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Uddannelsesudvalget 

 

      02.05 2017 

 

 

Fredericia Byråds Uddannelsespolitik  

 

Uddannelse er et afgørende fundament for samfundsudviklingen. Fredericia er i dag en 

uddannelsesby med en lang række uddannelser og ambitiøse uddannelsesinstitutioner, som gør 

en stor indsats for at uddanne og kompetenceudvikle Fredericias borgere. For at skabe yderligere 

vækst og udvikling i Fredericia er det vigtigt at fokusere på den videre udvikling af 

uddannelsesområdet og skabe et varieret udbud af uddannelser på alle niveauer. 

 

Uddannelsespolitikken er formuleret af Uddannelsesudvalget, og sendt videre til byrådets 

godkendelse efter en grundig hørings- og dialogproces med erhvervsliv, faglige organisationer, 

uddannelsesinstitutioner og vores unge mennesker. Nogle inputs er kommet ind i form af 

formelle høringssvar og andre er kommet ind gennem dialog med forskellige aktører.  

Fredericia Byråd har nedsat Uddannelsesudvalget for at fremme denne overordnede målsætning, 

og for at understøtte eksisterende uddannelser samt udvikle og tiltrække uddannelser til 

Fredericia.  

 

 

Det overordnede mål med uddannelsespolitikken er at skabe fundamentet for, at flere 

fredericianere uddanner sig mere – det gælder ungdomsuddannelser, videregående uddannelser 

og efteruddannelser.  

 

Succeskriterierne med uddannelsespolitikken: 

 

Der er en række andre dagsordner, som uddannelsespolitikken har indflydelse på. Derfor er der 

en række andre succeskriterier, som uddannelsespolitikken på sigt skal understøtte: 

 

 Et højere uddannelsesniveau blandt Fredericia Kommunes borgere  

 Øget bosætning i Fredericia ved at give flere muligheder for at uddanne sig og bo i 

Fredericia 

 Et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i Fredericia på alle niveauer 

 Byudvikling og mere liv i byen og et aktivt uddannelsesmiljø 

 Forbedre det fremtidige rekrutteringsgrundlag for vores virksomheder og muligheder for 

at tiltrække flere virksomheder 

 Sammenhæng og synergi mellem uddannelse og iværksætteri, og at endnu flere får mod 

på at blive iværksætter  

 Flere virksomheder efteruddanner deres medarbejdere 
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Uddannelsespolitikken er en langsigtet udviklingsstrategi for Fredericia. Uddannelsesudvalget vil 

sætte gang i en række konkrete handlinger under fem udviklingsspor, som er de første skridt på 

vejen til at realisere målsætningen.  

 

Uddannelsespolitikken kan vi som kommune ikke realisere alene. Det er afgørende, at 

virksomheder, iværksættere, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og kommune 

samarbejder om at løfte den uddannelsespolitiske dagsorden og sikre konkrete resultater til 

gavn for hele Fredericia. Uddannelsesudvalget vil facilitere dette samarbejde og sætte gang i 

arbejdet med de fem udviklingsspor indtil 2021.  

 

 

 

Udviklingsspor 2017-2021 

  

Flere uddannelser i Fredericia 

 

 Vi vil understøtte udviklingen af vores eksisterende uddannelser og sammen udvikle helt nye 

uddannelser 

 Vi vil være i dialog med erhvervslivet og de faglige organisationer, og i samarbejde tiltrække 

de uddannelser og efteruddannelser, der matcher behovet for arbejdskraft. I første omgang 

vil vi fokusere på uddannelser indenfor transport og logistik, produktion, teknologi, IT og 

kreative nicher 

 Vi vil være i dialog med vore unge mennesker omkring de uddannelser, de drømmer om at 

kunne tage i Fredericia, og samtidig ønsker vi at tiltrække unge fra hele Danmark  

 Vi vil arbejde proaktivt med Fredericia Kommunes arbejdsgiverrolle og udnytte denne 

position til at tiltrække uddannelser, særligt indenfor velfærdsuddannelserne og 

efteruddanne vores mange medarbejdere   

 Vi vil have et særligt fokus på samarbejde med nationale og internationale 

forskningsinstitutioner og løbende undersøge mulighederne for at tiltrække forsknings- og 

udviklingsaktiviteter    

 Vi vil arbejde for på sigt at etablere et uddannelsescampus centralt i Fredericia. 

