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Uddannelsespolitikken
2016-2020 er udgivet
af Regional Udvikling
og er en del af
udmøntningen af den
regionale vækst- og
udviklingsstrategi for
Region Midtjylland.
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Her har regionsrådet og vækstforum sat en ambitiøs vision
for Region Midtjylland:

Forord

Den regionale uddannelsespolitik 2016-2020 bidrager
til udmøntningen af den regionale vækst- og
udviklingsstrategi 2015-2025.

Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig
vækstregion.
Det betyder, at vi ser ud over regionens grænser
og samarbejder med de dygtigste, vi søger
konkurrencedygtige løsninger på globale udfordringer, vi
understøtter væksten i fremtidens industri med teknologi,
viden og kompetencer.
For at nå i mål har regionsrådet prioriteret fire
strategispor:
»
»
»
»

Bæredygtig omstilling
Sammenhængende byudvikling
Fokuseret vækst samt
Viden og kompetencer

Viden og kompetencer er udgangspunktet for den
regionale uddannelsespolitik.
Regionsrådet vil understøtte et sammenhængende,
innovativt og internationalt orienteret uddannelsessystem,
som kan sikre de unge en god og anvendelig
ungdomsuddannelse i hele regionen, og som sikrer dem
adgang til arbejdsmarkedet eller videreuddannelse.
Regionsrådet vil understøtte udviklingen af et fleksibelt
uddannelsessystem, som gennem nye organisations- og
læringsformer og digitale løsninger kan tilbyde de unge i
Region Midtjylland et udbud af uddannelser, som giver de
unge de bedste muligheder for læring og gennemførelse af
en uddannelse.
Uddannelsessystemet i Region Midtjylland skal være på
forkant med udviklingen på arbejdsmarkedet og med
virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer,
ligesom uddannelsessystemet skal bidrage til udvikling af
nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer og være
med til at skabe vækst og innovation.
Uddannelsespolitikken er vedtaget af
regionsrådet den 30. september 2015
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Uddannelse i Region Midtjylland
Uddannelsesinstitutionerne har en betydelig rolle i
udmøntningen af den midtjyske vækstdagsorden. Både
Aarhus Universitet og VIA University College er vigtige
aktører i den sammenhæng. Der er tale om to store,
internationale institutioner, som uddanner en lang række
af de medarbejdere, både danske og udenlandske, som
sammen med forskning og ny viden fremover skal sikre
udviklingen i Region Midtjylland og resten af Danmark.
I tilknytning til både Aarhus Universitet og VIA University
College er der etableret studentervæksthuse og
uddannelsesforløb med fokus på at øge de unges interesse
for entreprenørskab og dermed skabe gode rammer for
den innovation og det iværksætteri, som skal være med til
at skabe nye virksomheder og innovation i eksisterende
organisationer.
Forskerparker og videnmiljøer er vigtige partnere i
udviklingen af de midtjyske virksomheder og nationale
styrkepositioner inden for fødevarer, energi og klima,
kreative erhverv samt industri.
Både erhvervsuddannelserne og de tre erhvervsakademier
i Region Midtjylland udbyder i dag en række uddannelser,
som efterspørges af både private og offentlige
virksomheder. Især efterspørgslen efter faglært
arbejdskraft har været i fokus. Der er iværksat en række
initiativer med det klare formål, at flere unge får øjnene op
for mulighederne som faglært – både på arbejdsmarkedet
og i uddannelsessystemet.
SOSU skolerne i Region Midtjylland bidrager med deres
uddannelsesudbud til en højt kvalificeret velfærdssektor.
SOSU skolerne har med placeringen af deres udbud i både
Vestjylland og på Djursland sikret et tilbud til unge og til
voksne, som har behov for geografisk nærhed i forhold
til at gennemføre en uddannelse. Det har samtidig sikret
kvalificeret arbejdskraft i de pågældende områder.
De gymnasiale uddannelser i Region Midtjylland optager i
dag langt størstedelen af unge på deres uddannelser, som
skal føre de unge frem mod en videregående uddannelse
og job i både den private og den offentlige sektor. Mange
af de midtjyske gymnasier har et internationalt tilbud og
samarbejder med uddannelsesinstitutioner i hele verden.
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Udfordringer
Fremskrivninger viser, at der i den nærmeste årrække
er risiko for mangel på velkvalificeret arbejdskraft, både
højtuddannede og faglærte.
For få unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse.
Demografien gør, at mange faglærte forlader
arbejdsmarkedet, og samtidig vil beskæftigelsen for
ufaglærte falde. I forhold til de højtuddannede er det svært
at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til både Djursland
og Vestjylland.
Virksomheder er afhængige af viden og kvalificeret
arbejdskraft, og der er behov for at skabe bedre
sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.
Flere skal i de kommende år vælge en erhvervsuddannelse,
og der vil blive brug for en indsats, som kan sikre
sammenhæng mellem de unges ønsker, antallet af
praktikpladser og virksomhedernes efterspørgsel.
De faldende ungdomsårgange vil udfordre udbuddet af
uddannelser i både Øst- og Vestjylland. Der vil blive behov
for at se på nye organisations- og læringsformer og
digitale løsninger, hvis der skal opretholdes et attraktivt og
bæredygtigt uddannelsestilbud i Region Midtjylland.
Der vil fortsat være behov for at skabe gode rammer
for innovation, iværksætteri, talentarbejde – og gerne i
samarbejde med erhvervslivet og på tværs af institutioner.
Der skal i fremtiden udvikles uddannelser, som ikke alene
understøtter udviklingen i virksomhederne, men også kan
bidrage til at se langt og finde nye og innovative løsninger
på samfundsmæssige udfordringer.
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Indsatsområder
Regionsrådet og vækstforum vil i samarbejde med
uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, kommuner
og uddannelses- og undervisningsministerierne
sætte fokus på de kommende års udfordringer på
uddannelsesområdet, herunder målsætningen om,
at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en
ungdomsuddannelse. Det er vigtigt, at der skabes gode
rammer for vækst, ligesom det er vigtigt, at der skabes
uddannelser, som kan bidrage til udvikling af nye og
innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Et sammenhængende decentralt uddannelsessystem
Der er brug for at skabe en bedre sammenhæng i det
regionale uddannelsessystem. Samarbejdet om gode
overgange for de unge, fælles udvikling af uddannelser og
uddannelsesmiljøer skal prioriteres højt. Formålet er, at
flere unge gives mulighed for at vælge rigtigt, gennemføre
og anvende deres uddannelse.
»
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Derfor vil regionsrådet etablere et
uddannelsesråd med deltagelse af
repræsentanter for alle relevante aktører:
uddannelsesinstitutioner, kommuner og Region
Midtjylland. Uddannelsesrådet har til opgave at
sammentænke den midtjyske uddannelsesindsats, og i dialog med det
rådgivende udvalg for
Regional Udvikling foreslå
temaer til fælles initiativer til udmøntning af den
regionale uddannelsespolitik.

