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Til Regionsrådet i Midtjylland

Placering af EUD i Midtjylland

Der er som bekendt stor fokus på, at mangel på faglært arbejdskraft truer 
væksten i den midtjyske region og i hele landet, og der tages mange 
initiativer til at øge søgningen til de erhvervsfaglige uddannelser (EUC).

Der er mange faktorer, der kan påvirke søgningen til de forskellige 
uddannelser, og en af de væsentligste er den geografiske tilgængelighed 
til uddannelsesstedet.

Udbud af / tilgængelighed til EUD i alle dele af den midtjyske region er 
dermed af største vigtighed for sikring af vækst og udvikling i hele 
regionen.

Kommunerne er vidende om, at Regionsrådet står overfor at afgive 
indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling angående 
den stedlige placering af erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2 i 
Midtjylland pr. 1. august 2017.

Derfor har vi på møde i KKR Midtjylland den 20. november 2015 drøftet 
hvilke parametre kommunerne finder væsentlige at tage med i 
betragtning ved placering af EUD’erne i den midtjyske region.

Her skal det allerførst understreges at kommunerne helt overordnet er 
enige i de kriterier, som ministeren vil lægge til grund i dette spørgsmål, 
nemlig at skolernes placering skal tilgodese:

 Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige 
uddannelsesmiljøer 

 Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til 
efterspørgsel og behov 

 Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til 
erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale 
praktikpladspotentiale 

 Bidrag til opfyldelse af de fire EUD-reformmål.

På basis af drøftelserne i KKR Midtjylland fremsendes imidlertid hermed 
en henstilling fra kommunerne til Regionsrådet om også at lægge 
følgende til grund for Regionsrådets indstilling til ministeren om placering 
af EUD grundforløb 1 og 2 i Midtjylland pr. 1.august 2017.
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 Den geografiske tilgængelighed og kvalitet af EUD i alle dele af 
regionen vægtes højt, og bør være lige så god som for de 
almengymnasiale uddannelser

 Den geografiske tilgængelighed sikres ved, at en 
uddannelsessøgende i den midtjyske region har mulighed for 
offentlig transport til et EUD grundforløb

Der bør desuden arbejdes med et bedre match mellem udbud og 
efterspørgsel af praktikpladser fx ved etablering af skolehjem og ved 
at arbejde med elevernes mobilitet efter grundforløbet.

Med venlig hilsen

Borgmester Jan Petersen
Formand for KKR Midtjylland
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