
Forprojekt 
 
4.4 Mere uddannelse 
 
Udfordring: 
Det bliver stadig vigtigere for den enkelte at kunne tilegne sig nye kompetencer gennem hele 
livet for at bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet og muligheden for at skabe værdi, en 
vigtig forudsætning herfor er imidlertid et godt uddannelsesmæssigt fundament. Endvidere 
efterspørger virksomhederne flere med mere specialiserede og teoretiske kompetencer. 
Indsatsen skal derfor ske på flere forskellige niveauer, men alle er enige om, at viden og 
kvalificerede medarbejdere er Danmarks bedste kort i den globale konkurrence. Derfor skal 
der generelt uddannes flere på alle niveauer. 
 
Mål og delmål: 
Vækstforum har som et af sine delmål i forhold til uddannelse valgt: 
 
- Etablering af en regional kompetent profil, hvor den nødvendige arbejdskraft har et generelt 
højt uddannelsesniveau. 
 
Til dette delmål er knyttet flere konkrete initiativer, bl.a.: 

• Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 
• Kvalitet i vejledningen samt 
• Mere uddannelse, som uddybes i det følgende. 
 

Projektet relaterer sig til alle tre megasatsninger, da muligheden for løbende at uddanne sig, 
vil udgøre en væsentlig faktor i de tre styrkepositioner. 
 
Oplæg til overordnet indhold og ydelser 
 
Flere skal gennemføre kompetencegivende og videregående uddannelse til 
forskerniveau.  
32% af en ungdomsårgang i Region Midtjylland får ikke en kompetencegivende uddannelse, et 
tal, som nødvendiggør en indsats, også for at nå de nationale mål.  
 
Indhold: 
De unge i ungdomsuddannelserne skal stimuleres til at gå videre i uddannelsessystemet, 
således at der samlet set bliver uddannet flere. Det kan ske via : 
 

• Geografisk spredning af uddannelsesmulighederne: Hvis man skal have fat i flere 
unge til de videregående uddannelser, skal man rekruttere flere fra de 
uddannelsesfremmede miljøer og de universitetsfjerne egne. Det fordrer 
uddannelsesmuligheder også i nærområderne. 
 

• Ved at øge mulighederne for praktikophold på de videregående uddannelser for de 
unge i ungdomsuddannelserne. 
 

• Ved at uddanne flere kandidater i Region Midtjylland. 
 



• Etableringen af Professionshøjskoler er i Globaliseringspuljen nævnt som en måde 
at øge antallet af studerende på de videregående uddannelser. Hvis 
Professionshøjskolerne skal rekruttere flere ind i de videregående uddannelser bliver 
det vigtigt at undgå en centralisering af uddannelserne i forbindelse med 
professionshøjskoledannelsen. 
I Undervisningsministeriets oplæg til etablering af professionshøjskoler er de tiltænkt en 
vigtig rolle som regional samarbejdspartner i forhold til Vækstforum med henblik på 
implementering af uddannelsesstrategi etc. 
 

• Sikre kvalitetsudvikling af KVU i og uden for erhvervsakademierne. 
  

• Forsøg med udvidede praktikophold (vekseluddannelse): Der igangsættes 
projekter på de videregående uddannelser (LVU, MVU og KVU), som skal sikre en 
konkret og mere udbredt inddragelse af praksis i uddannelsesforløbet. Ideelt set kan 
det formaliseres ved at uddannelsesinstitutionen, virksomheden og den studerende 
underskriver en fælles kontrakt med forpligtende mål og rammer ifht. udvidede 
praktikophold samt anvendelse af virksomheden som case for opgaveskrivning. 
Tilrettelæggelsen af studiet med udvidet praktikophold kan variere i form og indhold fra 
studie til studie. Det forekommer dog centralt, at alle professionsuddannelser 
inddrages, ligesom det på det tekniske og merkantile område vil være oplagt med en 
øget indsats på dette område. Det er forventningen, at udvidede praktikophold i 
forbindelse med studier kan medvirke til en øget grad af accept af højtuddannede 
medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, ligesom det vurderes at mindske 
frafaldet fra uddannelserne væsentligt. 
 

• Ved at mindske frafaldet under uddannelse. Der er stort fokus på frafald i disse år, 
og det vil være interessant at belyse frafaldsproblematikken belyse grundigere. Det 
kunne gøres ved at inddrage eksisterende viden om frafald fra alle relevante 
uddannelsesområder og supplere med et analyseprojekt, hvis nødvendigt.  
 

• Ved at sikre den nødvendige tilgang til de naturvidenskabelige uddannelser. I 
Vækstforums handleplan er øget dialog mellem virksomhederne og de studerende et 
forslag. Hvis man langsigtet skal øge interessen for det naturvidenskabelige område er 
det nødvendigt at tænke sammenhæng mellem folkeskole, ungdomsuddannelse og 
videregående uddannelse.  

 
• Ved at øge de studerendes kendskab til jobmulighederne uden for 

uddannelsesinstitutionerne f.eks. initiativer som Forsker for en dag på Foulum, 
praktikophold for studerende i vækstvirksomheder f.eks. Oliemøllen i Århus og 
Cheminova og lign..  
 

Aktører: 
Initiativet skal udføres af uddannelsesinstitutionerne, det statslige vejledningssystem samt 
virksomhederne med inddragelse af undervisningsministeriet/vtu. 
 
Projektgruppe 
Det foreslås, at der nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra nedestående til at 
udforme den egentlige projektbeskrivelse: 



• Uddannelsesinstitutioner (4, 1 fra hhv. erhvervsuddannelserne, KVU’erne, MVU’erne og 
LVU’erne) 

• Studievalg centrene (1) 
• Arbejdsmarkedets parter (2) 
• Kommunerne (1 repræsenterende yderområderne) 
• Region Midtjylland (1) 

 
 
Økonomi og tidsplan 
Indikativ økonomiramme 2007
 Region Anden 

offentlig 
I alt 

4.4 Mere uddannelse 0,5 1,5 2,0 
 


