REG LAB fokusanalyse om ”Erhvervsskolerne som
kraftcentre for innovation og kompetenceudvikling”
Erhvervsskolerne har lang tradition for tæt
samarbejde med virksomheder særligt
omkring
praktik
og livslang læring.
Desværre har de en beskeden rolle i mange
centrale erhvervs- og innovationspolitiske
satsninger. Det kan skyldes, at vi ved for
lidt
om,
hvordan
erhvervsskolerne
samarbejder med virksomheder.
Derfor har 10 af REG LABs medlemmer
netop søsat en ny fokusanalyse for at
kunne
dokumentere,
hvilken
rolle
erhvervsskolerne har for den regionale
erhvervsudvikling. Målet er at kortlægge de
aktiviteter
og
kompetencer
på
erhvervsskolerne,
der
bidrager
til
innovation
og
erhvervsudvikling
i
virksomhederne. Desuden vil fokusanalysen
give anbefalinger til hvilke organisationsog finansieringsformer, der understøtter
erhvervsskolernes
rolle
som
udviklingspartner for forskellige typer af
erhvervsskoler.
Analysen
vil
udfolde
forskellige
samspilsformer
med
virksomheder
fx
uddannelse, livslang læring, iværksætteri,
forretningsudvikling
og
innovation.
Fokusanalysen vil også kaste lys over de
barrierer der er for, at erhvervsskolerne
kan udnytte sit potentiale.

Første skridt i analysen er netop igangsat,
da REG LAB og IRIS Group har skrevet til
alle landets erhvervsskoler for at indsamle
illustrative virksomhedscases. Disse cases
skal belyse, hvordan erhvervsskoler – på
forskellig
vis
har
bidraget
til
forretningsmæssig udvikling i konkrete
virksomheder fx gennem AMU-kurser,
skræddersyede
kurser,
innovationsprojekter, brug af skolens faciliteter til
udvikling, test eller demonstration etc.
Du kan læse mere om kriterier for
udvælgelse af virksomhedscases – og du er
meget velkommen til at melde tilbage, hvis
du har en relevant case. Find skema til
virksomhedscases
her:
http://www.reglab.dk/download.ashx?did=
2086
Du kan følge med i analysens udvikling her
på siden. Spørgsmål og forslag kan rettes
til Merete Daniel Nielsen, merete@reglab.dk

Styregruppen bag analysen:
· Region Midtjylland
· Region Nordjylland
· Region Sjælland
· Region Hovedstaden
· Erhvervs- og Byggestyrelsen
· Undervisningsministeriet
· Business Center Bornholm
· FUHU
· Erhvervsskolen Nordsjælland
· CEU-Selandia
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