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Ansøgning om etablering af Campus i Ringkøbing Skjern-
Kommune 
 

Placering 

Fysisk får Campus beliggenhed i Skjern. Det skyldes dels, at det kommende Innovationscenter 
opføres her, dels at Skjern er et trafikalt knudepunkt for både busser og tog. 
Skjern byskole er tom, ejes af kommune og rummer ca. 7000 m2, herunder gymnastiksal mm. 
Planen er i løbet af efteråret at få bygningen solgt til aktør, der vil stå for ombygningen til 
lejligheder og derefter stå med udlejningen til Campus og Skjern håndbold sportscollege, da 
Campus selv fuld udbygget med 30-40 studerende og lignende ikke kan udnytte mere end ca. 3-
4000 m2. Da ombygningen foretages med udgangspunkt i de eksisterende bygninger og deres 
indretning, er den relativ hurtig og billig at udføre. Det forventes derfor, at byskolen senest til 
august næste år er klar til at modtage det første hold studerende. Projektet har pt. 2 lokationer under 
overvejelse i henholdsvis Ringkøbing og Skjern, der kan bruges til projektets opstart.  

Driften 

Projektlederen bliver omdrejningspunktet for projektets opbygning af relationer mellem erhvervsliv 
og vidensinstitutioner. Mindre virksomheders beliggenhed i et yderområde, uden videregående 
uddannelser, har bevirket, at de ikke er bevidste om, hvad højtuddannede kan bidrage med i deres 
virksomhed, og projektlederen kommer derfor især til at skulle holde fokus denne gruppe. De store 
virksomheder i området har signaleret, at de vil placere deres studerende og lign. i Campus og deres 
forhold vil derfor primært blive koordinerende med projektet. De mindre virksomheder vil derimod 
have brug mere information og vejledning om, hvordan højtuddannet arbejdskraft kan anvendes i 
deres virksomhed. Vejledningen dækker både hjælp til at formulere en relevant opgave og 
informere om, hvilke uddannelser der er til rådighed, og hvordan den enkelte 
uddannelsesinstitutions praktikforløb er skruet sammen. Der ligger derfor en tilsvarende opgave i at 
opdyrke tætte relationer til vidensinstitutionerne, og samtidig gøre dem opmærksom på de 
praktikmuligheder, der er i blandt vestjyske virksomheder. Det kan samtidig også blive relevant, at 
flere virksomheder går sammen om at have en studerende i praktik. Også den sammenhæng er 
projektlederen også en nøgle person med hensyn til at bringe virksomhederne sammen og 
koordinere deres fælles interesse. Den primære målgruppe er studerende i praktik, men Campus er 
også åben for Ph.d. studerende, trainees og lignende. 
 
Projektlederen får samtidig til opdrag at udvikle en eller flere aftaleskabeloner til at afstemme 
virksomheden og den studerendes interesser. Erhvervslivets nærhed og tillid til projektleder er 
afgørende for at få mange virksomheder til at åbne sig for de muligheder højtuddannet arbejdskraft 
giver, og projektlederen får derfor fysisk placering i erhvervsrådet 3 ud af ugens 5 dage. Det er 
naturligvis intentionen, at både studerende og virksomhed får et så positivt udtryk af forløbet, at 
samarbejdet fortsætter, og gerne medfører en ansættelse. Samtidig giver et forløb også 
virksomheden et godt indblik i ny viden og værdien af en relation til en vidensinstitution, som gør 
at de forhåbentlig aktivt selv ønsker, at gøre en indsats for at søge mere viden. Forskning viser 
desuden, at virksomhedernes indtjening øges, når de samarbejder med vidensinstitutioner i 
innovationsprocessen. En øget konkurrencedygtighed, der vil være stærkt påkrævet, hvis 
erhvervslivet i et yderområde skal overleve på sigt. 
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Projektlederen koordinerer også projektets faglige og sociale aktiviteter efter kl. 16. Den endelige 
balance mellem faglighed og det sociale er en del af projektets udvikling. B&O har f.eks. ønsket 
den nuværende vægtning med udgangspunkt i, at virksomhederne skulle sørge for det faglige, og de 
hellere ville have, at deres studerende fik dækket deres behov for det sociale i projektet og dermed 
havde mere overskud til at koncentrere sig om det faglige, når de var i virksomheden. Andre kan 
have andre behov. Dette vil blive evalueret løbende i styregruppen. Idéen med at have de 
studerende samlet er desuden, at det uundgåeligt vil skabe et fagligt miljø og dermed også netværk 
blandt deltagerne, som både kommer deltagerne, men også de deltagende virksomheder til gavn. 
Den studerende i virksomheden kan gennem Campus trække på de øvrige deltageres faglige viden, 
hvis der kommer en problemstilling i praktikperioden, som vedkommende ikke selv kender til, men 
som en meddeltager kender til. 

Formål 

• at gøre det nemmere for de store videnstunge virksomheder at tiltrække højtuddannede 
medarbejdere til vestjylland 

• at gøre mindre virksomheder mere konkurrencedygtige og innovative gennem tættere 
relationer til videninstiutioner 

• at øge andelen af højtuddannede i mindre virksomheder 

• at give studerende, trainees og ph.d. studerende et positivt indtryk at områdets virksomheder 
og deres karrieremuligheder 

• at give skabe et netværk mellem studerende og virksomhederne i Campus 

• at gøre virksomhederne i yderområderne mere videnstunge  

Mål efter projektets afslutning 

• at have mindst 30 deltagere i Campus pr. semester 

• at halvdelen af de virksomheder, der har været tilknyttet projektet har ansat deres første 
højtuddannede 

• at erhvervslivet påtager sig at drive Campus 

• at der bliver etableret en ordning der reducere udgiften for små virksomheder første gang de 
deltager i Campus 

Milepæle 

 
2007- feb. 2008. 

