Kalundborg Skoletjeneste (også kaldet KHZ Skoletjenesten) blev officielt launched den 1. 
september 2020 og arbejder bl.a. for at understøtte og bidrage til en stærk faglig kvalitet i de 
Kalundborgske skolers arbejde med STEM (science, technology, engineering og mathematics) samt 
innovation, entreprenørskab og praktisk faglighed i hele Kalundborg Kommune.  
 
”Vi tror på, at mange flere unge vil vælge en erhvervsuddannelse i fremtiden, når de bliver 
præsenteret for uddannelserne på en anerledes måde og de får lov at afprøve dem, samtidig med, 
at de får en viden om de mange muligheder en erhvervsuddannelse giver, mens de går i 
folkeskolen. Såvel skoleledere, som lærer og virksomheder har givet en masse gode 
tilbagemeldinger om indsatsen og derfor fortjener Kalundborg Kommune at vinde Falkeprisen 
2022”, afslutter direktør, Steffen Lund.  
 
”Vi er i KHZ rigtig glade og stolte over den fornemme indstilling. Vi prioriterer STEM-fagene i 
grundskolerne meget højt, da eleverne er den fremtidige arbejdsstyrke og da deres interesse for 
fagene starter i grundskolen. Vi er også rigtig glade for det samarbejde vi har med 
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser – et samarbejde, der fungerer rigtig godt og 
som giver os rigtig meget som forening og partnerskab. Derudover vil jeg også gerne takke mine 
medarbejdere og især Mette Christine Poulsen, der er vores projektleder og naturfaglige 
koordinator”, fortæller projektchef for Knowledge Hub Zealand, Christian Beenfeldt. 
 
Indsatsen med KHZ Skoletjenesten fortsætter i 2022/2023 efter et år med stor succes. I det 
kommende skoleår tilbyder skoletjenesten 30 forskellige og lokale naturfagstilbud, og der 
faciliteres mere end 300 naturfagsarrangementer for kommunens 16 grundskoler.  
 
 


