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Kompetenceparat 2025  handlingsplan 2017  

Fokus: 
• Kvalificering og tiltrækning af elever og 

studerende til uddannelse 
• En fortsat massiv og tidlig indsats med 

skærpede forventninger til aktørerne 
(folkeskolerne) og de unge, herunder ift. 
at fastholde de unge i uddannelse 

• Samarbejde om at sikre, at elevgrund-
laget er der ved nye uddannelser 

Aktiviteter: 
• Drøftelser med direktører, skolechefer 

UU ledere (Ungdommens Uddannelses-
vejledning) 

• Erfaringer fra de (kommuner/folke-
skoler), der klarer sig bedst med at 
overlevere unge til uddannelse 
inddrages

• Der bygges på erfaringer fra kommuner, 
der senest har arbejdet med at sikre 
elevgrundlaget ved etablering af 
uddannelser og laves model for 
samarbejde på tværs ved nye 
uddannelse 

• Koordination og samarbejde med de 
lokale politiske udvalg, Region Sjælland 
(administrativt og politisk) 

• Drøftelser med erhvervsorganisationer 

Fokus: 
• Fælles arbejde med at tiltrække 

uddannelser til Sjællandsregionen 
• Hvilke uddannelser skal kommunerne gå 

efter i fællesskab på den lidt længere 
bane?

Aktiviteter:
• Der søges tegnet et sjællandskort over 

uddannelser, som kommunerne ønsker 
at tiltrække

• Kommunernes planer og overvejelser 
indhentes, ligesom materiale fra region 
Sjælland og Væksthuset inddrages 
(fælles analysegrundlag) 

• Drøftelser med direktører, skolechefer 
UU ledere og relevante 
uddannelsesinstitutioner –
erhvervsskoler, University College 
Sjælland (UCSJ) og Erhvervsakademi 
Sjælland (EASJ) 

• Koordination og samarbejde med de 
lokale politiske udvalg, Region Sjælland 
(administrativt og politisk) 

• Drøftelser med erhvervsorganisationer 

Fokus:
• Fokus er på at medvirke til at virksom-

hederne kan få arbejdskraft på det lidt 
kortere sigte. 

• Unge, der er droppet ud af uddannel-
sessystemet, skal tilbage på sporet 

• Hovedparten af indsatsen sker i beskæf-
tigelsessystemet via eksisterende fora 

Aktiviteter:
• Et arbejde med ungeindsatsen er 

dagsordenssat i jobforum

• Der samarbejdes særligt ift. bygge- og 
anlægsområdet med Region Sjælland og 
RAR (det regionale arbejdsmarkedsråd) 
(Quick-start)

• 3 tværgående uddannelsesfora – med 
jobcenterchefer og VEU-centre (voksen 
og efteruddannelsescentre) drøfter 
kurser på kortere sigt 

• UU’erne inddrages ift. meldinger om, at 
det er vanskeligt at finde lærlinge

• Koordination og samarbejde med de 
lokale politiske udvalg, Region Sjælland 
(administrativt og politisk) 

• Drøftelser med erhvervsorganisationer 
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Fokus: 
• Kvalificering og tiltrækning af elever og studerende til uddannelse 

• En fortsat massiv og tidlig indsats med skærpede forventninger til 
aktørerne (folkeskolerne) og de unge, herunder ift. at fastholde de 
unge i uddannelse 

• Samarbejde om at sikre, at elevgrundlaget er der ved nye 
uddannelser 

Aktiviteter: 
• Drøftelser med direktører, skolechefer, UU ledere (ungdommens 

Uddannelsesvejledning) 

• Erfaringer fra de (kommuner/folkeskoler), der klarer sig bedst med 
at overlevere unge til uddannelse inddrages

• Der bygges på erfaringer fra kommuner, der senest har arbejdet 
med at sikre elevgrundlaget ved etablering af uddannelser og laves 
model for samarbejde på tværs ved nye uddannelse 

• Koordination og samarbejde med de lokale politiske udvalg, Region 
Sjælland (hhv. administrativt og politisk) 

• Drøftelser med erhvervsorganisationer 
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Fokus: 
• Fælles arbejde med at tiltrække uddannelser til Sjællandsregionen 

• Hvilke uddannelser skal kommunerne gå efter i fællesskab på den 
lidt længere bane?

Aktiviteter:
• Der søges tegnet et sjællandskort over uddannelser, som 

kommunerne ønsker at tiltrække

• Kommunernes planer og overvejelser indhentes, ligesom materiale 
fra region Sjælland og Væksthuset inddrages (fælles analyse-
grundlag) 

• Drøftelser med direktører, skolechefer, UU ledere og relevante 
uddannelsesinstitutioner – erhvervsskoler, University College 
Sjælland og Erhvervsakademi Sjælland  

• Koordination og samarbejde med de lokale politiske udvalg, Region 
Sjælland (administrativt og politisk) 

• Drøftelser med erhvervsorganisationer 
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Fokus:
• Fokus er på at medvirke til at virksomhederne kan få arbejdskraft 

på det lidt kortere sigte 

• Unge, der er droppet ud af uddannelsessystemet, skal tilbage på 
sporet 

• Hovedparten af indsatsen sker i beskæftigelsessystemet via 
eksisterende fora 

Aktiviteter:
• Et arbejde med ungeindsatsen er dagsordenssat i jobforum

• Der samarbejdes ift. bygge- og anlægsområdet med Region 
Sjælland og RAR (det regionale arbejdsmarkedsråd) (Quick-start) 

• 3 tværgående uddannelsesfora – med jobcenterchefer og VEU-
centre (Voksen- og efteruddannelsescentre) drøfter kurser på 
kortere sigt 

• UU’erne inddrages ift. meldinger om, at det er vanskeligt at finde 
lærlinge

• Koordination og samarbejde med de lokale politiske udvalg, Region 
Sjælland (hhv. administrativt og politisk) 

• Drøftelser med erhvervsorganisationer 
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Indstillingen til KKR Sjælland 
Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter forslaget om en fokuseret indsat rettet særligt i 
forhold til: 

1. Det lange seje træk - kvalificering og tiltrækning af elever og studerende til 
uddannelse

2. Tiltrækning af uddannelser til Sjællandsregionen

3. Arbejdsmarkedssporet – erhvervssporet – fokus på at medvirke til at virksomhed-
erne kan få arbejdskraft på det lidt kortere sigte

Er det de rigtige fokusområder for det fælles arbejde?