»

Derfor vil regionsrådet fortsat understøtte
faglige netværk blandt uddannelsesinstitutioner
med det formål at sikre videndeling og
inspiration, som skal understøtte udviklingen og
gennemførelsen af de uddannelsesinitiativer,
som sættes i værk i Region Midtjylland.

Et varieret udbud på tværs af Region Midtjylland
Med de faldende årgange og den stigende efterspørgsel
efter højtkvalificeret arbejdskraft vil der blive behov for
at samarbejde om uddannelsesudbuddet og skabe nye og
fleksible digitale løsninger for at sikre alle en mulighed for
uddannelse.
Der vil blive brug for at iværksætte en række initiativer,
som kan bidrage til at sikre et fortsat varieret udbud af
uddannelsesmuligheder på tværs af regionen. Der kan
være tale om både samarbejder og nye, fleksible tilbud
som løsning på lokale og regionale udfordringer. Med
kvalificerede og decentrale uddannelsestilbud vil Region
Midtjylland opfylde målet om, at 95 % af de unge skal have
en ungdomsuddannelse.

»

Derfor vil regionsrådet med udgangspunkt
i den demografiske udvikling iværksætte en
kortlægning af behovet for nye løsninger til at
opretholde et varieret uddannelsesudbud og
med det formål at iværksætte en indsats i 2016.

