
 
BAGGRUNDSNOTAT 
UDDANNELSE 
 
Den regionale udviklingsstrategi og uddannelsesområdet 
I Fremtidens Syddanmark understreges vigtigheden af uddannelse, både ift. at den enkelte borger rustes til 
at klare sig godt i livet og ift. at de rette kompetencer er til stede i alle dele af regionen for at matche ar-
bejdsmarkedets behov.  
 
I Fremtidens Syddanmark beskriver strategisporet Kompetencer til fremtiden en bred satsning på uddan-
nelsesområdet, både på individ- og samfundsniveau. Det afspejler sig i de tre regionale mål: 

• Adgang til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen. 
• Kompetencer til livet, arbejdsmarkedet og et bæredygtigt samfund. 
• Uddannelsesmiljøer, der fremmer de unges trivsel og sundhed. 

 
Hvad arbejder vi i dag med på området? 
Uddannelsespuljen 
Regionen kan yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud for at understøtte regionens strategi, hvilket 
udgør grundlaget for uddannelsespuljen. Region Syddanmark har ikke præcedens for at støtte anlægsinve-
steringer. Regionsrådet har de seneste år afsat omkring 20 mio. kr. årligt på budgettet til ”Uddannelsespul-
jen”, som kan søges af offentlige ungdomsuddannelser og FGU'er i Syddanmark til forsøgs- og udviklingsak-
tiviteter inden for de tre regionale mål i uddannelsesstrategien. Blandt de nuværende knap 40 igangvæ-
rende projekter kan bl.a. nævnes ’Campus Faaborg, ’LabSTEM’, ’Tysk i et karriereperspektiv’ og ’Trekantom-
rådets karrierekanon’. Læs mere om projekterne her: Projekter støttet af uddannelsespuljen.  
 
Den Europæiske Socialfond Plus 
Region Syddanmark har fået indstillingsret til ca. 24 mio. kr. i programperioden 2021-2027. Indsatsområ-
derne i den regionale socialfondsprioritet afspejler i høj grad de regionale mål i uddannelsesstrategien. Den 
første ansøgningsrunde (september 2022) omhandler kompetencer til den grønne omstilling. Læs mere om 
ansøgningsrunde og mulighederne i socialfonden her: Første ansøgningsrunde for EU’s Socialfond Plus 
 
Syddansk Uddannelsesforum 
Syddansk Uddannelsesforum (SUF) har eksisteret i forskellige former siden 2009. SUF samler repræsentan-
ter fra forskellige aktører inden for den syddanske uddannelses- og arbejdsmarkedssektor og rådgiver regi-
onsrådet på uddannelsesområdet. SUF skaber grundlag for en kvalificeret og mangfoldig dialog om uddan-
nelse, hvor aktører i uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren bliver hørt i relation til aktuelle uddannelses-
politiske problemstillinger og temaer i Syddanmark og på landsplan. 
 
Gymnasiesamarbejder 
Som følge af elevfordelingsaftalen fra juni 2021, har regionsrådet nedsat fire gymnasiesamarbejder, som 
omfatter alle gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx). I tillæg til den lovbundne opgave om koordine-
ring af et tilstrækkeligt og varieret tilbud af studieretninger og valgfag, inddrages gymnasiesamarbejdet i 
den samlede koordinering af uddannelsesindsatsen i regionen, for så vidt angår gymnasieområdet.  
 
Udbud af ungdomsuddannelser og voksenuddannelsestilbud 
Regionen skal ifølge lovgivningen koordinere den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i ud-
buddet af ungdomsuddannelser og voksenuddannelsestilbud. Regionen skal herunder afgive indstilling til 
børne- og undervisningsministeren om stedlig placering af nye uddannelsessteder.  

https://regionsyddanmark.dk/regional-udvikling/uddannelse/uddannelsespuljen/projekter-stottet-af-uddannelsespuljen
https://regionsyddanmark.dk/regional-udvikling/uddannelse/forste-ansogningsrunde-for-eu-s-socialfond-plus
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