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-- Region Syddanmark --

Forord
Uddannelse spiller en stor rolle for den enkelte og for samfundet. Uddannelse er en vigtig forudsætning for et samfund, hvor
der er plads til, at alle kan bidrage og udfolde sig. Samtidig er uddannelse en forudsætning for den enkeltes udvikling. Uddannelse giver
den enkelte muligheder, der gør det nemmere at skifte kurs, når verden ændrer sig og det udgør en ballast, der mindsker sårbarheden
hos den enkelte.
Uddannelse er også med til at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder, som i en tid med vækst har brug for dygtige og engagerede medarbejdere. Globalisering, digitalisering og den teknologiske udvikling medfører et behov for nye kompetencer på arbejdsmarkedet. Det er vanskeligt at forudse præcis hvilke kompetencer, som efterspørges på fremtidens arbejdsmarked, men meget tyder
på, at der bliver brug for flere faglærte, flere med tekniske videregående uddannelser, herunder indenfor digitalisering, samt at også
sprogkompetencer bliver vigtige. Og på grund af foranderligheden bliver netop evnen til at kunne omstille sig samt lære gennem hele
livet i stigende grad vigtig.
Denne handlingsplan udmønter de uddannelses- og arbejdskraftspolitiske elementer i regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi.
Handlingsplanen indeholder i alt syv mål, som handlingsplanens ni indsatsområder bidrager til at realisere.
I 2018 og 2019 vil regionsrådets indsats inden for uddannelse og arbejdskraft have fokus både på den enkelte syddanskers muligheder
for uddannelse og på virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Regionsrådet vil arbejde for at ruste den enkelte syddansker
til at navigere i et foranderligt samfund, både på arbejdsmarkedet og i hverdagslivet. Samtidig vil regionsrådet arbejde for, at syddanskerne i højere grad tilegner sig de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Det er godt for virksomhedernes konkurrenceevne, men giver samtidig syddanskerne bedre jobmuligheder. Og det er godt for et Syddanmark i vækst, hvor der er godt at leve.

Stephanie Lose
Regionsrådsformand

Tage Petersen
Formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft
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Hvordan arbejder regionsrådet
med uddannelse og arbejdskraft?
Der er mange faktorer, der har betydning for uddannelse og arbejdskraft og dermed også for regionsrådets muligheder for at indfri målsætningerne på området.
Regionsrådet kan, inden for de gældende rammer, i et vist omfang øve
indflydelse på uddannelses- og arbejdskraftområdet, herunder særligt
ungdomsuddannelsesområdet, ved at:
	
Indhente og generere viden, bidrage til at sætte dagsordener samt

iværksætte konkrete fælles løsninger i samarbejde med relevante
aktører.

Endelig er de samfundsmæssige forhold, lovgivning mv. med til at skabe
de rammer, som aktørerne skal agere indenfor. Det handler fx om den
demografiske udvikling, urbaniseringen og konjunkturændringer. Dertil
kommer nationale reformer på uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, lovgivning eller aftaler indgået af arbejdsmarkedets parter.
Indsats for kvalificeret arbejdskraft
En stor del af de syddanske virksomheder giver udtryk for, at de har svært
ved at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. For at
afhjælpe denne udfordring bedst muligt, er der brug for at arbejde ad flere
”veje” samtidig. Der kan således arbejdes med indsatser, der:

	
Varetage de myndighedsopgaver som regionen er tillagt fx i forhold

til koordinering af uddannelsesudbud på ungdomsuddannelserne og
optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser.
	
Udmønte midler fra regionens uddannelsespulje.

	
Får de unge til at vælge de uddannelser, som virksomheder

Nogle af regionens andre opgaver har også indirekte betydning for området. Fx er der en sammenhæng mellem sundhed og uddannelse, elevernes
psykiske sundhed har betydning for deres forudsætninger for at tage en
uddannelse, ligesom kollektiv trafik har betydning for tilgængeligheden til
uddannelsesinstitutionerne.

	
Bringer flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind på

efterspørger fx erhvervsuddannelserne.
	
Får voksne på arbejdsmarkedet til at opkvalificere sig med de

kompetencer, som efterspørges.

En række syddanske aktører har stor betydning for uddannelses- og
arbejdskraftområdet. Det gælder ikke mindst de selvejende uddannelsesinstitutioner, kommunerne som bl.a. har ansvaret for grundskolerne,
beskæftigelses- og socialområdet, samt naturligvis virksomhederne, som
sammen med den offentlige sektor, er aftagere af arbejdskraften.
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arbejdsmarkedet.
	
Tiltrækker kvalificerede borgere fra andre dele af landet eller fra

udlandet til de syddanske virksomheder.
Hidtil har Region Syddanmark haft størst fokus på de unge, og de unge vil
også fremover blive prioriteret højt. I forhold til kvalificeret arbejdskraft,
så er indsatser rettet mod de unge forholdsvis langsigtede. Derfor er der
også brug for et øget fokus på indsatser, der kan bidrage til at opkvalificere
voksne, og dermed sikre virksomhederne hurtigere adgang til kvalificeret
arbejdskraft.

-- Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft i Syddanmark 2018-2019 -- /

5

Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft i Syddanmark 2018-19
INDSATSOMRÅDER

MÅL FOR
UDDANNELSE

MÅL FOR
ARBEJDSKRAFT

Forudsætningerne på plads
Tilgængelighed til
uddannelser
Bedre overgang til
ungdomsuddannelser
Bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser
Bedre overgang til de
videregående uddannelser

Flere skal gennemføre en
ungdomsuddannelse

Flere unge skal
have tilknytning til
uddannelse eller
arbejdsmarked

Nye kompetencer hele livet
Science og teknologi
Digitalisering og digitale
kompetencer

Flere skal gennemføre
en videregående
uddannelse

Flere faglærte

Flere med
STEM kompetencer*

Øget opkvalificering af
arbejdsstyrken

Bedre sprogkompetencer

Sprogkompetencer
*STEM er en forkortelse for Science, Technology (inkl. IT), Engineering og Math.
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Mål og delmål
Mål

Delmål

1. Flere faglærte

1.A. 	25% skal vælge EUD direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020
(30% i 2025).
1.B. 	Mindst 40% i aldersgruppen 25-64 år skal være faglærte.