 

Flere i uddannelse og mere efteruddannelse 

 

 Vi vil styrke et tæt samarbejde mellem folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de 

videregående uddannelser, der sikrer, at flere unge kommer videre i livet med den rigtige 

uddannelse 

 Vi ønsker, at flere unge skal vælge den rigtige ungdomsuddannelse fra starten, og derfor 

tilbyder vi uddannelsesrådgivning til alle vores unge. Samtidig vil vi arbejde for at skabe et 

tættere samarbejde mellem vores folkeskoler, uddannelser og erhvervslivet, og sikre, at 

vores børn og unge bliver klædt på til fremtidens arbejdsmarked  

 Vi vil udvikle og styrke vores 10. klasse, der skal klæde de unge på til at tage en ungdoms- 

eller erhvervsuddannelse. Vi skal undersøge muligheden for at samarbejde med ungdoms- 

og erhvervsuddannelser og erhvervsliv 

 Vi ønsker, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse. Derfor skal vi styrke 

erhvervsskolerne, og vi skal skaffe flere praktikpladser i erhvervslivet. 
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Uddannelsesmiljø 

 

 Vi vil arbejde for et høringsorgan eller dialogforum for unge på 10. klasse, 

ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, der sikrer, at de unge får 

indflydelse på uddannelsespolitikken  

 Vi vil være i dialog med vores unge mennesker om deres uddannelsesønsker og arbejde på 

at tiltrække de uddannelser, de unge drømmer om at kunne tage i Fredericia 

 Vi vil være i dialog med vores unge om deres ønsker til ungdomsmiljø, og vi vil samarbejde 

med dem om at skabe et fagligt og socialt spændende ungdomsmiljø på tværs af 

uddannelserne i centrum af Fredericia  

 Vi ønsker flere boliger til studerende og talenter, der skal være med til at fastholde og 

tiltrække studerende og talenter til Fredericia.  

 

Erhvervsudvikling og iværksætteri 

 

 Vi har fokus på at understøtte iværksætteri i samarbejde med Business Fredericia og skabe 

sammenhæng og synergi mellem uddannelser, innovation, iværksætteri og inkubation 

 Vi vil sætte fokus på iværksætteri i 10. klasse, Produktionsskolen, ungdomsuddannelserne 

og de videregående uddannelser, og dette skal indgå i de unges uddannelsesvejledning  

 Vi vil etablere et Makerspace, der ruster vores unge til fremtidens arbejdsmarked indenfor 

IT og teknologi, og bygge bo mellem skole, uddannelser, iværksættere og virksomheder  

 Vi vil understøtte virksomhedernes muligheder for at tiltrække højtuddannet og specialiseret 

international arbejdskraft. Vi skal i samarbejde med Business Fredericia tilbyde vores 

virksomheder en målrettet erhvervsservice, der har eller ønsker at have international 

arbejdskraft, og udvikle sociale og faglige tilbud til expats    

 Vi vil være i dialog med erhvervslivet og de faglige organisationer, og i samarbejde skal vi 

tiltrække de uddannelser og efteruddannelser, der matcher behovet for arbejdskraft. 

 

 

Efteruddannelse og kompetenceudvikling 

 

 Vi vil med afsæt i samarbejdsaftalen mellem LO Fredericia, Business Fredericia og Fredericia 

Kommune gå foran som arbejdsgiver – dels ved at efteruddanne og kompetenceudvikle vores 

egne medarbejdere og dels ved at tage flere elever  

 Vi vil formulere en ny efteruddannelses- og kompetenceudviklingsstrategi for Fredericia 

Kommune, der understøtter den uddannelsespolitikken og samtidigt giver input til Fredericia 

Kommunes employer branding 

 Vi vil formulere en ny strategi for elever og studerende, så vi uddanner flere elever og 

studerende i kommunen, og arbejde for at skabe flere kombinationsforløb sammen med 

virksomhederne   

 Vi vil udvikle de efteruddannelsesaktiviteter, der har base i Fredericia Kommunes 

Uddannelsescenter. Aktiviteterne i uddannelsescentret skal i et uddannelsescampus være 

centrum for efteruddannelse og kompetenceudvikling af vores kommunale medarbejdere, og 

gerne i samarbejde med andre kommuner eller virksomheder. 

 

 

 