»

Derfor vil regionsrådet understøtte udviklingen
af initiativer og løsninger, som har til
formål at sikre et decentralt og attraktivt
uddannelsestilbud i hele Region Midtjylland.

Et relevant uddannelsesudbud
Der vil også blive behov for at udvikle nye
uddannelsestilbud, som svarer til udviklingen i
virksomhederne. Derudover er der selvsagt brug
for løbende at udvikle uddannelsestilbud, som kan
understøtte fremtidens vækstmuligheder, også i en global
sammenhæng.

»

Derfor vil regionsrådet i samarbejde med
uddannelsesinstitutioner, kommuner
og erhvervsliv løbende iværksætte
udviklingsprojekter med det formål at
understøtte udviklingen af det midtjyske
uddannelsesudbud til alle unge.
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Udmøntning af den regionale
indsats
Regionsrådet har to lovbestemte opgaver i forhold til
uddannelsesområdet:
Ved ønske om oprettelse af nye uddannelsesudbud eller
nedlæggelse af eksisterende uddannelsesudbud for det
kommende skoleår afgiver regionen indstilling om den
stedlige placering til Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling.
Regionsrådet har derudover ansvaret for
sekretariatsbetjeningen af de gymnasiale institutioners
fordelingsudvalg, hvor også regionsrådsmedlemmer
deltager.
Regionsrådet kan derudover yde formåls- og tidsbestemt
udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene
og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene
voksenuddannelser.

»

»

»

»
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I løbet af 2015 og 2016 vil regionsrådet skulle
tage stilling til udbuddet af erhvervsuddannelser
som led i erhvervsuddannelsesreformen.
I 2015 vil regionsrådet og vækstforum i
samarbejde iværksætte en indsats, som
skal understøtte gennemførelsen af
erhvervsuddannelsesreformen og dermed
bidrage til at dække det stigende behov for
faglært arbejdskraft.
I løbet af foråret 2016 vil regionsrådet invitere
repræsentanter for relevante aktører til
at deltage i etableringen af et regionalt
uddannelsesråd.
I perioden 2016-2020 vil regionsrådet
understøtte de eksisterende faglige
netværksaktiviteter samt iværksætte nye
netværk i det omfang, det skulle vise sig
relevant.

» Regionsrådet vil i de kommende år
understøtte nye løsninger på behovet
for at etablere nye samarbejdsformer
og digitale og fleksible løsninger,
som kan sikre et varieret
uddannelsesudbud på tværs af
og i hele regionen. Kortlægningen af
behovet sættes i værk i 2016.
»

Regionsrådet og vækstforum vil i
perioden 2016-2020 iværksætte
en række udviklingsinitiativer, som
har til formål at sikre et relevant
uddannelsestilbud i Region
Midtjylland.

»

Udviklingsinitiativerne vil have
fokus på særlige forløb til unge
på kanten af arbejdsmarkedet og
på uddannelsestilbud, som kan
understøtte udviklingen på arbejdsmarkedet og
sikre en arbejdsstyrke, som kan bidrage til de
midtjyske virksomheders muligheder, også i en
global sammenhæng.

»

Temaerne for udviklingsinitiativerne udmeldes
årligt og efter dialog med uddannelsesrådet
og med samtidig udmelding af kriterier for
indsatsen.

»

Udviklingsinitiativerne sættes i værk i
samarbejde med de relevante aktører og
med udgangspunkt i eksisterende viden. I det
omfang det vurderes relevant, vil der blive
tilknyttet følgeforskning med det formål at sikre
videnspredning og indspil til nye initiativer både
regionalt og nationalt.
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Ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland
Erhvervsuddannelser
Agroskolen Hammerum
Aarhus Business College
Asmildkloster Landbrugsskole
Aarhus Tech
Bygholm Landbrugsskole
Den jydske haandværkerskole
Handelsfagskolen
Havredal Praktiske Landbrugsskole
Herningsholm Erhvervsskole
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Learnmark Horsens
Lemvig Gymnasium
Mercantec
Randers Social- og Sundhedsskole
Silkeborg Business College
Skanderborg-Odder Center for uddannelse
Skive Handelsskole
Skive Tekniske Skole
Social & Sundhedsskolen, Herning
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg
Social- og Sundhedsskolen i Skive-Thisted-Viborg
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
Struer Statsgymnasium
Teknisk Skole Silkeborg
Tradium
Uddannelsescenter Holstebro
UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern
VIA University College
Viden Djurs
Århus Social- og Sundhedsskole

