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VERDENSMÅL 4: 

KVALITETSUDDANNELSE 
Uddannelse er vigtigt. Danmark er et videnssamfund, og al 
vækst beror på viden. I Give Steel tror vi på, at viden kan få 
mennesker til at vokse – hele livet. Vi arbejder derfor fokuseret 
på verdensmål 4.4, der handler om kvalitetsuddannelse.

4.4: Samarbejde med kommune og skoler
Give Steel har et løbende samarbejde med Ikast-Brande 
Kommune og områdets erhvervsskole om at være en del 
af undervisningen i lokalsamfundet. Gennem dialog med 
skolerne kan vi vise de unge, at en fremtid i stålindustrien 
og byggebranchen generelt inkluderer vigtige kompetencer 
indenfor bæredygtighed og digitalisering. 

Tættere på virkeligheden
Vi vil gerne bygge bro mellem uddannelsesinstitution og 
erhvervsliv. Bidrage med et indblik, der bringer de unge tættere 
på virkeligheden, uanset om det er en folkeskoleelev i praktik 
eller en ingeniørstuderende, der ønsker et mere praktisk indblik 
i ingeniørarbejdet. Med indblik, læring og uddannelse vil vi 
opkvalificere den næste generation med viden om, hvordan 
en hverdag ser ud i Give Steel, både på ingeniørkontoret og på 
byggepladsen. 

OPSUMMERING
•  GS Academy: Vi giver 

ingeniørstuderende praktisk 
forståelse for ingeniørfaget 
så de kommer tættere på 
virkeligheden.

•  Vi giver folkeskoleelever et 
indblik i produktion og industri.

•  Vi laver undervisning fra        
mobil trailer, f.eks. i skoler           
og fængsler.

FN’s VERDENSMÅL 4: 
Quality Education 

4.4 Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, 

der har relevante færdigheder, herunder tekniske 

og erhvervsmæssige, indenfor ansættelse, 

anstændige jobs og iværksætteri, øges væsentligt.

VORES MÅL, VERDENSMÅL 4

Under overskriften WE GROW PEOPLE har vi i Give Steel 
defineret 3 delmål, der understøtter det fjerde verdensmål, 

der handler om kvalitetsuddannelse:

I 2020 indledes samarbejde med 1-2 universiteter 
omkring brobygning mellem uddannelsen og den 
virkelighed de unge ingeniører møder efter endt 
uddannelse.

Inden 2023 har Give Steel inspireret 3 hold 
ingeniørstuderende gennem vores GS Academy 
koncept, der giver danske ingeniørstuderende et 
mere praktisk indblik i ingeniørarbejdet.

I 2020 etableres vores mobiltrailer, der skal danne 
rammer for faglig inspiration og læring på bl.a. 
fængsler og skoler. 