2. Flere med STEM kompetencer

2.A. 	Flere skal interessere sig for STEM.
2.B. 	Flere skal uddanne sig inden for STEM (20% flere om ti år).
2.C. 	Flere skal anvende STEM i job.

3. Øget opkvalificering af
arbejdsstyrken

3.A. 	Basale færdigheder i dansk, matematik og IT skal styrkes.
3.B. 	Aktiviteten på offentlig voksen-, efter- og videreuddannelse
skal stige.

4. Bedre sprogkompetencer

4.A. 	Flere skal vælge fremmedsprog og opnå solide
sprogkompetencer udover engelsk.

5. Flere skal gennemføre en
ungdomsuddannelse

5.A. 	90% af de 25-årige skal have gennemført en
ungdomsuddannelse i 2030.

6. Flere unge skal have
tilknytning til uddannelse
eller arbejdsmarked

6.A. 	Andelen af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse
eller arbejdsmarked skal være halveret i 2030.

7. Flere skal gennemføre en
videregående uddannelse

7.A. 	Andelen af 30-årige med en videregående uddannelse skal stige.
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Uddannelsesbarometret
Uddannelsesbarometeret er Region
Syddanmarks statistik på uddannelsesområdet, som udkommer en gang årligt. Det er
samtidig et fælles redskab for alle interessenter på uddannelsesområdet i Syddanmark til at følge udviklingen i forhold til
målsætningerne og indsatsområderne på
uddannelsesområdet. Uddannelsesbarometeret bidrager også til at identificere
både nuværende og fremtidige udfordringer på uddannelsesområdet.
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Om Syddansk
Uddannelsesforum
(tidligere Syddansk Uddannelsesaftale)
Regionsrådet besluttede at oprette Syddansk Uddannelsesforum i januar 2018.

Følgende aktører er repræsenteret
i Syddansk Uddannelsesforum:

Syddansk Uddannelsesforum er en videreudvikling og tilpasning af Syddansk Uddannelsesaftale, som blev etableret i
2009, og samler repræsentanter fra forskellige aktører inden
for den syddanske uddannelses- og arbejdsmarkedssektor.
Formålet er at kvalificere uddannelsesindsatsen i Syddanmark
gennem viden, erfaringer og synspunkter ud fra medlemmernes og deres baglandes ståsteder.

	
Regionsrådet
	
Kommunerne
	
Ungdommens Uddannelsesvejledning
	
Almene gymnasier
	
Tekniske erhvervsskoler
	
Merkantile erhvervsskoler
	
Landbrugsskolerne
	
Social- og sundhedsskolerne

Syddansk Uddannelsesforum skal sikre, at aktører i uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren, via deres respektive
repræsentanter, bliver hørt og inddraget i relevant omfang, i
forbindelse med aktuelle uddannelsespolitiske problemstillinger og temaer i regionen.

	
VUC
	
Studievalg
	
De korte videregående uddannelser
	
De mellemlange videregående uddannelser
	
De lange videregående uddannelser
	
Erhvervsorganisationer

Syddansk Uddannelsesforum skal understøtte en videreførelse af det nuværende tværgående samarbejde på uddannelsesområdet i Syddanmark, hvor alle aktører bakker op om de
samme mål og indsatsområder på uddannelsesområdet, og så
vidt muligt trækker i samme retning.

-- Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft i Syddanmark 2018-2019 -- /

	
Arbejdstagerorganisationer
	
Arbejdsmarkedskontor Syd

Udmøntningen af denne handlingsplan vil ske i samarbejde
mellem regionsrådet og parterne i Syddansk Uddannelsesforum.
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Forudsætningerne
på plads
Gode sociale og faglige forudsætninger er afgørende for, at de unge kan klare sig godt i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i livet i øvrigt. De unge skal både være fagligt stærke og personligt
robuste i forhold til at kunne håndtere de udfordringer og muligheder, de møder på deres vej.

Udfordringer
I Syddanmark er der en restgruppe på ca. 20 procent af de 25-34-årige, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Det skyldes bl.a. manglende tilstrækkelige sociale, personlige og
faglige forudsætninger hos de unge, og et komplekst uddannelses- og beskæftigelsessystem.
Der er bl.a. for mange unge, der ikke har de nødvendige faglige forudsætninger inden for
dansk og matematik, når de forlader grundskolen. 11 procent af de unge syddanskere havde
ikke opnået karakteren 02 ved folkeskolens afgangsprøve i både dansk og matematik i 2016.
Adgangskravet på erhvervsuddannelserne er 02 i både dansk og matematik, men selv for
dem, som har karakteren 02, vil det kræve en betydelig indsats at gennemføre uddannelsen,
blandt andet pga. overgangskrav på erhvervsuddannelserne fra grundforløb til hovedforløb.
Adgangskravene til gymnasiet er også skærpet med den nye gymnasiereform.
Der er samtidig brug for at arbejde med de personlige og sociale forudsætninger. Flere undersøgelser peger på, at det mentale helbred blandt unge er dårligt, og at det særligt er kendetegnende for unge kvinder.
Hvis ikke de unge får de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger, risikerer de
at havne i restgruppen uden uddannelse og for en mindre gruppes vedkommende også uden
for arbejdsmarkedet med dårlige levevilkår til følge.
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Indsatser
Overordnet set vil Region Syddanmark arbejde for at ruste de
unge fagligt, socialt og personligt, og for at udsatte unge får
den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en uddannelse eller komme i job.
Region Syddanmark vil arbejde for:
	
At understøtte reformen af det forberedende område, og
som bl.a. indeholder en beslutning om en ny forberedende
grunduddannelse (FGU).
	
