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HVAD VIL VI GERNE OPNÅ – OG HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI?

 Andelen af unge, der vælger og gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse, inden de fylder 22
år, stiger til landsgennemsnittet (i dag 66 %).
 Andelen af unge, der vælger og gennemfører en EUX eller en erhvervsfaglig uddannelse stiger fra 23
% i 2016 til 30 % i 2020.
 Der er indgået partnerskabsaftaler med alle uddannelsesinstitutioner i nærområdet med den effekt, at
både kommune og uddannelsesinstitutioner medtænker hinanden forud for strategiske beslutninger.
 Der er oprettet nye uddannelser på ungdomsuddannelserne og flere studiepladser på de
videregående uddannelser med den effekt, at flere unge gennemfører uddannelse i nærområdet.
 Alle folkeskoler har et målrettet internationalt fokus, og ungdomsuddannelserne oplever stigende
søgning efter internationale tiltag, ligesom der er mindst én international videregående uddannelse i
nærområdet.
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HVILKE INDSATSOMRÅDER VIL VI SÆRLIGT FOKUSERE PÅ?

 Fra grundskole til ungdoms-, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse
Gennem kommunens politik for børn og unge arbejder folkeskolen på at sikre, at børn og unge udvikler stærke faglige,
personlige og sociale kompetencer gennem de første 15 år af deres liv, og at de er livsduelige i en ukendt fremtid og
har evne til at mestre fremtiden. Herigennem skal sikres, at alle børn og unge har de nødvendige kompetencer til at
gennemføre en ungdomsuddannelse. En stigende andel af eleverne skal være uddannelsesparate ved de vurderinger,
der foretages i 8 og 9 klasse.
Det skal følges op af en bred vejledning om uddannelses- og karrieremuligheder. Det sker gennem skolens
undervisning om uddannelse og job og gennem samarbejdet med UU om uddannelses- og erhvervsvejledningen.
Gennem samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne om brobygning og observationsbesøg sikres, at
eleverne i folkeskolens afgangsklasser har den nødvendige og relevante viden om disse uddannelser. Det skal danne
grundlag for, at den unge i samarbejde med sine forældre er bedst muligt klædt på til at vælge en ungdomsuddannelse
– hvad enten det er en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
Fra 2019 forventes etableret en ny forberedende grunduddannelse (FGU) for de unge, der ikke er parat til umiddelbart
at starte på enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse efter grundskolen. FGU skal styrke og
forenkle uddannelsesmulighederne for de unge, der af faglige, personlige/sociale eller andre årsager ikke er i stand til
starte på en af de øvrige ungdomsuddannelser. Når den nye uddannelse er etableret, inddrages den i den styrkede
karrierevejledning.

 Samarbejde med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter
Samspillet om uddannelse med det lokale erhvervsliv og arbejdsmarkedets parter skal tage udgangspunkt i
gensidighed og fælles interesser. Øget viden om karrieremuligheder i lokale virksomheder afhængig af kvalifikationer
skal være med til at styre såvel unges som voksnes valg af erhvervs- og efteruddannelse – herunder videregående
uddannelser. Hermed blive det et aktivt redskab for virksomhederne til at sikre, at arbejdskraft med de relevante
kvalifikationer er til rådighed.
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For at inddrage karriereperspektivet mere aktivt i vejledningen i forbindelse med overgangen mellem grundskole og
ungdomsuddannelse og senere mellem ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse skal samarbejdet mellem
uddannelserne, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter styrkes. Gennem partnerskaber skal erhvervslivet sammen
med de erhvervsrettede og gymnasiale uddannelser inddrages aktivt i karrierevejledningen af de unge – gennem
deltagelse i vejledningsaktiviteter (messer), gennem mulighed for praktikophold på virksomheder m.v. Det skal øge
synligheden for de unge af job- og karrieremuligheder på alle uddannelsesniveauer i de lokale virksomheder.
En stor del af de beskæftigede i de lokale virksomheder har ikke nogen formel erhvervsmæssig uddannelse som
grundlag for deres arbejde. Samtidig mangler mange virksomheder erkendelsen af, at et øget uddannelses- og
kompetenceniveau blandt medarbejderne kan øge mulighederne for den udviklings- og konkurrencedygtighed, som
giver virksomheden overskud. Voksen-, efter- og videreuddannelse og – for nogen – decideret omskoling bliver i
stigende omfang en forudsætning for, at virksomhederne hele tiden har adgang til kvalificeret arbejdskraft.
Et af elementerne heri er at sikre, at mulighederne for opkvalificering af kortuddannede – både ledige og beskæftigede
– skal udnyttes bedst muligt. Det kan være vanskeligt at involvere virksomhederne heri på trods af, at der i regi af
kommunen og uddannelsesinstitutionerne ligger en række gode muligheder og værktøjer – jobrotation, voksenlærlinge,
AMU, godtgørelsespuljer m.v.
I regeringens aftaler med arbejdsmarkedets parter (trepartsforhandlingerne) forpligter regeringen sig til at afsætte
ressourcer og muligheder for en væsentlig forøget efteruddannelsesindsats. Denne indsats retter sig både mod faglig
og almen boglig opkvalificering. Virksomhederne skal inspireres til at arbejde systematisk med styrkelse af almene
færdigheder.
Der anvendes allerede mange ressourcer til at øge dialogen med virksomhederne. Som led i samarbejdet mellem
kommunen og uddannelsesinstitutionerne skal der udvikles nye metoder til denne virksomhedskontakt, som kan øge
effekten af de anvendte ressourcer.

