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Stor interesse for REG LAB seminar om regional 
forsyning af uddannelser 
 

Toprække 

  Inspirerende oplæg og en livlig debat 
gjorde REG LABs seminar om regional 
forsyning af videregående uddannelser til 
en spændende dag, hvor deltagerne delte 
viden og erfaringer på kryds og tværs. 
 
I kreative rammer på VIA University College i 
Herning, hvor designstuderende arbejdede 
koncentreret ved symaskinerne i lokalet ved 
siden af, satte REG LAB den 29. januar fokus 
på, hvordan vi sikrer gode regionale videre-
gående uddannelsesmuligheder. Dagen bød 
på ny viden og inspiration fra både 
internationale og nationale erfaringer med 
regional forsyning af videregående 
uddannelser. 
 
Erfaringer fra vores nabolande 
Henrik Køhler Simonsen, der er ressource- og 
projektchef i SmartLearning, indledte med at 
give eksempler på, hvordan man i vores 
nabolande har udviklet modeller, der skal 
sikre et varieret udbud af videregående 
uddannelser i regionale yderområder.  I 
Bayern har man eksempelvis etableret et 
virtuelt universitet (en digital platform), som 
samarbejder med 31 uddannelsesinstitutioner 
i delstaten om at tilbyde on-line undervisning, 
så det er muligt at indskrive sig på én 
uddannelsesinstitution og tage specifikke fag 
et andet sted. Denne kombination af 
traditionel og on-line undervisning gør det 
muligt for virksomheder at fastholde 
studerende i lokalområdet og tilbyde 
medarbejdere uddannelse overalt i Bayern. 
 

I Sverige har man udviklet en anden model, 
hvor kommuner uden uddannelses-
institutioner driver kommunale læringscentre, 
der tilbyder forskellige uddannelser, så de 
unge ikke behøver at flytte til en anden by. 
Uddannelserne udbydes i samarbejde med 
de omkringliggende uddannelsesinstitutioner.  
 

 
 
I dag findes der omkring 200 af disse 
kommunale læringscentre rundt om i Sverige. 
Det største ligger i Västervik i Småland, som 
har 800 studerende og udbyder 12 
uddannelser på bachelor- og kandidatniveau. 
Her får 95% af en årgang får job med det 
samme efter endt uddannelse i kommunens 
læringscenter. Man kan læse mere om de 
internationale erfaringer med regional 
forsyning af uddannelser i bogen ”Udlejringer 
og strukturelle koblinger”, der er resultatet af 
forskningsprojekt gennemført af Absalon, UC 
Syd og SmartLearning. 
 
 



 

 
  

2 

Holbæk uddannelses- og studiecenter 
I Holbæk Kommune har man – inspireret af 
de positive svenske erfaringer med 
læringscentre – etableret et uddannelses- og 
studiecenter (HUSC), med det formål at 
tiltrække og understøtte nye uddannelser og 
uddannelsesmuligheder samt understøtte 
lokale studerende ved at tilbyde et lokalt 
studiemiljø. Erfaringerne er indtil videre 
positive og det er foreløbig lykkedes at 
tiltrække både en sygeplejer- og en 
finansøkonom-uddannelse til byen. 
 
Emil Erichsen, der er leder af HUSC, 
fremhævede at resultaterne er skabt ved at 
kommunen har påtaget sig to nye roller på 
uddannelsesområdet: For det første som 
mægler/katalysator, hvor kommunen bidrager 
med kontakt til det lokale arbejdsmarked og 
de uddannelsessøgende samt medvirker til 
brobygning mellem de studerende og lokale 
virksomheder. Og for det andet som lokale-
vært for uddannelser og studerende, hvor 
kommunen skaber og driver studiefaciliteter 
og laver aftaler med uddannelsesudbyderne. 
 

 
 
Erfaringer med uddannelsesstationer 
Politisk er der herhjemme bred enighed om, 
at der bør sikres en større geografisk 
spredning af uddannelserne for at 
understøtte bosætning og et kvalificeret 
arbejdsmarked i alle regioner. Derfor har 
Uddannelses- og Forskningsministeriet i 
2018-2021 etableret en forsøgsordning med 

uddannelsesstationer, hvor de studerende 
kan tage en del af deres uddannelse i en 
anden by, end der hvor uddannelsen normalt 
udbydes. Under ordningen kan erhvervs-
akademier og professionshøjskoler henlægge 
uddannelsesaktivitet til andre lokaliteter, hvor 
der er et dokumenteret udækket behov for 
uddannet arbejdskraft. VIA University College 
var den første institution til at afprøve 
ordningen med etableringen af en virtual 
reality ingeniøruddannelse i Viborg i 
tilknytning til byens stærke animationsmiljø. 
Efterfølgende har VIA etableret yderligere tre 
uddannelsesstationer og en ny er på vej. 
 
Da de fleste uddannelsesstationer fortsat 
befinder sig i en opstartsfase er det endnu alt 
for tidligt at konkludere på deres resultater og 
succes. Lotte Thøgersen, der er dekan på 
VIA, pointerede, at det tager tid at opbygge 
kendskabet til uddannelsesstationen og 
uddannelsens indhold, og derfor vil der typisk 
være begrænset optag de første år. Hun 
håber derfor at forsøgsperioden bliver 
forlænget efter 2021, da man ellers ikke når 
at høste de fulde erfaringer.  
 
En foreløbig erfaring, som VIA har gjort sig, er 
at uddannelsesstationerne kræver en høj 
grad af lokal tilstedeværelse. Både for at 
opbygge et tæt samarbejde med kommune 
og lokale virksomheder om praktikpladser og 
projekter, og for at få den nødvendige 
forståelse for de aktuelle lokale udfordringer 
og agendaer. Desuden er det vigtigt at have 
fokus på at opbygge et godt fagligt og socialt 
studiemiljø, hvilket kan være en udfordring, 
hvis der er få studerende på uddannelsen. 
 
Dagens diskussioner viste, at der generelt er 
stor interesse for temaet hos medlemmerne. 
REG LAB vil derfor søge at arbejde videre 
med temaet.  
Hvis man har ønsker eller input, så kontakt 
sekretariatet: Kresten (kresten@reglab.dk) 
eller Morten (morten@reglab.dk). 