• Etablering af styregruppe 

• Mindst 10 deltager fra starten stigende til 15 inden udløbet af februar. 

• Projekleder ansat 

• Hjemmeside med illustration af Campus på nettet 

• Skabelon til samarbejdsaftale om forventningsafstemning mellem virksomhed, 
uddannelsesinstitution og studerende. 

• Lejemåls kontrakter på plads 

• Projektets markedsføringsmateriale på plads 

• Følgegruppe etableres 
 

Mar. 2008-aug. 2008 

• Der gennemføres evaluering på deltagerne 
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• Projektdatabase etableret 
 

Sept. 2008 – feb. 2009 

• 20 deltagere i Campus 
 

Milepæle: marts 2009 - august 2009 

• 30 deltagere i Campus 

• Afholdelse af midtvejskonference 
 

Milepæle: september 2009 - februar 2010 

• 30 deltagere tilknyttet Campus 
 

Milepæle: marts 2010 - august 2010 

• Plan for virksomhedernes overtagelse udarbejdes af Campus 
 

Milepæle: september 2010 - september 2010 

• Virksomhederne overtager ansvaret for Campus 

• Ordning for små virksomheder der skal med første gang videreføres inden for de nye 
projektrammer 

Omkostningsfordeling 

RKSK dækker omkostningerne på aktiviteterne og er garanter for huslejen på projektets lejligheder. 
Kommunen har endvidere en intention om at stille transport til rådighed for studerende i projektet. 
Kommunen har en erhvervsudviklingspulje på 5 mio. kr., der bl.a. skal dække kommunens udgifter 
til projektet. Rådet for teknologi og innovation har tilkendegivet, at de er villige til at stille nogle af 
videnpilot midlerne til rådighed som et tilskud til aflønning af studerende i små virksomheder. 
Vedlagte Budget er retningsgivende for projektets samlede omkostninger. 
 
Følgende model for finansiering er indtil videre blevet anvendt til at lave budgettet. 
 
Symbolforklaring: 
V=Virksomheder 
VP=Videnpilotordning til studerende 
K=kommunen 
V/K=Virksomhed og Kommune deles om regningen 
 

 Transport (i RKSK) Løn Husleje Aktiviteter Projektledelse 

Store virksomheder (+250) V V V K K 

Trainees og lign. V V V K K 

Ml. virk. (51-250) K VP V/K K K 

Små virk. (10-50) K VP* K* K K 

Mikro (under 10 ansatte) K VP* K* K K 

  * Kun første gang en virksomhed har en studerende 
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Organisationsplan 

Projektlederen ansættes af Ekstern Udvikling og erhverv i Ringkøbing-Skjern kommune og afklarer 
ansættelsesmæssige forhold med denne. Projektlederen refererer, hvad angår projektet, til en 
styregruppe med repræsentanter fra erhvervslivet, kommunen, erhvervsrådet, Region Midt og en 
eller flere uddannelsesinsitutioner. Disse overvåger projektets fremdrift og justere projektet efter 
behov. De studerende i Campus koordinerer med projektlederen omkring projektets aktiviteter, 
transport og boligforhold. 
 
Projektlederen varetager også kontakten med følgegruppen og de 3 kommuner nord for 
Ringkøbing-Skjern Kommune, som har udtrykt interesse for projektet (se efterfølgende afsnit). 

Underskrevne støtteerklæringer fra erhvervslivet 

Vedlagt findes støtte erklæringer fra B&O og Vestas. Stokoplast i Lem er undervejs. Flere kan 
skaffes, hvis det måtte ønskes 

Plan for etablering af samarbejdsaftaler med øvrige kommuner 

Der har fundet drøftelser sted med Lemvig kommune og Nordvestjysk Erhvervsråd. Lemvig 
kommune er meget interesseret i at indgå aftale om at få projektet udbredt til Lemvig kommune 
med henblik på at få Cheminova til at indgå i projektet. Nordvestjysk Erhvervsråd har erfaringer 
med samarbejde med KVL og vil gerne stå for den praktiske koordinering af projektet i de tre 
kommuner (Lemvig, Struer og Holstebro) som de dækker. Planen er derfor indtil videre at starte 
projektet op i ovennævnte 3 kommuner primo 2008. De nærmere vilkår herfor skal drøftes i 
efteråret. I udgangspunktet har det været drøftet at placere en afdeling af Campus i Holstebro eller 
Struer. 

Foreløbig plan for videreførelse af projektet efter medfinansiering 

Virksomhederne og erhvervsrådet skal i fællesskab overtage projektet ved udløb. Dette skal gøres 
helt klart for de deltagende virksomheder i styregruppen og erhvervsrådet. Om erhvervslivet i 
fællesskab vil lave en fond, der understøtter de mindre virksomheders deltagelse i Campus eller om 
de vil lade være 100 % finansieret af den enkelte virksomhed må afhænge af hvor mange 
virksomheder, der bakker op bag projektet. Det overvejes allerede nu at etablere en støtteforening 
bag Campus, der kan sikre dialogen til projektet og forhåbentlig også opbakningen til en senere drift 
af Campus.  
 
 


