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Projekttitel
Uddannelsesdebatten 2016/17/18 – Et folkemøde om uddannelse
Total udgift:
Kr. 3.300.000

Ansøgt beløb pr. år:
Kr. 900.000

Projektbeskrivelse: ”Foreningen Skolebyen – uddannelse og faglighed til kanten”, som består af Læreruddannelsen & hf i
Nørre Nissum, Nørre Nissum Efterskole, Fenskær Efterskole, Kongensgaard Efterskole og Senior
højskolen har været initiativtagere til skabelse af et folkemøde om uddannelse. Ambitionen har været og er,
at være det sted i Danmark, hvor man kunne diskutere de store uddannelsespolitiske spørgsmål.
Foreningen arrangerede et uddannelsesfolkemøde, under titlen ”Uddannelsesdebatten” som blev afholdt
første gang den 3. og 4. oktober 2014 og igen den 11. og 12. september 2015.
Inspirationen er hentet fra folkemødet på Bornholm og kulturmødet på Mors.
Det økonomiske fundament for afviklingen og den overordnede planlægning er primært skabt af
samarbejdspartnerne: Lemvig Kommune, Region Midtjylland og VIA University College.
Der arbejdes med en forretningsmodel over de næste 3 år, hvor den eksterne finansiering det første år udgør
10% af det samlede budget. Denne eksterne finasiering skal i 2018 udgøre 30% af det samlede budget.
Grundet den overvejende positive modtagelse og store omtale af Uddannelsesdebatten 2014 og 2015 søger
” Skolebyen Nørre Nissum” om midler til afholdelse af Uddannelsesdebatten den 2. weekend i september i
2016, 2017 samt 2018, således at Uddannelsesdebattens sekretariat kan oparbejde en kontinuitet i
planlægningen af folkemødet de næste 3 år.

Uddannelsesdebatten – Et folkemøde om uddannelse er:







En folkelig national begivenhed der foregår i Nørre Nissum.
Et eksempel på samskabelse mellem beslutningstagere, meningsdannere og borgere.
Et forsøg på at sætte uddannelsespolitiske dagsordener, som tilvejebringes i mødet mellem
politikere, eksperter, græsrødder og borgere. Gennem paneldiskussioner, workshops og events
søges det at udvikle viden, forskning og nye uddannelsesstrategier.
Forsøg på at give svar på store uddannelsespolitiske spørgsmål
Stedet hvor der kan formuleres udfordringer og løsninger på fremtidens uddannelser i Danmark
Et årligt tilbagevendende arrangement, der hvert år sætter et fokus på aktuelle
uddannelsespolitiske spørgsmål. Fokus spørgsmålet i 2014 var: Folkeskolereformens 200 års
jubilæum, i 2015: meningsfulde overgange i uddannelsessystemet.

Uddannelsesfolkemødet 2016 har følgende overordnede fokus:

Den sociale udfordring:
 Uddannelsernes rolle for individ og samfund
 Det sammenhængende uddannelsessystem
 Hvordan skaber vi et uddannelsessystem hvor vi får vi alle med?
 Hvordan sikres 95% målsætningen?
 Er uddannelse svaret på fremtidens problemstillinger nationalt og globalt?
 Førskoleområdet: Skal vi have læring i daginstitutionerne
 Grundskolen: Hvordan sikrer vi at børn med særlige behov ikke tabes fagligt og socialt?
 Ungdomsuddannelserne: Mange får aldrig en ungdomsuddannelse
 De videregående uddannelser: Hvordan sikre vi at 60% gennemfører en videregående uddannelse,
samt at 25% gennemfører en langvideregående uddannelse
Fokusspørgsmålene for 2017 og 2018 vil blive defineret løbende.
Tidspunkt:




9. og 10. september 2016.
8. og 9. september 2017
7. og 8. september 2018

Målgruppe:
Uddannelsesfolkemødet henvender sig i 2016, 2017, samt 2018 til alle med interesse for førskoleområdet,
grundskolen, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Mere specifikt drejer det sig om:







Elever og studerende i grundskolen, ungdomsuddannelser, samt de videregående uddannelser.
Forældre, pædagoger, lærerne og ledere til børn, elever og studerende i daginstitutioner,
grundskolen og ungdomsuddannelser
Undervisere og ledere på de videregående uddannelser
Ministre og de uddannelsespolitiske ordførere for området.
Kommunalpolitikere, regionspolitikere og kommunale skolechefer
De forskellige interesseorganisationer inden for området, som BUPL, Danmarks Lærerforening,
Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforeningen, Skole og forældre, KL, DI, DA, m.m.

