Nyt fra regionen – status på
uddannelsesstrategien

Oplæg den 26. januar 2021
naturfagskoordinatormøde i Region
Syddanmark
v/ Jonas Svane Jakobsen

Regionsrådets opgaver ift. uddannelse
”Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats i regionen for at sikre
sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser og voksenuddannelsestilbud.”

• Myndighedsopgaver:
o Kapacitetsstyring og elevfordeling
o Høringssvar og ministerindstilling ved nye udbud af ungdomsuddannelser
o Høringssvar - forberedende voksenundervisning og ordblindeunderv.
”Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud for at understøtte
regionens (udviklings)strategi.”

• Uddannelsespuljen (ca. 20 mio. kr. om året)
o Ca. 40 igangværende projekter
o To årlige ansøgningsfrister
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Nye syddanske strategier, maj 2020
Regional udviklingsstrategi 2020-2023
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Uddannelsesstrategi (1 af 6 delstrategier)
FN’s verdensmål som ramme (særligt 12 af de 17 mål):
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Kompetencer til fremtiden
FN’s verdensmål, særligt:

4

Ungemålsætningen (nationalt):
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Regionale mål (Syddanmark):
1.

Adgang til gode uddannelsesmuligheder
i hele regionen.

2.

Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet
og et bæredygtigt samfund.

3.

Uddannelsesmiljøer, der fremmer de
unges trivsel og sundhed.

1. Adgang til gode uddannelsesmuligheder i
hele regionen
Udfordringen: Faldende ungdomsårgange i Syddanmark
•
•

6.000 færre unge (15-19-årige) i 2020 ift. 2010 (7 pct.)
Forventning om yderligere nedgang på 8.000 unge frem mod 2030 (11 pct.)
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Det gør vi:
•
•
•
•
•

Søger at opretholde nuværende uddannelsesudbud, bl.a. via samarbejder (fx campus,
fusioner og udlægninger).
Bruger regionsrådets hørings-indstillingsret til at understøtte uddannelsesudbuddet.
Sikrer tilpasning af optagelseskapaciteten (+ elevfordeling).
Trafikal tilgængelighed, skolehjem (EUD) og virtuel-/fjernundervisning.
… også indsatser ift. de videregående uddannelser i Esbjerg og Sønderborg.
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Indsatser og handlinger i 2020
- Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen
Pilotprojekt - Uddannelseslandskabet i Sønderjylland
•

Den demografiske udvikling rammer særligt hårdt i bl.a. Sønderjylland (Haderslev,
Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner):
– Ca. 2.000 færre unge (15-19 år) i 2020 sammenlignet med 2010 (12 procent)
– Udviklingen forventes at fortsætte frem til 2031 (yderligere fald på 19 procent).

•

Uafhængige henvendelser fra flere sønderjyske aktører om at regionen spiller en
aktiv rolle på uddannelsesområdet, bl.a. ift. ovenstående udfordring.

•

 Pilotprojektet: En kortlægning af uddannelseslandskabet på tværs af de fire
sønderjyske kommuner, som skal danne ramme om en drøftelse mellem
uddannelsesaktørerne om nuværende og fremtidige udfordringer og muligheder.

•

Dialogmøde mellem de sønderjyske uddannelsesaktører og regionsrådets Udvalg for
uddannelse og arbejdskraft den 26. november 2020.

•

December 2020 og fremefter: Færdiggørelse af analysen samt dialog med de
sønderjyske aktører.
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Antallet af unge i Sønderjylland forventes fortsat at falde frem
mod 2031, hvorefter udviklingen flader ud

De faldende ungdomsårgange kan flere
steder aflæses direkte i elevtallene på
ungdomsuddannelserne i Sønderjylland.
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Kilde: www.statistikbanken.dk (Danmarks Statistik)

2. Kompetencer til livet …
Udfordringen:
•

Unge skal begå sig i et komplekst og foranderligt samfund.

•

Unge skal støttes i dannelsesprocessen fra ung til voksen.

Det gør vi:
• Inspireret af bl.a. Life Skills for Europe, støtter vi
udviklingsprojekter med fokus på unges:
–
–
–
–

•

Personlige og sociale kompetencer
Digitale kompetencer
Demokratiske kompetencer
Økonomiske kompetencer

Genererer viden om ”personlige, sociale og demokratiske
kompetencer”, samt undersøger syddanske unges
”kompetencer til livet”.
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2. Kompetencer til … arbejdsmarkedet…
Udfordringen:
• Nye teknologier og digitale løsninger er i hastig udvikling og
stiller nye krav til fremtidens medarbejdere og borgere.
• Arbejdsmarkedet efterspørger efter faglærte medarbejdere
og personer med STEM-kompetencer*.
• For mange (syd)danskere har ikke gennemført en
ungdomsuddannelse.
*Science, Technology, Engineering & Mathematics.