At samle relevante parter om en indsats for at styrke
restgruppen af unge, som går ud af folkeskolen uden de
fornødne faglige og personlige forudsætninger, så de kan
starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Der kan bl.a. søges om midler fra
uddannelsespuljen til:
	
Indsatser, der støtter de unge med faglige, sociale eller
personlige udfordringer i at gennemføre deres ungdomsuddannelse eller komme i job.
	
Indsatser, der understøtter et sammenhængende og understøttende system set fra den unges perspektiv.
Region Syddanmark vil i regi af Vækstforum arbejde
for at styrke den sociale inklusion af borgere langt
fra arbejdsmarkedet gennem:
	
Indsatser for unge med særlige udfordringer, der sætter
begrænsninger for deres mulighed for at gennemføre en
ungdomsuddannelse.
	
Indsatser med fokus på indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder, som beskrevet i EU’s Socialfondsprograms prioritet 3.
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Tilgængelighed til
uddannelser
Undersøgelser viser, at unge med lang rejsetid til deres ungdomsuddannelse har større risiko for ikke at
gennemføre deres uddannelse, sammenlignet med unge, der har kortere rejsetid. Tilgængeligheden kan
desuden have indflydelse på de unges valg af ungdomsuddannelse således, at uddannelser, der er sværere
tilgængelige i nogle tilfælde fravælges til fordel for uddannelser tættere på.

Udfordringer
Erhvervsuddannelserne har længe været kendetegnet ved en begrænset tilgængelighed
sammenlignet med de gymnasiale uddannelser. Udbudsrunden fra 2016 resulterede i en forbedret tilgængelighed til grundforløb 1 flere steder i Syddanmark, men der er fortsat områder
i regionen, hvor de unge har mere end 1 times rejsetid til nærmeste grundforløb 1. Flere af de
nye udbud har endvidere haft vanskeligt ved at tiltrække elever og er i disse tilfælde indtil
videre ikke blevet oprettet.
Udfordringen med den begrænsede søgning til såvel nye som ældre erhvervsuddannelsesudbud forstærkes af en negativ demografisk udvikling. I løbet af de seneste fem år, er antallet af
16-19-årige i Region Syddanmark faldet fem procent, og i syv ud af regionens 22 kommuner er
der tale om et fald på mere end 10 procent. Frem mod 2030 ventes der et yderligere fald på 12
procent. Udviklingen indebærer et faldende elevgrundlag for ungdomsuddannelserne og vanskeliggør ambitionen om opretholdelse og udbygning af den nuværende tæthed i udbuddet af
ungdomsuddannelser.
Sammenlignet med erhvervsuddannelserne, er der generelt en god tilgængelighed til de gymnasiale uddannelser i Syddanmark (htx dog i mindre grad). Opretholdelsen af det nuværende
gymnasiale uddannelsesudbud er imidlertid også under pres af den demografiske udvikling og
enkelte gymnasiale udbud er allerede nu kendetegnet ved et meget spinkelt elevgrundlag.
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Indsatser
Overordnet set vil Region Syddanmark arbejde for, at der er
en god tilgængelig til ungdomsuddannelserne, både de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.
Region Syddanmark vil arbejde for:
	
Direkte busruter mellem tyndt befolkede områder og
uddannelsesinstitutioner (de såkaldte uddannelsesruter).
	
Høringssvar og indstillinger ved ansøgninger om nye ungdomsuddannelsesudbud, der understøtter god tilgængelighed til ungdomsuddannelser.
	
En model for tilpasning af optagelseskapaciteten samt andre redskaber i dialog med gymnasierne, så den decentrale
uddannelsesstruktur bevares, også når ungdomsårgangene falder.
Der kan bl.a. søges om midler fra
uddannelsespuljen til:
	
Indsatser, der understøtter oprettelsen af nye campusser
eller styrker eksisterende campusser.
	
Uddannelsessamarbejder, der understøtter opretholdelsen
og udbygningen af det nuværende ungdomsuddannelsesudbud.
	
Indsatser, der understøtter, at eleverne flytter sig hen til de
uddannelsesudbud, som ikke egner sig til at blive udflyttet
(fx skolehjem mv.).

Bedre overgang til
ungdomsuddannelser

Indsatser
Indsatser

En god overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse er et vigtigt element i bestræbelserne på, at
flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Overgangen er vigtig, fordi det er her mange unge
første gang skal træffe et aktivt og bevidst valg om deres kommende uddannelses- og erhvervsvej.

Region Syddanmark vil arbejde for:
	
Understøttelsen af indsatser, der klæder de unge på i
forhold til valget af ungdomsuddannelser set i lyset af
arbejdsmarkedets muligheder.

Udfordringer
Omkring 20 procent af de 25-34-årige i Syddanmark har kun grundskolen bag sig som højest fuldførte
uddannelse. Mange af de unge i denne gruppe har oplevet gentagne frafald fra forskellige ungdomsuddannelser og frafaldet begynder allerede i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.
En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser samtidig, at unge i udskolingen mangler
viden om deres kommende uddannelsesvalg og at mange unge føler sig pressede over dette valg.
Hver fjerde ung i undersøgelsen oplever ligeledes ikke at få den vejledning, som vedkommende har
brug for. De unge peger blandt andet på, at flere besøg på ungdomsuddannelser, mere praktik og flere
besøg på virksomheder ville kunne hjælpe dem med deres valg.