Gymnasiale uddannelser
Aarhus Business College
Aarhus Katedralskole
Aarhus Private Gymnasium
Bjerringbro Gymnasium
Det Kristne Gymnasium
Egå Gymnasium
Favrskov Gymnasium
Grenaa Gymnasium
Herning Gymnasium
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Herning HF og VUC
Herningsholm Erhvervsskole
Holstebro Gymnasium og HF
Horsens Gymnasium
Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-kursus
Ikast-Brande Gymnasium
Langkær Gymnasium og HF
Learnmark Horsens
Lemvig Gymnasium
Marselisborg Gymnasium
Mercantec
Odder Gymnasium
Paderup Gymnasium
Randers HF & VUC
Randers Statsskole
Ringkjøbing Gymnasium
Risskov Gymnasium
Rønde Gymnasium
Silkeborg Business College
Silkeborg Gymnasium
Skanderborg Gymnasium
Skanderborg-Odder Center for uddannelse
Skive Gymnasium og HF
Skive Handelsskole
Skive Tekniske Skole
Struer Statsgymnasium
Teknisk Skole Silkeborg
TH. Langs HF & VUC
Tradium
Tørring Gymnasium
Uddannelsescenter Holstebro
UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern
Vejlefjordskolen
Vestjysk Gymnasium Tarm
VIA University College - HF Nørre Nissum
Viborg Gymnasium og HF
Viborg Katedralskole
Viby Gymnasium
Viden Djurs
VUC Skive-Viborg
Århus Akademi
Århus Statsgymnasium

Syv uddannelses- og
arbejdsmarkedsområder
De syv arbejdsmarkeds- og uddannelsesområder er udvalgt, da
hvert område indeholder en ”centerkommune”/bykommune, som
opfylder følgende kriterier:
•
•
•

Indeholder et af de største byområder i regionen med over
30.000 indbyggere.
Har et eller flere store uddannelsescentre eller
uddannelsesinstitutioner.
Er et arbejdspladscenter, som tiltrækker arbejdskraft fra de
omkringliggende områder.

Dvs. at de syv områder kendetegnes ved en udbredt pendling af
både arbejdskraft og elever/studerende. En stor del af pendlingen
er ”intern” i de enkelte områder, forstået på den måde, at en stor del
af arbejdskraften og eleverne/de studerende pendler/rejser inden
for området.

Randers området

Holstebro området
Viborg området

Aarhus området
Silkeborg området

Herning området
Studentervæksthus
Aarhus Universitet
Professionshøjskolen VIA University College, Campus
Professionshøjskolen VIA University College
Horsens området
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Om Region Midtjylland
Region Midtjylland har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og en
række sociale institutioner i regionen. Den står i spidsen for et regionalt
samarbejde med erhvervslivet, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne,
som skal sikre den regionale udvikling. Regionen styres af 41 direkte valgte
politikere, der sammen udgør regionsrådet.

Region Midtjyllands uddannelsespolitik
Denne folder fortæller om Regionens uddannelsespolitik.
Du kan finde kontaktpersoner, direkte telefonnumre
og mailadresser på:
http://www.rm.dk/regional-udvikling/uddannelse/
ungdomsuddannelse/kontakt/

På regionens hjemmeside
www.regionmidtjylland.dk
kan du møde alle 41 medlemmer af regionsrådet
og se, hvilke udvalg de sidder i, og hvilke bestyrelser de er medlemmer af. På hjemmesiden kan du
også se regionsrådsmøderne live samt finde
dagsordner og referater.

Region Midtjylland
Regionshuset Viborg, Skottenborg 26
Postboks 21, 8800 Viborg
Tlf.: 78 41 00 00

