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PROGRAM 

 

Høring om den geografiske dækning af ungdomsuddannelserne (er-

hvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser) onsdag den 1. februar 

2017 kl. 13.00-16.00 i Landstingssalen 

 

Høringen bliver afholdt af Udvalget for Landdistrikter og Øer og Undervis-

ningsudvalget, som bl.a. ønsker disse spørgsmål belyst under høringen: 

 Hvilken betydning har den geografiske dækning af ungdomsuddannelser 

for, at alle unge – også i yderområder – tager en uddannelse? 

 Unges uddannelses- og bopælspræferencer i relation til ungdomsuddan-

nelser 

 Hvordan opfylder resultatet af udbudsrunden for erhvervsuddannelserne 

kriteriet om at sikre et geografisk dækkende udbud af erhvervsuddannel-

ser? 

 Hvilken betydning har uddannelsesinstitutionernes økonomi og bevillin-

ger, herunder omprioriteringsbidraget, i praksis for udbuddet af ung-

domsuddannelser uden for større byer og for at bevare og placere ud-

dannelsessteder uden for større byer?     

 Hvilken betydning har den geografiske dækning af ungdomsuddannelser 

for udvikling, vækst og bosætning i yderområder? 

 

Program: 

 

13.00-13.10 

 

 

Peter Juel Jensen (V), formand for Udvalget for Landdistrikter 

og Øer 

Velkomst og introduktion til høringen 

13.10-13.20 

 

Mette Pless, lektor ph.d., Institut for Læring og Filosofi, Aal-

borg Universitet 

 

Hvilke overvejelser gør unge sig om valg af ungdomsuddan-

nelse? Hvilke uddannelser orienterer de sig særligt imod og 

hvorfor? Hvilke forskelle tegner sig i relation til uddannelses-

valg og –veje mellem forskellige grupper af unge?  

  

13.20-13.30 Karin Topsø Larsen, forsker, Center for Regional- og Turisme-

forskning  

 

Hvad betyder et begrænset erhvervsuddannelsesudbud i peri-

fere områder for unges uddannelsesvalg og mobilitetsmøn-

stre? 
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13.30-13.40 Jens Stenbæk (V), regionsrådsformand, Region Sjælland 

  

Betydningen af en tilstrækkelig geografisk uddannelsesdæk-

ning for bosætning, frafald og den regionale udvikling generelt 

 

13.40-13.50 Peter Amstrup, formand for DEG-L Danske Erhvervsskoler – 

Lederne og direktør på Rybners, Esbjerg  

 

Styrkelse og kvalitetssikring af uddannelser i ydrezonerne – 

kan det lade sig gøre? 

 

13.50-14.00 Hans Chr. Jeppesen, direktør EUC Nordvest  

 

Hvordan sikrer institutioner i yderområderne gennemførsel af 

succesfulde erhvervs- og gymnasiale uddannelsesforløb? 

14.00-14.20 Kaffepause 

14.20-14.30 Nils-Georg Lundberg, medlem af bestyrelsen for Gymnasier-

nes Bestyrelsesforening, og formand for Hjørring Gymnasium 

og HF  

 

Økonomisk og fagligt bæredygtige uddannelsessteder 

 

14.30-14.40 Jan Petersen (S), borgmester, Norddjurs Kommune 

  

Placering af ungdomsuddannelserne regionalt i forhold til lokal 

vækst og sikring af alle unges adgang til uddannelse 

 

14.40-15.50 Spørgsmål til oplægsholderne fra udvalgene  

 

Det vil i et vist omfang blive muligt for tilhørerne at stille 

spørgsmål til oplægsholderne  

  

15.50-16.00 Marlene Harpsøe (DF), medlem af Undervisningsudvalget 

 

Afrunding på høringen 

 

 


