
UDDANNELSE TIL ALLE UNGE 

HUSC og Holbæk som uddannelsesby 
Reglab Januar 2020 
 

Program:	
1. Hvorfor	er	uddannelse	vigtigt	for	en	
kommune	som	Holbæk?	

2. Hvad	har	vi	gjort	og	opnået?	
3. Nye	kommunale	roller	på	
uddannelsesområdet	

4. Erfaringer	og	vejen	videre	
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Uddannelsesinnovation 

Ift. undervisning og didaktik 
 
Ift. Uddannelsesformater 
 
Ift. Aktører og samspil  
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Uddannelses(u)balancen 

Kommune	 Studiepladser	i	kommunen	(2017)	 Studerende	optaget	fra	kommunen	(2017)	
Ubalance,	
Årlig	

Holbæk	 0	 634	 -634	
Greve	 0	 447	 -447	
Ringsted	 0	 352	 -352	
Køge	 206	 550	 -344	
Faxe	 0	 253	 -253	
Lolland	 0	 255	 -255	
Kalundborg	 46	 367	 -321	
Lejre	 0	 215	 -215	
Solrød	 0	 221	 -221	
Odsherred	 0	 173	 -173	
Stevns	 0	 114	 -114	
Guldborgsund	 329	 460	 -131	
Vordingborg	 225	 326	 -101	
Sorø	 180	 239	 -59	
Næstved	 789	 796	 -7	
Slagelse	 1165	 872	 293	
Roskilde	 3235	 919	 2316	
I	alt	 6175	 7193	 -1018	
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Konsekvenserne af uddannelses-ubalancen i NVSJ 

Mange unge flytter til de store uddannelsesbyer for at tage en uddannelse 
 -Nogen kommer tilbage efter endt uddannelse  – men det er mindretallet 

 
Det er muligt at pendle til uddannelse – men det kræver tid og ressourcer 

 -Nogle af dem der bliver boende, får ikke nogen uddannelse 
 
Hvis vi ikke gør noget, vil vi opleve følgende udfordringer:  
 
Dårligere uddannet arbejdsstyrke 
Svært at få kvalificeret arbejdskraft til såvel offentlige som private arbejdspladser 
 
Lavere indkomstgrundlag at få skatteindtægter (og privat velstand) fra 
Mindre arbejdsstyrke lokalt – set i relation til den ældre del af befolkningen 
 

Hvad kan vi som kommune gøre ved det? 
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Mål: 

•  Tiltrække og understøtte nye uddannelser og 
uddannelsesmuligheder 

•  Understøtte lokale studerende og et lokalt 
studiemiljø 

•  Skabe nye uddannelsessamarbejder og 
uddannelsessynergier 

•  Fysiske rammer, der understøtter og muliggør 
dette. 

 

HUSC Mål – og resultater 

Foreløbige resultater: 
 

Sygeplejerskeuddannelsen – fra 2018 
(66+75 optaget) 
Finansøkonomuddannelsen - fra 2019 
(27 optaget) 
Efteruddannelser, Linjefag, Diplom-udd, mv.  

 
HUSC-Brugere –fra april 2017: 

90 brugere fra 10 forskellige steder 
5 studiegrupper 
83% af vores brugere vurderer, at HUSC har styrket 
deres forudsætninger for at fuldføre uddannelsen.  
 
Samarbejder med bl.a. Absalon, RUC og de 
tilflyttende statslige institutioner 
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Hvem bliver sygeplejersker på uddannelsen i Holbæk?  

Uddannelsen i Holbæk tiltrækker flere typer uddannelsessøgende: 
•  Flere lokale sygeplejestuderende (Både fra Holbæk og Odsherred) 
•  Lidt ældre – ca. et år i gennemsnit 
•  Flere med HF-baggrund 
•  Flere med SoSu-assistent baggrund 
 
Det betyder, at:  
•  Der bliver uddannet flere sygeplejersker  
•  Der bliver uddannet flere og andre mennesker  
 
Vi flytter ikke bare rundt på studerende mellem uddannelser og uddannelsessteder – men gør 
en reel forskel 
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Mægler/katalysator: 
 