 Udbygning af uddannelsesmulighederne lokalt og etablering af et inspirerende ungemiljø
En bred vifte af lokale uddannelsesmuligheder har afgørende betydning. Den geografiske afstand til
uddannelsesinstitutionerne er en afgørende barriere for, at unge fra uddannelsesfremmede miljøer starter på og
gennemfører en erhvervsuddannelse. Samtidig øger lokale uddannelser virksomhedernes muligheder for at rekruttere
kvalificerede medarbejdere, og det øger mulighederne for, at de unge kan gennemføre deres uddannelse lokalt og
derfor bliver boende i lokalområdet i stedet for at flytte til en uddannelsesby.
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Uddannelsestilbuddene i Vordingborg er gradvis udbygget de senere år. Det gælder især en række
erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser (HTX og den nye professionsrettede HF). Der er mulighed for
videregående uddannelser til henholdsvis lærer (inkl. International talentlinje) og pædagog. Nogle af de nye
erhvervsuddannelsesmuligheder er begrundet i de store anlægs- og infrastrukturprojekter, der er igangsat Sjælland og
løbende bliver det de kommende år. Samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutionerne og kommunen skal sikre, at
denne udvikling kan videreføres.
Når rammerne for den nye FGU er lagt fast, skal det sikres, at der etableres en afdeling af denne skoleform i
Vordingborg.
Sammen med udbuddet af uddannelsesmuligheder spiller et inspirerende ungemiljø en vigtig rolle for de unges valg af
uddannelse og karriere. Ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i kommunen har etableret Campus
Vordingborg som arbejder tæt sammen om at skabe et levende, udviklende og attraktivt læringsmiljø for de studerende.
I tæt samarbejde med kommunen udvikles aktiviteter og initiativer, der kan medvirke hertil gennem udviklingen af
ungemiljøet på tværs af de lokale uddannelsesinstitutioner.

 Styrke de internationale netværk
De unge, der på vej igennem uddannelsessystemet, kommer til at leve og arbejde i en internationaliseret verden. Det
stiller krav om øget kendskab til sprog og kulturforståelse, lige som det er vigtigt, at de unge tidligt introduceres til
internationale netværk.
Den kommende faste forbindelse over Femern Bælt skaber øget tilgængelighed til det Tyskland og de
mellemeuropæiske lande, og det vil formentlig igen øge interessen for tysk sprog og kultur. Vordingborg Kommune vil
placere sig som midtpunktet mellem de tre storbyer – Berlin, Hamborg og København.
Kommunen og uddannelsesinstitutionerne har i forvejen en række internationale kontakter, som skal styrkes og bygges
videre på.
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HVEM BIDRAGER?
 Vordingborg Kommune – især Afdeling for Skole samt Afdeling for Borger og Arbejdsmarked
 Uddannelsesinstitutionerne i Vordingborg Uddannelsesråd
 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
 Vordingborg Erhverv A/S og det lokale erhvervsliv
 Arbejdsmarkedets parter
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HVORDAN VED VI, AT VI ER PÅ RETTE VEJ?
 Andelen af unge, der gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse inden det fyldte 22 år, er øget.
 Andelen af unge, der har gennemført en erhvervsuddannelse inden de fyldte 22 år, er øget.
 Der er indgået partnerskabsaftaler mellem kommunen og alle uddannelsesinstitutioner i kommunen.
 Lokale virksomheder bidrager aktivt til vejledning af unge om karrieremuligheder.
 Der er lavet partnerskabsaftaler med virksomheder om praktikforløb for elever i folkeskole eller på
ungdomsuddannelserne.
 Der er etableret nye erhvervsuddannelser i Vordingborg.
 Der er etableret en ny videregående uddannelse i Vordingborg.
 De internationale netværk er styrket.
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HVORDAN VIL VI FØLGE OP?
 Vordingborg Uddannelsesråd fastlægger årligt en handleplan for aktiviteter, der skal følge op på og
implementere strategien.
 I forbindelse med udarbejdelse af handleplanen foretages en evaluering af strategien.
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HVORDAN VIL VI REALISERE STRATEGIEN?
(Beskriv de konkrete initiativer, aktiviteter, projekter, som skal gennemføres inden for de næste max. 2 for at løse opgaven).
Sæt selv flere eller færre linjer ind. Periode sættes efter behov (her er det fire år, opdelt i halvår. Det kan også være to år, opdelt i kvartaler – eller hvad der nu er
behov for.)

Konkret handling

2018

2019

Ansvarlig

