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From: Natasha Friis Saxberg <nfs@itb.dk>
Sent: 28. februar 2022 16:00
To: Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen)
Cc: Nina Werge; Mathilde Skjøth; Mette Lundberg
Subject: Invitation – Coding Class virksomhedsbesøg hos Nuuday og high level dialog med 

en kreds af virksomheder og IT-Branchen om samarbejdet

Kære Jakob Næsager

IT-Branchen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i København har gennem en årrække haft  et  unikt  og meget  
frugtbart  samarbejde. Vi deler nemlig en fælles interesse i, at  Københavns børn og unge t ilegner sig de ret te 
kompetencer t il fremt idens arbejdsmarked, som kalder på øget  STEM  arbejdskraft . IT-Branchen har sammen med 
København startet , og med begejst ring støt tet , indsatsen Coding Class. Vi ser fortsat  en fremt id i, at  elever får 
førstehåndskendskab med, hvad det  vil sige at være en del af en virksomhed samt hvilke uddannelses- og 
jobmuligheder, der potent ielt  ligger i forlængelse af at  dygt iggøre sig inden for it .

I samarbejde med Coding Class-holdet  inviterer vi dig hermed t il et  besøg på en it -virksomhed sammen med en 
skoleklasse fra Sankt  Annæ og efterfølgende en dialog med direktører fra virksomheder i IT Branchen. Vi kan drøfte, 
hvordan vi sammen sikrer, at  Københavns børn fremadret tet  får muligheden for, i samarbejde med lokale 
virksomheder, at  lære at  skabe med it , fremfor blot  at  være forbrugere af it .

Torsdag d. 23.6. kl. 13-15.30 hos Nuuday,
Kl. 13.00 – 13.15                    
Christ ian M organ, direktør for YouSee og Natasha Friis Saxberg, adm. direktør for IT-Branchen, direktør tager imod 
Borgmester Jakob Næsager

Kl. 13.15 – 14.15                      
Elever fra 6.x på Sankt  Annæ pitcher løsninger på Nuudays virksomhedscase. Eleverne er blevet  st illet en case med 
en reel problemst illing, som virksomheden ønsker at  få løst . De har haft  4 dage t il at  løse udfordringen med 
teknologi. Virksomheden har undervejs givet  feedback på løsningerne. Der er mulighed for at  st ille spørgsmål t il 
eleverne.

Kl. 14.15 - 15.15                      
Rundbordssamtale om skole-virksomhedssamarbejde og teknologiforståelse i København. I dialogen deltager en 
udvalgt  kreds af high level-repræsentanter fra den kreds af it -virksomheder, der står bag Coding Class projektet  som 
” Angels” .
                                                   
Der drøftes, bl.a.

 Hvilke arbejdsmarkedsudfordringer står samfundet med, set  fra en it  virksomheds perspekt iv?
 Hvad skal fremt idens medarbejdere kunne, og hvordan kan skolen støt te op om efterspørgslen?
 Hvordan kan vi sammen sikre, at  Københavns børn og unge også i fremt iden får de ret te kompetencer t il 

arbejdsmarkedet , og at  flere vælger at  uddanne sig inden for STEM ?            

Jeg håber meget , at  du har t id og lyst  t il at  opleve Coding Class og tage en dialog med en kreds af virksomheder om, 
hvorfor de så varmt støt ter op om projektet .

M ange hilsener,
Natasha Friis Saxberg

Adm. Direktør 
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Psst . Brug lige 3 minut ter på at udfylde vores årlige IT-Barometer. Så bliver vi så glade.