•  Sandsynliggøre arbejdsmarkedsbehov og 

studentergrundlag – med data 

•  Bidrage med kontakt til det lokale 
arbejdsmarked 

•  Bidrage til kontakt med uddannelsessøgende 

•  Medvirke til brobygning mellem 
uddannelsessøgende og uddannelser 

•  Medvirke til brobygning mellem studerende     
og virksomheder 

•  Nye samarbejder omkring uddannelser 
 

Resultaterne er skabt gennem to nye kommunale roller 

Lokalevært for uddannelser og studerende: 
 
•  Skabe og drive studiefaciliteter 

•  Skabe og drive et samlet uddannelsesmiljø 

•  Værtsfunktion – ”social-pedel” 

•  Udlejning og aftaler med 
uddannelsesudbyderne  
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Vi tilbyder: 
 
En ny måde, nem og uden stor lokaleinvestering 
at være aktiv i Holbæk 
Adgang til nye brugere/nye typer af studerende 
Tættere samspil med erhvervslivet i området 
Mindre frafald? 
Et supplement til de stærke campusser 

HUSC -Samspil med uddannelsesudbydere 

Vi ønsker: 
 
Lokale uddannelsesaktiviteter 
Lokale ”udbud” af hold på uddannelser/lokale hold 
af eksisterende uddannelser 
Nye formater 
Fællesskab omkring markedsføring 
Flere og bedre fjern-undervisningstilbud 
Større fleksibilitet i uddannelserne så  studerende 
kan bo lokalt og bruge HUSC 
Deltage i udviklingen af stedet/konceptet 
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6 ”enkle” trin til nye uddannelser 

1.  Efterspørgsel - Hvorfor	
2.  Udbud - Hvordan		

3.  Brugere/studerende - Hvorfra/hvem 
4.  Beslutning og Godkendelse 
5.  Planlægning og opstart 	
6.  Gennemførsel	
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Lokale effekter 
 
•  Flere lokale uddannelsesmuligheder 
•  Flere studerende 
•  Mindre fraflytning 
•  Positiv effekt på 

kommunaløkonomien af flere lokale 
studerende 

•  Flere får en uddannelse 
•  Flere kompetencer på 

arbejdsmarkedet 

Hvad er effekten af HUSC? 

Nationale effekter 
 
Flere får en uddannelse 
Mere lige muligheder – Danmark i balance 
 
HUSC er også et redskab til at finde nye veje 
til: 
•  Uddannelse til flere 
•  Et fleksibelt uddannelsessystem 
•  Livslang læring 
•  Nytænkning af uddannelserne 
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Politisk vilje – både lokalt og nationalt 
 
Vilje til samarbejde – på nye måder 
 
Eksemplets magt – Sygeplejerske og 
Finansøkonom som succesfulde 
 
Vedholdenhed 
 
Tålmodighed 
 
Gode lokaler 
 
Lokale-fleksibilitet 
 
 

Hvad virker 

Hvad er vigtigt på sigt: 
 
Fastholde søgningen til uddannelserne 
efter at ”nyhedens interesse” er væk: 
•  Skabe attraktivt studentermiljø med 

relativt få studerende 
•  Sikring af uddannelserne kvalitet og 

relevans – vores rolle? 
 
Få udviklet og afprøvet modeller der 
kan uddanne 5-10-15-20 studerende 
per uddannelse 
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Hvordan er det lykkedes?   
Erhvervslivet	og	arbejdsmarked	som	aktive	medspillere:		
Finansøkonomudd.	kommer	fordi	erhvervslivet	og	
Erhvervsforum	har	budt	sig	aktivt	til	
Sygeplejerskeuddannelsen	tilrettelægges	og	udføres	i	tæt	
samspil	med	sygehus	og	kommuner	
	
Udnytte	ny	teknologi	(e-læring,	synkrone	koblinger,	
uddannelsesstationer	mv.)	
	
Tænke	volumen	og	studiemiljø	på	en	ny	måde	(fx	
studiemiljø	på	tværs	af	uddannelsesudbydere)	
 
 

Vejen videre 

Uddannelser vi også gerne vil tiltrække – 
helt eller delvist: 
 
Lærer - Absalon 
Bygningskonstruktør - Zealand  
Pædagog 
Datamatiker eller lign. 
M.fl. 
 


