
Uddannelse er vigtigt for Danmarks fremtidige udvikling og vækst. 
Danmark er et videnssamfund, og det er afgørende, at vi formår at sikre 
alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.
Trods massiv vækst i plastbranchen, har beskæftigelsen været faldende 
siden 2009. Mangel på kvalificeret arbejdskraft er blandt årsagerne, og 
uddannelse er helt afgørende for, at plastbranchen kan klare sig i den 
globale konkurrence i fremtiden. Det vil vi, som virksomhed, gerne gøre 
noget ved.

4.4. Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante 
færdigheder, herunder tekniske og erhvervsrettede færdigheder 
og kompetencer, for beskæftigelse, gode job og iværksætteri, øges 
væsentligt.
Vi har løbende samarbejde med Plastindustrien, Holbæk Kommune, 
samt dialog med lokale erhvervsskoler om at indgå som en del af 
undervisningen i lokalsamfundet. Gennem dialog med skolerne kan vi vise 
de unge, at en fremtid i plastindustrien inkluderer vigtige kompetencer 
indenfor bæredygtighed, automatisering og digitalisering.

VI FORBINDER UDDANNELSESINSTITUTIONER MED ERHVERVSLIVET

Hos Schoeller Plast har vi et ønske om at forbinde 
uddannelsesinstitutionerne med erhvervslivet. Vi vil gerne give et indblik 
i vores hverdag, og vi inviterer løbende unge fra lokale folkeskoler og 
andre uddannelsesinstitioner ind i virksomheden. Vi tilbyder ligeledes 
folkeskoleelever en praktikplads, i det omfang vi har ressourcer til.

Et vigtigt led i denne proces er vores elevambassadør, som er tidligere 
elev og nu ansat plastmager og plastspecialist hos os. Herigennem kan 
vi give unge en bedre forståelse for hvordan uddannelsen forløber, samt 
hvilke spændende udfordringer man bliver stillet overfor i sin elevtid og 
som uddannet.

VERDENSMÅL 4: 

KVALITETSUDDANNELSE

Vi løfter et samfundsmæssigt ansvar i forhold til at videreuddanne 
fremtidige generationer og øge beskæftigelsen. Det gør vi blandt andet 
ved løbende at tage nye lærlinge ind i virksomheden med henblik på 
fastansættelse efter endt uddannelse. 

Vores lærlinge bliver grundigt oplært af vores dygtige plastmagere, og 
får indsigt i hverdagen i vores produktion. De får mulighed for at tillære 
sig en masse praktisk erfaring og arbejde med maskiner, teknologi og 
robotter. De seneste år har vi primært haft fokus på at uddanne nye 
plastmagere, men vi har dog et fremtidigt ønske om at tilbyde elevpladser 
inden for flere områder. Vi tror på, at kombinationen af praktisk arbejde 
og skoleophold styrker evnen til at kunne omsætte viden til et output, 
samtidig med at det kan øge succesraten for elever, som er bogligt 
udfordrede.

4.7. Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de 
færdigheder, der er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling, 
herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og 
bæredygtig livsstil mv.
Vi formidler vores viden og erfaringer om bæredygtighed igennem 
undervisning, oplæg og workshops. I 2022 har vi taget hul på interne 
bæredygtighedsworkshops for vores elever og medarbejdere. Foruden 
interne workshops stiller vi, i det omfang det er muligt, op til eksterne 
oplæg og undervisning på uddannnelsesinstitutioner. Vi oplever særlig 
stor interesse for vidensdeling og konkrete eksempler på arbejdet 
med bæredygtighed i forbindelse med forskellige verdensmåls- og 
plastprojekter.

Øge antallet af skole- og uddannelsesbesøg til 
minimum 10 årligt

Øge antallet af elever

Inden udgangen af 2024 har vi udbredt vores interne 
bæredygtighedstræning i hele organisationen

Vores målsætninger er baseret på en kombination af 
de globale indikatorer og danske målepunkter.

VORES MÅL

• 2025: 5 elever
• 2030: Elever skal udgøre 

10% af fuldtidsansatte 