Det gør vi:
• Styrker syddanskernes interesse og kompetencer inden for
STEM-området (hele uddannelseskæden).
• Igangsætter indsatser, der udvikler erhvervsuddannelserne.
• Fremmer unges kompetencer til et internationalt
arbejdsmarked (sprog og kulturforståelse).
• Styrker unges og voksnes basale kompetencer, heriblandt
ift. unge, der har brug for et forberedende tilbud (FGU).
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Indsatser og handlinger i 2020
- Kompetencer til arbejdsmarkedet
• STEM-debatseminar om kvalitet i undervisningen i STEM og
bæredygtighed (udskudt)
• Serviceeftersyn af arbejdet på STEM-området
– Regionen har i sommeren 2020 gennemført et serviceeftersyn af arbejdet på
STEM-området i Syddanmark.
– 30 støttede projekter siden 2013 med fokus på STEM og bæredygtighed – ca. 80
mio. kr.

Anbefalinger:
– Regionen skal fortsat indgå i samarbejder, netværk og partnerskaber med aktører
og uddannelsesinstitutioner med fokus på STEM og grøn omstilling + cases fra RS
– Prioritere projekter, der har fokus på overgange, flere piger til STEM, praksisnær
undervisning i STEM-fagene, arbejder med didaktik og kvalitet i undervisningen i
STEM-fagene og fokus på teknologi, digitalisering og grøn omstilling.
– Strategipapir for regionens indsats på STEM-området
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2. Kompetencer til … et bæredygtigt samfund
Udfordringen:
•

Verden står over for klima-/miljømæssige, sociale og
økonomiske udfordringer i forhold til at sikre et
bæredygtigt samfund – særligt for kommende
generationer.

•

Viden og kompetencer er afgørende for at lykkes med
den grønne omstilling.

Det gør vi:
• Styrker unges handlekompetencer til at skabe et bæredygtigt samfund, både til at
træffe mere bæredygtige valg som borgere og til at udvikle og implementere grønne
og bæredygtige løsninger i arbejdslivet.
• Fremmer grønne og bæredygtige uddannelsesinstitutioner i Syddanmark.
Bæredygtighed og grøn omstilling skal integreres i uddannelserne, i undervisningen i
de enkelte fag og på tværs af fag og sektorer samt i institutionernes egen drift.

26-01-2021

11

Indsatser og handlinger i 2020
- Kompetencer til et bæredygtigt samfund
• Klimacamp for unge
– Region Syddanmark afholdt i september 2020 en klimacamp for
unge, hvor de unge fra ungdomsuddannelserne udviklede 4 ideer til
mere klimavenligt forbrug og transport:
1.
2.
3.
4.

Grønne studieture
Samkørsel blandt unge
Undervisning i klimavenlig kost på ungdomsuddannelserne
Universel elektronik.

– I 2021 vil der blive arbejdet videre med de unges ideer blandt andet
gennem et pilotprojekt på ungdomsuddannelser, hvor unge skal
udvikle konkrete indsatser til at fremme klimavenligt forbrug og
adfærd på egen skole.

• Tværregionalt projekt om bæredygtige handlekompetencer på
ungdomsuddannelser
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3. Uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges
trivsel og sundhed
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Udfordringer:
• Mistrivsel blandt unge (kvinder: 23 % og mænd: 11 %)
• Rygning blandt unge (kvinder: 14 % og mænd 19 %)
• Øvrige sundhedsudfordringer, fx rusmidler og overvægt.
Det gør vi:
• Samarbejder med ungdomsuddannelser og FGU om trivsel
og sundhed.
• Fremmer inkluderende uddannelsesmiljøer gennem øget
fokus på fællesskaber.
• Understøtter røgfrie uddannelsesmiljøer i Syddanmark.

Hvordan arbejder vi med strategien?
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Syddansk Uddannelsesforum

Fælles debatindlæg

Forpligtende samarbejder

Fælles henvendelser
til Christiansborg

EUD Task force + øvrige
Via uddannelsespuljen, samt
private fonde og EU-midler

Fx kapacitetsstyring og høringssvar
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Regionale statistikker
Elevfremskrivninger
”Uddannelseslandskabet i
Sønderjylland”

Spørgsmål, kommentarer, input
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