Overordnet set vil Region Syddanmark arbejde for, at de unge
forberedes til valg af ungdomsuddannelse og fremtidigt
erhverv.

Der kan bl.a. søges om midler fra
uddannelsespuljen til:
	
Indsatser, der understøtter de elementer af folkeskolereformen, som udfolder elevernes fremtidige valg af ungdomsuddannelse – herunder i særlig grad aktiviteter relateret til
karrierelæring, den åbne skole og faget Uddannelse og Job.
	
Indsatser, der understøtter aktiviteter overfor undervisere
i grundskolen, så disse i samarbejde med ungdomsuddannelserne klædes på til at gennemføre en undervisning,
som introducerer eleverne til de læringsformer, som er
karakteristiske for ungdomsuddannelserne – og i særlig
grad erhvervsuddannelserne.
	
Indsatser, der understøtter relevante samarbejder mellem
grundskolen og ungdomsuddannelserne, herunder brobygningsforløb samt intensive læringsforløb.

En undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning (CEFU) peger desuden på, at flere unge vælger
en gymnasial uddannelse, fordi denne ud fra de unges synspunkt opfattes som et sikkert valg i en
omskiftelig verden. Samtidig opfatter en gruppe af unge i stigende grad en erhvervsuddannelse som
et ”videregående” uddannelsesvalg. Ifølge CEFU er der behov for at anerkende disse unges tilgang og
på den måde se på mere fleksible måder at bygge ungdomsuddannelserne op på.
Det er ligeledes afgørende, at de unge allerede i grundskolen via vejledning, brobygningsaktiviteter og
virksomhedssamarbejder forsynes med den bedst mulige forforståelse om hvilken verden, der venter
på ungdomsuddannelserne og i sidste ende på arbejdsmarkedet. Dette gælder således også særligt i
forhold til erhvervsuddannelserne, hvor kultur og læringsmiljø adskiller sig fra hverdagen i grundskolen.

-- Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft i Syddanmark 2018-2019 -- /
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Bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser

Indsatser
Indsatser

På arbejdsmarkedet er der en efterspørgsel efter dygtige faglærte. For virksomhedernes vedkommende
gælder dette særligt faglærte inden for det tekniske område, mens den offentlige sektor (primært
kommunerne) mangler faglærte inden for SOSU-området. På længere sigt forventes manglen på faglærte at
blive større, da mange faglærte går på pension, samtidig med at for få unge tager en erhvervsuddannelse.
Erhvervsuddannelserne skal derfor gøres mere attraktive overfor de unge og niveauet skal højnes, så
der uddannes flere dygtige faglærte. Samtidig skal frafaldet reduceres, så flere unge gennemfører en
erhvervsuddannelse.

Region Syddanmark vil arbejde for:
	
Bedre samarbejder på tværs af uddannelses-, erhvervs- og
beskæftigelsesområdet om flere og bedre faglærte for at
bidrage til mere kvalificeret arbejdskraft.

Udfordringer
De kommende år vil nogle store årgange med mange faglærte gå på pension. Blandt de 60-64-årige i
Syddanmark er halvdelen således faglærte. Der uddannes ikke nok unge med en faglært uddannelse
til at erstatte dem, der trækker sig tilbage. I 2018 var det således kun 22 procent af de unge, der søgte
en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, mens 70 procent valgte en gymnasial uddannelse.
Hertil kommer, at en betydelig andel af de elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse, falder fra.
Der er flere forklaringer på frafald. Fx er der en gruppe af sårbare elever, som mistrives og har svært
ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er også frafald ved afslutning af grundforløbene, når
eleverne skal i praktik og det ikke lykkes for alle elever at finde en praktikplads. Inden for visse brancher mangler der dygtige elever, mens der inden for andre brancher mangler praktikpladser.
For at få uddannet flere kvalificerede faglærte er der behov for at udvikle erhvervsuddannelserne,
så de både bliver mere attraktive for de unge, så niveauet højnes generelt og så frafaldet reduceres.
Særligt er det vigtigt, at erhvervsuddannelserne matcher erhvervslivets behov og herunder de nye
kompetencekrav, som den hastige teknologiske udvikling stiller. Et højere fagligt niveau vil også gøre
det lettere at finde praktikpladser til alle elever.
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Overordnet set vil Region Syddanmark arbejde for bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser, så der uddannes flere
og bedre faglærte.

Der kan bl.a. søges om midler fra
uddannelsespuljen til:
	
Indsatser, der udvikler erhvervsuddannelserne, så de
faglærte matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel efter
stærke faglærte kompetencer, herunder digitale kompetencer fx igennem digitalisering og differentiering af
undervisningen.
	
Indsatser, der udvikler erhvervsuddannelserne til attraktive karriereveje for unge og voksne.
	
Indsatser, der reducerer frafaldet på erhvervsuddannelserne fx gennem øget trivsel, bedre personlige, sociale
kompetencer, bedre almene og faglige kompetencer samt
bedre overgang til praktik.
Region Syddanmark vil i regi af Vækstforum
arbejde for:
	
Indsatser, der udvikler erhvervsuddannelserne, så de både
bliver mere attraktive for de unge fra grundskolen, og så
de unge faglærte matcher virksomhedernes behov for
kvalificeret arbejdskraft.
	
At gøre det lettere og mere attraktivt for virksomhederne
at efteruddanne medarbejdere, så kompetenceniveauet
blandt de ansatte løftes fx fra ufaglært til faglært.
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Bedre overgang til
de videregående
uddannelser
Region Syddanmark arbejder for det nationale mål om, at flere skal gennemføre en videregående
uddannelse. Det er afgørende med et højt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken for, at vi kan fastholde og
udvikle det syddanske erhvervsliv og den offentlige service i regionen.

