FAKTA OM REGIONAL UDVIKLING
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Derudover investerer regionsrådene ca. 70 mio. kr. årligt i
kvalitetsudvikling af ungdomsuddannelserne, f.eks. med fokus
på, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, at flere unge
får digitale kompetencer, at flere
unge får en praktikplads, og at
der bliver etableret flere fælles
faglige og sociale uddannelsesmiljøer på tværs af ungdomsuddannelserne.

De fleste ansøgere til STX fik opfyldt deres
1. prioritet i 2018

No

Regionsrådene tager stilling til,
om der bør åbnes nye uddannelser, og hvor de skal udbydes. De
indstiller, om nogle gymnasier
og HF skal have et midlertidigt
kapacitetsloft, så unge uden for
de større byer fortsat kan vælge
det lokale gymnasium. Og de
fordeler sammen med rektorerne de mere end 30.000 unge,
som hvert år søger ind på det

almene gymnasium. 95 procent
af de unge får deres 1. prioritet
opfyldt.
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Regionsrådene har ansvar for at
sikre et godt og varieret udbud
af ungdomsuddannelser til unge i
alle dele af regionen.

Ditbarnsfremtid.dk

Busser kører de unge lige til døren

Forældre spiller en afgørende rolle i de unges
uddannelsesvalg. Derfor har regionerne sammen
igangsat indsatsen Dit Barn Fremtid, som klæder
forældre på til at tale med deres børn om uddannelse og udfordre fordommene om erhvervsuddannelserne. Indsatsen er udviklet i samarbejde med
vejledere, eksperter og arbejdsmarkedets parter,
så forældre over hele landet får det bedst mulige
afsæt for samtalerne hjemme ved spisebordet.

Regionerne planlægger de regionale busser, så
de unge let og hurtigt kan komme i skole – også
selvom de bor uden for de større byer. F.eks. har
Region Nordjylland besluttet at indsætte en bus,
der forkorter transporttiden mellem Aabybro og
Fjerritslev Gymnasium med næsten 20 minutter.
På samme måde har Region Syddanmark oprettet
mere end 30 såkaldte uddannelsesruter, som bringer elever fra hele Fyn direkte til og fra skole.

Lær mere på www.ditbarnsfremtid.dk
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Derfor skal regionerne løse opgaven:
• De folkevalgte i regionsrådene sikrer, at
beslutninger om, hvor uddannelserne
skal ligge og om fordelingen af elever, er
lokaldemokratisk forankrede: de er i tæt
dialog med borgerne og står direkte på
mål for prioriteringer og beslutninger.

Risiko for færre uddannelsesmuligheder
i hele Danmark
Faldende ungdomsårgange kan medføre, at op mod 60 udbud
af ungdomsuddannelser i 35 byer risikerer at blive særligt
udfordrede på deres elevgrundlag frem mod 2030.

• Regionsrådet er geografisk tæt på borgerne og har kendskab til de lokale og
regionale forhold.
• Regionsrådet tager ansvar for de unges
retssikkerhed og behandler de klager,
der kommer i forbindelse med elevfordelingen.
• Den regionale geografi er stor nok til, at
regionsrådet har overblik på tværs af land
og by og de forskellige uddannelser, men
afgrænset nok til, at de små institutioner
og yderområder ikke mister fokus.
• Regionsrådet kan tænke ungdomsuddannelserne sammen med den kollektive
trafik, så unge i hele landsdelen har et
godt transporttilbud, når de skal i skole.

Det siger andre om opgaven
”Det er simpelthen nødvendigt
med en styring af, at man fastholder
gymnasier af en vis størrelse, der
kan sikre et attraktivt studiemiljø.”
Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, i Danmarks Radio
(18. februar 2019).

”Jeg synes, det er helt vildt vigtigt,
at der stadigvæk er nogle tilbud til
dem, der bor længere ude på landet.”
Emma Rasmussen, gymnasieelev på
Tørring Gymnasium, i Danmarks Radio
(18. februar 2019).

”Mange gode initiativer starter
regionalt i det praksisnære miljø for
senere at blive gjort nationale.”
Ole Heinager, formand for Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasier, i Altinget
(2. maj 2018).

Byer, hvor uddannelsesudbuddet i 2030 ikke er udfordret
Byer, hvor uddannelsesudbuddet i 2030 er særligt udfordret

Forslag i sundhedsreformen og mulige konsekvenser
Regeringen foreslår i sundhedsreformen, at regionernes opgaver
med ungdomsuddannelser fremover skal varetages af Undervisningsministeriet.
Udfordringerne på ungdomsuddannelsesområdet betyder imidlertid, at der er brug for geografisk nærhed, kendskab og større

Find flere fakta på regioner.dk

demokratisk forankring tæt på
borgerne, så det er muligt at sikre
let adgang til uddannelser af høj
kvalitet i hele landet. Derfor kan
en centralisering af opgaverne
bl.a. medføre, at de unge uden for
de største byer får længere til en
ungdomsuddannelse.

Mere information:
Kontakt Danske Regioner på
pressekontakt@regioner.dk
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