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INDLEDNING
Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen;


De understøtter erhvervslivets adgang til kvalificeret arbejdskraft, og er dermed en
væsentlig forudsætning for, at virksomhederne kan skabe vækst og udvikling



De trækker viden-, innovations- og udviklingskompetencer til området



De skaber grundlag for, at unge får bedre mulighed for at gennemføre en uddannelse og
dermed en plads på fremtidens arbejdsmarked



Uddannelse spiller en vigtig rolle for den almene dannelse og for menneskers mulighed for
at realisere deres potentialer og klare sig godt i livet og i samfundet.

Med Uddannelsesråd Lolland-Falster har de relevante aktører på uddannelses- og
erhvervsområdet og kommunerne indgået et forpligtende samarbejde om at understøtte og
videreudvikle et optimalt uddannelsesmiljø i landsdelen.
I 2010 vedtog Uddannelsesråd Lolland-Falster strategien ”Et udannelsescentrum i Østersøen” og
satte dermed rammer og retning for samarbejdet.
Som følge af, at mange initiativer siden da er gennemført, at resultater er nået, at forudsætninger
har ændret sig samt at værdifulde erfaringer er opbygget, har Uddannelsesrådet fundet det
relevant at revidere strategien.
Uddannelsesrådet Lolland-Falsters medlemmer har ved et strategiseminar i september måned
2015 revideret udviklingsstrategien til nærværende udviklingsstrategi, som med de fornødne
justeringer sætter retning og fokus for det fortsatte samarbejde mellem aktører på
uddannelsesområdet.

VISION
Visionen for Uddannelsesråd Lolland-Falster kan sammenfattes under følgende overskrifter:




Attraktive uddannelser
Uddannelse på alle niveauer
Et globalt udsyn

Det betyder:
ATTRAKTIVE UDDANNELSER
Uddannelse opleves og italesættes positivt og attraktivt af elever/studerende og øvrige
aktører i uddannelsessystemet. Lolland-Falster er et udviklingsorienteret
uddannelsesområde, der optimerer den enkeltes potentiale i et attraktivt
uddannelsesmiljø. Uddannelsesrådets medlemmer har styrke og kapacitet til at påvirke
udviklingen på Lolland-Falster.

UDDANNELSE PÅ ALLE NIVEAUER
Lolland-Falster er kendetegnet ved et sammenhængende udbud af grundskoler, ungdomsog erhvervsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser. Lolland-Falster
oplever vækst i kraft af et sammenhængende og samarbejdende uddannelsessystem, der
dækker hovedparten af arbejdsmarkedets behov for højt kvalificeret medarbejdere og som
understøtter lokale styrke- og udviklingspositioner.

ET GLOBALT UDSYN
Lolland-Falster er kendetegnet ved et globalt perspektiv i alle skole- og
uddannelsesaktiviteter. Med afsæt i den sociale, kulturelle og dannelsesmæssig kontekst
styrkes udviklingen af gode samfundsborgere. Lolland-Falster vinder viden og vækst og
opnår spidskompetencer gennem regionalt, nationalt og internationalt samarbejde.

MISSION
Uddannelsesråd Lolland-Falster har følgende mission:
1. Uddannelsesrådet har et fælles ansvar for koordinering af kvalitet, sammenhæng og
relevans i uddannelserne
2. Uddannelsesrådet sikrer regionalt, nationalt og globalt udsyn
3. Uddannelsesrådet understøtter innovations- og udviklingsmuligheder for børn, unge og
voksne
4. Uddannelsesrådet arbejder på at løfte uddannelsesniveauet og dermed understøtte de
private og offentlige virksomheders behov og udvikling.

Det betyder:
1. UDDANNELSESRÅDET HAR ET FÆLLES ANSVAR FOR KOORDINERING AF KVALITET,
SAMMENHÆNG OG RELEVANS I UDDANNELSERNE
Uddannelsesrådet vil arbejde for et gennemskueligt og sammenhængende billede af
uddannelseslandskabet, der er kendetegnet ved, at der ikke eksisterer blinde veje. Det
gensidigt forpligtende samarbejde betyder, at institutionerne kender og henviser til de
muligheder, der eksisterer på Lolland-Falster og dermed repræsenterer det samlede tilbud
af uddannelser. Der skal på Lolland-Falster kunne tilbydes attraktive uddannelsestilbud på
alle niveauer, dvs. både grundskole-, ungdoms-, voksen- og videregående
uddannelsesniveau. For at sikre et uddannelsessystem der til stadighed er kendetegnet ved
høj kvalitet og relevans, vil uddannelsesrådet have fokus på at understøtte videreudvikling
af de eksisterende uddannelser.

2. UDDANNELSESRÅDET SIKRER REGIONALT, NATIONALT OG GLOBALT UDSYN
Uddannelsesråd Lolland-Falster vil arbejde for en profilering af uddannelserne på LollandFalster. Dertil kommer et øget samarbejde med uddannelsesaktører, forsknings- og
udviklingsinstitutioner, erhvervsliv og øvrige relevante aktører i landsdele i og uden for
Danmark. Uddannelsesrådet vil arbejde for en udnyttelse af de muligheder, som
etableringen af den faste forbindelse og integrationen af Lolland-Falster og Nordtyskland

vil åbne op for. Der vil være fokus på at understøtte gode vilkår for de internationale
studerende. Og samtidig vil der i uddannelsesrådet være fokus på at udvikle interkulturelle
kompetencer i forhold til unge og i forhold til det institutionelle niveau med henblik på at
kunne uddanne og integrere tilflyttere fra andre lande og kulturer.