Udfordringer
Det at starte på en videregående uddannelse er for mange unge en turbulent overgang til
et selvstændigt voksenliv med markant anderledes krav og forventninger. Analyser fra
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at 9-14 procent af nye studerende ikke oplever at
få den rette opbakning fra familie, netværk eller venner. Samtidig føler 6 procent af de nye
studerende sig stressede, og over halvdelen af nye studerende mener, at deres studie er mere
krævende end forventet.
En stor gruppe af unge med en gymnasial uddannelse kommer aldrig i gang med en videregående uddannelse. Uden en erhvervskompetencegivende uddannelse risikerer disse unge at
blive placeret på kanten af et arbejdsmarked, som stiller stadigt højere krav. Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2017 viser, at selvom andelen af de 30-39-årige syddanskere,
som har en videregående uddannelse, er steget (fra 31 procent i 2008 til 39 procent i 2017), så
ligger den syddanske andel stadig langt under landsgennemsnittet på 47 procent i 2017.
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Indsatser
Overordnet set vil Region Syddanmark arbejde for at skabe
bedre overgange fra de gymnasiale til de videregående uddannelser i Syddanmark, så de unge kommer videre og får en
god start på en videregående uddannelse.
Region Syddanmark vil arbejde for:
	
At understøtte indsatser, der klæder de unge på i forhold til
valget af videregående uddannelse set i lyset af arbejdsmarkedets muligheder.
	
At opretholde og udbygge en decentral uddannelsesstruktur, der sikrer mulighederne for at tage en videregående
uddannelse i Syddanmark.
	
At mulighederne for både uddannelse og job i Syddanmark
synliggøres.
Der kan bl.a. søges om midler fra
uddannelsespuljen til:
	
Indsatser, som retter sig mod de unge på ungdomsuddannelserne, og som fokuserer på karrierelæring, studiekompetencer og vejledningsaktiviteter med henblik på en bedre
overgang til de videregående uddannelser.
	
Styrkelse af samarbejdet mellem ungdomsuddannelser, de
videregående uddannelser og virksomheder i Syddanmark,
så de unge vejledes om uddannelses- og karrieremuligheder i Syddanmark.

-- Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft i Syddanmark 2018-2019 -- /
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Nye kompetencer
hele livet
Udviklingen på arbejdsmarkedet kræver flere og nye kompetencer hele livet. Det er derfor vigtigt, at
voksne løbende opkvalificerer sig i takt med, at der efterspørges nye kompetencer. Opkvalificering er vigtigt
både for at styrke den enkeltes beskæftigelses- og udviklingsmuligheder og for at styrke virksomhedernes
konkurrenceevne.

Udfordringer
Virksomhederne oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft, særligt faglærte og medarbejdere med
tekniske og naturvidenskabelige kompetencer. Der gøres en stor indsats for at få børn og unge til at
uddanne sig inden for de efterspurgte faglærte og videregående uddannelser. I forhold til kvalificeret arbejdskraft, så er indsatser rettet mod de unge forholdsvis langsigtede. Derfor er der også brug
for indsatser, der kan bidrage til at opkvalificere voksne, og dermed sikre virksomhederne hurtigere
adgang til kvalificeret arbejdskraft.
Der er behov for øget efteruddannelse på alle niveauer fra basale færdigheder i dansk, matematik
og IT, til erhvervsrettede AMU-kurser og til efteruddannelse på videregående niveau. En meget stor
gruppe af syddanskere mangler ifølge OECDs PIAAC undersøgelse basale færdigheder i dansk, matematik og IT. Der er således behov for et øget fokus på indsatser i forhold til forberedende voksenundervisning (FVU). Samtidig er aktiviteten på AMU faldet markant siden 2010, og aktiviteten på videregående VEU (voksen, efter- og videreuddannelse) er samlet set på samme niveau som for 10 år siden.
Der er flere grunde til, at opkvalificering ikke benyttes mere. Der er en begrænset efterspørgsel fra
virksomheders og medarbejderes side efter opkvalificering, blandt andet fordi der ikke er tradition
for efteruddannelse i stort omfang og fordi nogle medarbejdere har dårlige skoleerfaringer. Udbuddet
af efteruddannelse er ikke tilstrækkeligt fleksibelt og målrettet virksomhedernes behov, og det kan
være svært at overskue udbuddet af kurser. Endelig er virksomhederne ofte ikke opmærksomme
på behovet for at efteruddanne medarbejdere inden for eksempelvis basale færdigheder i dansk og
matematik.
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Indsatser
Overordnet set vil Region Syddanmark, sammen med
Syddansk Vækstforum og andre relevante aktører på uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet (fx RAR
Sydjylland og RAR Fyn), arbejde for at opkvalificering bliver
mere attraktivt for virksomheder og voksne, således at flere
voksne deltager i voksen-, efter og videreuddannelse. Særligt
vil der være fokus på de kompetenceområder, som de syddanske virksomheder efterspørger.
Region Syddanmark vil arbejde for:
	
Samarbejder på tværs af uddannelses-, erhvervs- og
beskæftigelsesområdet om løsninger, som motiverer virksomheder og voksne til øget opkvalificering som en vej til
kvalificeret arbejdskraft.
	
At sikre en tilstrækkelig og decentral dækning af FVU-udbuddet i hele Syddanmark.
Der kan bl.a. søges om midler fra
uddannelsespuljen til:
	
Indsatser, som øger antallet af FVU-kursister, bl.a. gennem
innovative løsninger i forhold til udvikling af fag (herunder
FVU IT og FVU engelsk), virksomhedsforlagt undervisning,
samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Region Syddanmark vil i regi af Vækstforum
arbejde for:
	
Indsatser, der gør det lettere og mere attraktivt for virksomheder løbende at deltage i opkvalificering eksempelvis
igennem øget brug af digitale læringsmuligheder, som kan
give et mere fleksibelt udbud. Der er et særligt fokus på
at styrke opkvalificering inden for digitalisering, design,
STEM-kompetencer og internationalisering herunder sprog.

-- Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft i Syddanmark 2018-2019 -- /
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Science og teknologi
I Syddanmark er der brug for at virksomhederne i stigende grad har adgang til kompetencer, der kan
understøtte fremtidens digitale og teknologiske udvikling. Derfor igangsatte regionen i 2009 indsatsen
”Syddanmark som science region”, og regionen støtter op om arbejdet med den såkaldte teknologipagt, som
blev offentliggjort primo 2018 som led i aftalen om initiativer for Danmarks digitale vækst.

Udfordringer
På baggrund af det stigende behov for kompetencer inden for science og teknologi, er der behov for
at sætte mere fokus på de såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technology (inkl. IT), Engineering
og Math), således at interessen blandt de unges øges, flere tager STEM-uddannelser og flere efter- og
videreuddannelser sig med henblik på at få STEM-kompetencer. Uddannelsesbarometret 2017 viser,
at ca. 40 procent af dimittenderne på de gymnasiale uddannelser valgte en science-retning. For de
videregående uddannelser er det også ca. 40 procent, der vælger en science-uddannelse.
Der er mange faktorer, der har betydning for at flere får STEM-kompetencer. Bl.a. er der ikke i dag en
sammenhængende didaktisk tilgang fra børnehaven over grundskolen og ungdomsuddannelserne til
de videregående uddannelser.
En stigning i tilgangen til erhvervsuddannelserne vil med samme søgemønster som hidtil styrke
andelen, der vælger en science-uddannelse som ungdomsuddannelse. Det største potentiale ligger
imidlertid på de gymnasiale uddannelser, da det er her, at der går flest elever. Endvidere er der en
klar sammenhæng mellem uddannelsesvalg i ungdomsuddannelserne og de efterfølgende valg af
videregående uddannelse. På samme vis er der en sammenhæng mellem interessen for naturfagene i
grundskolen og valg af fagretninger i ungdomsuddannelserne.
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Indsatser
Overordnet set vil Region Syddanmark arbejde for, at flere
børn, unge og voksne interesserer sig for science og teknologi og at flere unge vælger en uddannelse inden for dette
område.
Region Syddanmark vil arbejde for:
	
At samle alle relevante parter i Syddanmark om en teknologipagt i regi af Syddansk Vækstforum for at styrke
syddanskernes interesse for og kompetencer inden for
STEM-området.
	
At styrke de unges interesse for science og teknologi hele
vejen op gennem uddannelsessystemet.
Der kan bl.a. søges om midler fra
uddannelsespuljen til:
	
Indsatser, der fremmer unges interesse for science og
teknologi med henblik på uddannelsesvalg, bl.a. gennem
praksis- og arbejdsmarkedsrelaterede undervisningsforløb.
	
Indsatser, der arbejder med anvendelses- og undersøgelsesbaseret undervisning i de science-relaterede fag i
grundskolen og ungdomsuddannelserne.
	
Indsatser, der styrker samarbejdet mellem virksomheder
og vidensinstitutioner på den ene side og grundskolen og
ungdomsuddannelserne på den anden.
	
Indsatser, der synliggør særligt de tekniske videregående
uddannelser i Syddanmark over for gymnasieeleverne.
Region Syddanmark vil i regi af Vækstforum
arbejde for:
	
Indsatser, der kan være med til at opkvalificere arbejdsstyrken med STEM-kompetencer.
	
Indsatser, der kan være med til at tiltrække og fastholde
kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland.

-- Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft i Syddanmark 2018-2019 -- /
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Digitalisering og digitale
kompetencer
Fremtidens arbejdsmarked er karakteriseret af en hastig udvikling af nye teknologiske og digitale muligheder. Det betyder, at arbejdsfunktioner, jobs og uddannelser kommer til at ændre indhold og format på en meget
markant måde over de kommende år. Digitalisering, herunder Industri 4.0, spiller i særlig grad en stadigt større
rolle indenfor fremtidig teknologi. Denne udvikling stiller krav til, at børn, unge og voksne skal have de rette
kompetencer og færdigheder til på en og samme tid at kunne være både brugere og medskabere af nye digitale
løsninger. Det stiller krav og giver nye muligheder i forhold til uddannelse og undervisning. Samtidig giver digitalisering nye redskaber til interaktion, undervisning og øget læring i undervisningssektoren.

Udfordringer
Analyser estimerer, at der i fremtiden bliver et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft med
specialiserede IT-kompetencer. Samtidig vurderes det, at danskere på arbejdsmarkedet generelt får
behov for fundamentale IT- færdigheder på samme måde, som man i dag har behov for matematik
og læsning. En digital verden stiller ydermere store krav til refleksion og viden om, hvordan man som
bruger etisk og socialt skal forholde sig til nye digitale løsninger.
Ifølge undersøgelser fra OECD har næsten en million danskere ingen eller meget svage IT-færdigheder. Samme undersøgelse estimerer, at over 30 procent af befolkningen i Syddanmark har svage
IT-kompetencer.
I forhold til danske unge viser undersøgelser, at skønt de unge er gode til at benytte digitale løsninger,
så reflekterer de ikke nødvendigvis over den måde, som digitale handlinger og muligheder påvirker
deres omverden og dem selv. ICILS-undersøgelsen (International Computer and Information Literacy
Study) fra 2013 viser eksempelvis, at selvom danske skoleelever har gode informations- og computerkompetencer, så når kun 2 pct. af eleverne op på det højeste kompetencetrin. Analyser viser også, at
børn og unge i Danmark er mindre interesserede i IT og teknologi end i andre lande.
Danske lærere er motiverede i forhold til at inddrage IT i undervisningen, men denne inddragelse sker
ofte på en meget traditionel måde, og IT er således ikke med til at transformere undervisningen på
samme måde som i andre sammenlignelige lande.
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Indsatser
Overordnet set vil Region Syddanmark arbejde for at fremme
børn, unge og voksnes digitale kompetencer, samt at digitale
redskaber udnyttes til øget læring.
Region Syddanmark vil arbejde for:
	
At understøtte udbredelsen af digitale strategier på uddannelsesområdet.
	
