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UDDANNELSE

VISION
Et højt lærings- og uddannelsesniveau fra
barn til voksen, der skaber lysten og
evnen til at lære hele livet og bidrager til
livskvalitet for den enkelte og til vækst og
udvikling i lokalsamfundet.

POLITISKE MÅLSÆTNINGER
Vordingborg Kommune bidrager til, at alle
bliver så dygtige, som de overhovedet
kan blive, og får lyst til at lære mere. Vi
starter med et målrettet fokus på børn og
unge. Vi påtager os en aktiv rolle overfor
alle aktører, der har eller kan få en andel
i, at uddannelsesniveauet i vores område
stiger markant.
 Alle børn i folkeskolerne får viden om
den brede uddannelses- og
karrierevifte og møder repræsentanter,
der dækker hele spektret af boglige,
kreative og håndværksmæssige
karrieremuligheder og erhverv. Et tæt
samarbejde med lokale erhvervsmiljøer gør vejen til uddannelse og
arbejde lettere.
 Alle, som påvirker de unges valg af
ungdomsuddannelse og karriereveje,
påtager sig et tydeligt ansvar for at
understøtte de unge i at nå i mål.
 Vi styrker borgere og virksomheders
internationale udsyn og forståelse for
sprog, kultur og arbejdsmarkedsforhold
gennem uddannelse, netværk og
samarbejde, så området får det fulde
udbytte af Femernforbindelsen og den
øgede tilgængelighed til storbyerne
København, Hamborg og Berlin.

 Vi skaber stærke strategiske og
ambitiøse partnerskaber mellem
kommune, uddannelsesinstitutioner og
nærområdets erhvervsvirksomheder
for at styrke uddannelse og derigennem understøtte vækst og
udvikling i lokalområdet.
 Vi arbejder aktivt på at sikre og
udbygge antallet af efter- og videregående uddannelser i nærområdet.
Det skaber flere efter- og videreuddannelsesveje for områdets unge, for
voksne erhvervsaktive og for voksne
uden uddannelse.
 Campus Vordingborg danner sammen
med virksomhederne rammerne for et
stærkt fagligt, socialt og internationalt
uddannelsesmiljø, der sammen med et
fællesskabsskabende ungemiljø i
Vordingborg by bidrager til at løfte
uddannelsesniveauet hos egne unge
og til at tiltrække studerende fra hele
Sjælland til Vordingborg. Vi arbejder
for, at der er billige studieboliger til de
unge, der har behov for egen bolig.
 At der er fokus på udvikling af
samarbejdet med de ordinære
ungdomsuddannelser samt en
koordineret indsats i kommunen i
forhold til uddannelse for borgere med
nedsat funktionsevne.
 At sikre udsatte unge og unge med
funktionsnedsættelse en god overgang
til ungdomsuddannelse og voksenlivet i
tæt samarbejde med relevante aktører.
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ØNSKET EFFEKT
 Andelen af unge, der vælger og
gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse, inden de er 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.

tiltag, ligesom der er mindst én
international videreuddannelse i
nærområdet.
 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.

 Der er lavet aftaler om udbud af
kompetencegivende efteruddannelser
inden for de tekniske områder evt. i
samproduktion med University College,
ZBC eller et universitet.

 Alle folkeskoler har et målrettet
internationalt fokus, og
ungdomsuddannelserne oplever
stigende søgning efter internationale

 Der er lavet aftaler om praksisnære
forskningsprojekter med
uddannelsesinstitutioner med
forskningsforpligtelser.

Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018
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