Placering:
Skolebyen Nørre Nissum er valgt som lokalitet, på grund af et innovativt uddannelsesmiljø, og fordi byen
trods størrelsen og beliggende i et landdistrikt, er unik ved at have så mange forskelligartede uddannelser.
Nørre Nissum har rigtig gode rammer for afholdelse af store folkelige møder. Vi forventer besøgstal på
2000 deltagere i 2016, 2500 i 2017 og 3000 i 2018 over to dage Uddannelsesdebatten varer.
Aktiviteter fra februar til august for at gennemfører projektet:
Planlægning af Uddannelsesdebatten 2016, 2017, samt 2018
Uddannelsespolitisk netværksdannelse.
Uddannelsesdebatten den 2. weekend i september
Dokumentation/evaluering november-december 2016, 2017, samt i 2018
Kvantitative mål

2016:
2000 besøgende over to dage, samt deltagelse af minimum 2 ministre og medlemmer fra henholdsvis
udvalget for ligestilling, børn og undervisning, samt udvalgte for uddannelse og forskning.
10 samarbejdspartnere der forpligtende bidrager til Uddannelsesdebatten 2016
2017:
2500 besøgende over to dage, samt minimum 3 ministre og medlemmer fra henholdsvis udvalget for
ligestilling, børn og undervisning, samt udvalgte for uddannelse og forskning.

15 samarbejdspartnere der forpligtende bidrager til Uddannelsesdebatten 2017
2018:
3000 besøgende over to dage, samt minimum 4 ministre og medlemmer fra henholdsvis udvalget for
ligestilling, børn og undervisning, samt udvalgte for uddannelse og forskning.
20 samarbejdspartnere der forpligtende bidrager til Uddannelsesdebatten 2018

Kvalitative mål

o
o
o
o
o

Aktuelle uddannelsespolitiske problemstillinger bliver drøftet
Pointer og anbefalinger sætter sig spor i den politiske debat
Når Uddannelsesdebatten bringer forskellige positioner og holdninger til uddannelse i spil
Når Uddannelsesdebatten skaber øget medieomtale
Når der kan konstateres en større bredde i samarbejdspartnere

Finansieringsbudget Finansieringen søges hos følgende samarbejdspartnere:
for den 3 årige
periode.
Lemvig Kommune: 3 x 300.000 kr.
(2016, 2017 og 2018) Region Midtjylland: 3 x 300.000 kr.
VIA University College: 3 x 300.000 kr.
.
Den eksterne finansiering søges dækket af følgende partnere: Erhvervspartnere, organisationer, fonde og
lignende, samt ”Skolebyen Nørre Nissum – uddannelse til kanten”
2016 med 100.000 kr.
2017 med 200.000 kr.
2018 med 300.000 kr.

Ambitionen er at Uddannelsesdebatten udvikler sig både kvalitativt og kvantitativt, hvorfor en større
Projektbudget for
budgetramme er nødvendigt over de næste 3 år. Denne ekspansion skal dækkes af eksterne midler.
periode på 3 år.
(2016, 2017 og 2018)
Budgetramme for 2016: 3 x 300.000 + 100.000 = 1.000.000 kr.
Budgetramme for 2017: 3 x 300.000 + 200.000 = 1.100.000 kr.
Budgetramme for 2018: 3 x 300.000 + 300.000 = 1.200.000 kr.
Budget- og økonomistyringen styres af VIAs koncernøkonomi
Det overordnede budget fordeler sig på 3 hovedområder. Projektkontoret, markedsføring og afviklingen af
Uddannelsesdebatten

Kommune, Region, Uddannelsesfolkemødet vil skabe både lokal, regional og national opmærksomhed på henholdsvis Lemvig
Professionshøjskole Kommune, Region Midtjylland og VIA University College. Det vil vise Lemvig Kommune og Region
Midtjylland og VIA University College som et attraktivt sted at bo, studere og arbejde, og som en
kommune, region og professionshøjskole der markerer sig på den uddannelsespolitiske scene.

Organisationsmodel Uddannelsesdebatten styres og administreres efter følgende model:
Styregruppe>Følgegruppe>Projektkontoret
Styregruppen har det overordnede ansvar for både budget, indhold og form. Styregruppen består af
følgende:
Direktør for Familie og Kultur i Lemvig Kommune Ole Pedersen
Vicekontorchef for Vækstforum og Uddannelse i Region Midtjylland Pia Fabrin
Uddannelseschef for læreruddannelsen i VIA Elsebeth Jensen
Områdechef for Pædagogik, Børn og Unge i VIA Poul Erik Philipsen
Uddannelsesleder for Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum Svend Aage Povlsgaard
Projektleder for Uddannelsesdebatten Morten Bramming Jørgensen
Følgegruppen monitorerer og giver sparring til projektkontorets arbejde. Følgegruppen består af følgende:
Forstander for Seniorhøjskolen Flemming Nees
Forstander for Fenskær Efterskole Niels Kirk
Uddannelsesleder for Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum Svend Aage Povlsgaard
Projektleder for Uddannelsesdebatten Morten Bramming Jørgensen
Projektkontoret planlægger uddannelsesdebatten efter styregruppens anbefalinger og følgegruppens
sparring.
Projektkontoret består af følgende:
Projektleder for Uddannelsesdebatten Morten Bramming Jørgensen
Adjunkt Søren Højris Jensen
Eksterne konsulenter
Frivillige studerende
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