At understøtte strategisk kompetenceudvikling af en
bred skare af aktører indenfor uddannelsesområdet og på
arbejdsmarkedet.
	
At understøtte udbredelsen af relevant viden og praksis på
området.
Der kan bl.a. søges om midler fra
uddannelsespuljen til:
	
Strategisk kompetenceudvikling af lærere og undervisere
indenfor digitalisering og digitale kompetencer.
	
Udvikling af didaktiske metoder og redskaber, herunder
undervisningsforløb, som bidrager til digitale kompetencer
hos eleverne.
	
Indsatser, som søger at undersøge, hvordan digitalisering
kan bidrage til øget læring og trivsel hos eleverne, herunder som et redskab til at sikre decentrale uddannelsesmuligheder.
	
Understøttelse af brede samarbejder og netværk på tværs
af folkeskoler, ungdomsuddannelser, virksomheder og
videregående uddannelsesinstitutioner, således at progressionen i digitale kompetencer for børn og unge i flere
aldersgrupper nytænkes.
Region Syddanmark vil i regi af Vækstforum
arbejde for:
	
At styrke virksomhederne og medarbejdernes kompetencer inden for digitalisering.

-- Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft i Syddanmark 2018-2019 -- /
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Sprogkompetencer
I en globaliseret verden er der brug for borgere og medarbejdere, som er dygtige til sprog. Det gælder
engelsk, men det gælder også andre sprog. Som nabo til Tyskland har Region Syddanmark et ønske om
større sammenhæng på tværs af grænsen. Tyskland er samtidig Danmarks største eksportmarked. Dermed
har Region Syddanmark en særlig interesse i og særlige forudsætninger for at styrke kompetencer inden
for tysk.

Udfordringer
Der er et stort behov for at styrke sprogområdet i Danmark. Regeringens Tysklandsstrategi fra
februar 2016 peger eksempelvis på, at samarbejde og samhandel på tværs af grænsen kræver tyske
sprogkundskaber og god kulturforståelse. Derfor vil et tysksprogligt løft af de unge generationer i
Danmark komme dansk samhandel med Tyskland til gode.
I en undersøgelse fra oktober 2016 gør DI (Dansk Industri) ligeledes opmærksom på, at behovet for
fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd. Internationalt orienterede virksomheder giver udtryk for at mangle sprogkompetencer i et omfang, så 75 procent af dem har oplevet
vanskeligheder i forhandlinger, 27 procent har afstået fra markedsfremstød og 15 procent har mistet
ordrer. Virksomhederne har primært brug for medarbejdere, der behersker fremmedsprog i kombination med deres kernekompetencer (fx en ingeniør, der taler tysk). Når det handler om de fremtidige
behov, kommer engelsk ind på en førsteplads. Men ca. 70 procent af virksomhederne forventer behov
for tysk og 30-40 procent forventer behov for fransk, spansk og svensk.
Regeringen offentliggjorde i november 2017 en strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet. Her fremgår det blandt andet, at eleverne i grundskolen ikke oplever sprogfagene som
vigtige, at andelen af elever, der har tre eller flere fremmedsprog i gymnasiet, er faldet kraftigt samt
at mange fravælger fortsættersprogene i gymnasiet og dermed ikke bygger videre på deres sprogkompetencer fra grundskolen. Samtidig er der begrænsede muligheder for at vedligeholde og forbedre
sprogkompetencer på de videregående uddannelser.
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Indsatser
Overordnet set vil Region Syddanmark arbejde for en styrkelse af sprogfagene og de unges interesse herfor med henblik
på at sikre, at borgere og virksomheder har de rette sprogkompetencer til rådighed i fremtiden.
Region Syddanmark vil arbejde for:
	
At flere elever og studerende vælger fremmedsprog og
opnår solide sprogkompetencer udover engelsk, herunder
særligt tysk.
Der kan bl.a. søges om midler fra
uddannelsespuljen til:
	
Indsatser, der styrker interessen for at vælge sprog udover
engelsk på højt niveau samt mulighederne for løbende at
vedligeholde sprogkompetencer i uddannelsessystemet.
	
Indsatser, der udvikler undervisningsformer og materialer
for sprogfagene med henblik på at styrke motivationen
for at lære sprog og kvaliteten i undervisningen. Det kan
eksempelvis være en mere praksisorienteret undervisning,
inddragelse af sprog i andre fag, autentiske sprogmøder, fx
gennem samarbejde med skoler og erhvervsliv i udlandet
og i Danmark.

-- Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft i Syddanmark 2018-2019 -- /
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Finansiering
Regionsrådet fastlægger regionens budget en gang om
året, og har indtil nu rådet over en uddannelsespulje på ca. 20
mio. kr. årligt.
Uddannelsespuljen kan støtte aktiviteter med hjemmel i ”lov
om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen

voksenuddannelse m.v.” og ”lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse”, der kan bidrage til at indfri målsætningerne inden for uddannelsesområdet i den regionale vækst- og
udviklingsstrategi.

menhæng med Syddansk Vækstforums indsatser og midlerne
i den Europæiske Socialfond til uddannelsesområdet samt de
Regionale Arbejdsmarkedsråds indsatser, herunder midlerne
på beskæftigelsesområdet.