3. UDDANNELSESRÅDET UNDERSTØTTER INNOVATIONS- OG
UDVIKLINGSMULIGHEDER FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE
Uddannelsesrådet vil arbejde for at understøtte kulturel forankring og dannelse på LollandFalster. Gennem et øget fokus på innovation og idéudvikling, vil uddannelsesrådet arbejde
på at styrke udviklingsmulighederne for børn, unge og voksne.

4. UDDANNELSESRÅDET ARBEJDER PÅ AT LØFTE UDDANNELSESNIVEAUET OG
DERMED UNDERSTØTTE DE PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDERS BEHOV
OG UDVIKLING
Uddannelsesrådet vil via en styrkelse af samarbejdet mellem det offentlige & private
erhvervsliv, jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne arbejde for, at
uddannelsestilbuddet til stadighed er tilpasset arbejdsmarkedets behov. Det primære
fokus vil i den forbindelse være det lokale arbejdsmarked på Lolland-Falster, men der vil
samtidig være et fokus på, at Lolland-Falster kan tilbyde kvalificeret og uddannet
arbejdskraft til en bredere geografi. Hvis der er efterspørgsel efter nye uddannelser og hvis
de kan understøtte områdets styrke- og udviklingspositioner, vil Uddannelsesrådet arbejde
for, at nye uddannelser kan opstartes.

STRATEGI
I denne del beskrives strategien, dvs. de virkemidler og veje, Uddannelsesråd Lolland-Falster, vil
gøre brug af for at arbejde i retning af at realisere den vedtagne vision og mission.
Uddannelsesrådet er et samarbejdsforum og med denne strategi sættes der fokus på netop de
virkemidler, der kan gennemføres i regi af samarbejdet.
Der er ingen tvivl om, at realisering af uddannelsesrådets vision og mission er afhængig af, at også
enkeltaktører og uddannelsesinstitutioner hver især vil gennemføre initiativer, der trækker i

samme retning. Med denne strategi er der dog alene fokus på de virkemidler, som
Uddannelsesrådet som samarbejdsforum kan påvirke og igangsætte.
Nedenstående oplistes således mulige handleinitiativer, som Uddannelsesrådet forventer at sætte
fokus på. Der er dog tale om en ikke udtømmende oplistning, da der undervejs kan vise sig andre
relevante handleinitiativer.

UDDANNELSESRÅDET HAR ANSVAR FOR KOORDINERING AF KVALITET, SAMMENHÆNG
OG RELEVANS I UDDANNELSERNE
Handleinitiativer i Uddannelsesråd Lolland-Falster, der kan understøtte dette:



Gennem netværksdannelse skabes bedre indblik i aktørernes muligheder og samtidig
understøttes bedre overgange mellem uddannelserne
Møder og netværksdannelse i uddannelsesrådet afvikles med fokus på, at
uddannelsesrådets medlemmer kan inspirere, udfordre og stille forslag på tværs af
institutionskompetencer

UDDANNELSESRÅDET SIKRER REGIONALT, NATIONALT OG GLOBALT UDSYN
Handleinitiativer i Uddannelsesråd Lolland-Falster, der kan understøtte dette:




Videndeling om globale kontakter og internationale samarbejder med henblik på at
understøtte videreudvikling af forbindelser til og samarbejder med
uddannelsesinstitutioner og universiteter i ind- og udland
Afholde seminarer/arrangementer, hvor aktørerne opnår kompetencer indenfor
uddannelse med fokus på interkulturelle kompetencer

UDDANNELSESRÅDET UNDERSTØTTER INNOVATIONS- OG UDVIKLINGSMULIGHEDER
FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE
Handleinitiativer i Uddannelsesråd Lolland-Falster, der kan understøtte dette:




Der vil blive tilkoblet en facilitator til Uddannelsesrådet for at sikre innovation og
idéudvikling.
På baggrund af de idéer, der vedtages nedsættes arbejdsgrupper, der faciliteres af
konsulenter tilknyttet uddannelsesrådet
Projektudvikling og fundraising, der kan understøtte implementering af relevante initiativer

UDDANNELSESRÅDET ARBEJDER PÅ AT LØFTE UDDANNELSESNIVEAUET OG
UNDERSTØTTE DE PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDERS BEHOV OG UDVIKLING
Handleinitiativer i Uddannelsesråd Lolland-Falster, der understøtter dette:




Nedsættelse af arbejdsgruppe, der arbejder med forventninger (kommuner
(repræsentanter for grundskole og kommunerne som arbejdsgiver), business LF, DI,
Væksthus Sjælland, ungdomsuddannelser, voksenuddannelser, videregående uddannelser
). Målet for arbejdsgruppen er en rapportering vedrørende virksomhedernes behov på den
korte og lange bane
Studieture til lokale virksomheder, både offentlige og private og roadtrips.