Uddannelsespuljen kan, hvor det er relevant, bl.a. ses i sam-

Krav og kriterier for uddannelsespuljen
For at komme i betragtning til midler fra regionsrådets
uddannelsespulje skal projekterne leve op til en række krav
og kriterier.
Krav
Der stilles en række krav til projekter, hvortil der søges
midler fra uddannelsespuljen. Hvis et projekt ikke lever op til
kravene, vil det ikke kunne modtage støtte fra regionsrådets
uddannelsespulje. Der stilles krav om, at:
	
Ansøger er en ungdomsuddannelsesinstitution.
	
Der er tale om et udviklingsprojekt (dvs. ikke driftsstøtte).
	
Medfinansieringen er mindst 25 procent af de samlede

udgifter.
	
Projektet bidrager til at opfylde en af målsætningerne i

Handlingsplanen 2018 – 2019 eller er en særlig prioriteret
indsats for regionsrådet.
	
Projektet har udarbejdet en forandringsteori, der beskriver
hvordan projektets aktiviteter har effekt på en af målsætningerne.
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Kriterier
Lever projektet op til ovenstående krav, vil projekterne blive
vurderet ud fra i hvilken grad projektets forventede effekter
bidrager til at opfylde målsætningerne i Handlingsplanen
2018-19. Dette vurderes ud fra nedenstående kriterier:
	
I hvilken grad projektets omfang og resultater bidrager til at

realisere en af målsætningerne i handlingsplanen 2018-19.
	
I hvilken grad projektet bidrager til at realisere et af indsats-

områderne i handlingsplanen 2018-19.
	
I hvilken grad projektet har en sammenhængende effektkæde, som er beskrevet i forandringsteorien.
	
I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og
best practice til at sikre succesfulde indsatser.
	
I hvilken grad projektet har de relevante parter med i
projektet for at kunne gennemføre projektets aktiviteter og
opnå de forventede effekter.
	
I hvilken grad projektets leverancer/viden/koncepter mv.
formidles og stilles til rådighed for alle aktører på uddannelsesområdet i Syddanmark.

	
I hvilken grad der sker en implementering og forankring

af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne,
herunder at der er en ledelsesmæssig forankring, således
at parterne er gearet til at fortsætte succesfulde indsatser
efter projektperioden.
	
I hvilken grad succesfulde indsatser vil kunne videreføres
efter projektperioden inden for parternes egen økonomi.
	
I hvilken grad projektet adresserer et indsatsområde, der på

et givet tidspunkt endnu ikke er afdækket.
Regionsrådet kan i løbet af handlingsplansperioden beslutte
at indkalde ansøgninger inden for et særligt prioriteret tema
eller fokusområde gennem annonceringer. I disse tilfælde kan
justeringer af ovenstående krav og kriterier forekomme.

Ansøgningsprocedure
For at søge uddannelsespuljen forventes ansøger at have sat sig ind i følgende:
Krav og kriterier for uddannelsespuljen
Ansøgnings- og budgetskema
Kravene til en forandringsteori
Relevant viden, erfaringer og analyser mv.
Inden ansøgningsfristen har ansøger mulighed for at få sparring på sin projektidé ved at udfylde idébeskrivelsesskabelonen og sende den til regionen. Idébeskrivelsesskabelonen skal dog udelukkende ses
som et værktøj til at styrke projektidéen, og kan dermed ikke erstatte en reel ansøgning.
Idebeskrivelsesskabelonen kan findes via Region Syddanmarks hjemmeside:
http://regionsyddanmark.dk/uddannelsespuljen og ansøger skal sende den
til mailadressen uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk.
For at søge uddannelsespuljen skal ansøger senest på datoen for ansøgningsfristen indsende
ansøgningsskemaet, budgetskemaet samt evt. andet relevant materiale til regionen på mailadressen:
uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk. Ansøgningsskema og budgetskema kan findes via
Region Syddanmarks hjemmeside: http://regionsyddanmark.dk/uddannelsespuljen

Opfølgnings- og
evalueringskoncept
Region Syddanmark følger de enkelte projekter tæt for at
fremme et godt projektforløb og hermed bidrage til, at projekterne skaber den forventede effekt og for at uddrage læring,
om hvad der virker.
Region Syddanmarks opfølgnings- og evalueringskoncept er
baseret på en forandringsteoretisk tilgang. Det skyldes, at
denne tilgang er velegnet til at tydeliggøre og skabe fælles
forståelse for sammenhængen mellem udfordringer, indsatser og effektskabelse. Der foretages ekstern midtvejsevaluering og slutevaluering af de igangsatte projekter, ligesom
regionen følger op på projekternes fremdrift to gange om året
og afrapporterer til Udvalget for uddannelse og arbejdskraft.

Når Region Syddanmark har modtaget ansøgningen, vil den blive administrativt sagsbehandlet inden
ansøgningerne behandles i regionsrådets Udvalg for uddannelse og arbejdskraft og regionsrådets forretningsudvalg med henblik på forelæggelse i regionsrådet. Herefter vil ansøger modtage information om
regionsrådets beslutning.
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Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til
uddannelsesteamet hos Region Syddanmark.
Find kontaktoplysninger på regionens hjemmeside:
www.regionsyddanmark.dk/uddannelse
På regionens hjemmeside kan du også læse mere om uddannelsespuljen og
finde en oversigt over de projekter, der gennem tiden har fået støtte.
Du er også velkommen til at sende en mail til:
Uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk.

VÆKST OG
UDVIKLINGSSTRATEGI

