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1. Indledning og baggrund 
Denne handleplan er udarbejdet af Uddannelsesudvalget, som er nedsat af kommunalbestyrelsen i 

Bornholms Regionskommune, som et §17 stk. 4-udvalg. Handleplanen har til formål at udpege 

initiativer, som Uddannelsesudvalget vurderer, kan understøtte at der kommer flere unge i 

erhvervsuddannelser på Bornholm. Det er hensigten at Handleplanen forelægges Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget, samt Børn og Skoleudvalget der begge har opfordret til udarbejdelsen af 

nærværende handlingsplan. 

 

Handleplanen indledes med en kort baggrund og indeholder derudover en kort opsamling på 

erfaringer med nuværende indsatser, og indsatser der er afsluttet inden for det seneste år. Endelig 

indeholder handleplanen forslag til initiativer, der kan understøtte at der kommer flere unge i 

erhvervsuddannelser på Bornholm, herunder er der opstillet forslag til hvem der kan være ansvarlig 

for de foreslåede initiativer og hvilke økonomiske konsekvenser initiativerne vurderes at have.  

1.1 Baggrund 

1.1.1 Hvorfor flere i erhvervsuddannelser? 
Kvalificeret arbejdskraft er og vil i stigende grad være et afgørende parameter for at sikre fortsat 

vækst - på Bornholm, såvel som i resten af landet. Antallet af faglærte er faldende og efterspørgslen 

efter kvalificeret arbejdskraft vil stige markant i de kommende år. En fremskrivning lavet af Center 

for Regional- og Turismeforskning (CRT) viser, at der i 2025 vil mangle omkring 425 faglærte på 

Bornholm og tilsvarende vil der mangle godt 270 med en videregående uddannelse. 

 

På Bornholm er der 117 unge der i 20171 har søgt ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. 

klasse, svarende til 31,3 %. Regeringens målsætning er, at 30 % i 2025 vælger en erhvervsuddannelse 

direkte efter 9. eller 10. klasse. På Bornholm opfyldes således regeringens 2025-mål allerede på 

nuværende tidspunkt, men selv en fastholdelse af den nuværende høje andel vil betyde at et lavere 

antal unge vælger en erhvervsuddannelse i år 2025, hvilket skyldes den demografiske udvikling.  

 

For blot at understrege alvoren i situationen, så vil der i 2025 fortsat mangle mere end 20 faglærte, 

selv hvis alle der forlader grundskolen i 2022 starter og alle fuldfører en erhvervsuddannelse. Det er 

dog både utænkeligt og uønsket at alle skulle vælge at påbegynde en erhvervsuddannelse, da dette 

blot vil flytte problemet. 

 

Tabel 1: Fremskrivning (Bornholm) 

 
Kilde: BRK-prognose og egne beregninger 

*) Niveauet på Bornholm i 2017. 

**)Regeringens mål i 2020 og 2025 er henholdsvis 25 % og 30 % der forlader enten 9. eller 10. klasse påbegynder en erhvervsuddannelse. 

                                                           
1
 Tilmeldingstal pr. 15. marts 2017 

Årstal Antal 25% 30% 31% 31,3%* 32% 33% 34% 35% 40%

2018 398 99 119 123 123 127 131 135 139 159

2019 421 105 126 130 130 135 139 143 147 168

2020** 408 102 122 126 126 131 135 139 143 163

2021 414 103 124 128 128 132 136 141 145 165

2022 402 100 121 125 125 129 133 137 141 161

2023 415 104 124 129 129 133 137 141 145 166

2024 431 108 129 134 134 138 142 147 151 173

2025** 371 93 111 115 115 119 122 126 130 148

Forlader grundskolen Andel/antal der søger ind på en erhvervsuddannelse
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2. Erfaringer med kommunale indsatser til at bringe flere i 
erhvervsuddannelser 

I dette kapitel vil der være en kort præsentation af nuværende og tidligere indsatser, herunder en 

opsamling på erfaringer der kan være relevant at videreføre i fremtidige indsatser. 

2.1 Konkrete projekter og erfaringer 

2.1.1 Projekt Ungeguide 
Fastholdelse af unge på ungdomsuddannelserne og synliggørelse af de muligheder, der er både på 

ungdomsuddannelserne og i kommunen. Ungeguiden vejleder de unge og hjælper dem over de små 

bump, de kan møde på deres vej, så de unge fastholdes i uddannelse og færdiggør denne. 

Ungeguiden har endvidere fokus på at støtte op om og styrke de sociale fællesskaber, der er blandt 

Bornholms unge. 

 

Erfaringer: Projekt Ungeguide har gennemført en række undersøgelser blandt unge i 

ungdomsuddannelser, der har medvirket til et øget fokus opdyrkelse og kultivering af bæredygtige 

fællesskaber. I undersøgelsen gav de unge udtryk for, at ensomhed og frygten for ensomhed, var en 

afgørende faktor for trivsel og fastholdelse. Derfor har projektet engageret sig i opbyggelsen af ung-

ung fællesskaber, sociale events (morgenfester mm), og netværksdannelse med aktører på 

ungeområdet.  

Dialogen med unge via spørgeskemaer, sociale medier og sociale arrangementer, har vist sig 

særdeles vigtig ift. at målrette indsatser. 

2.1.2 Ung.bornholmr.dk 
Hjemmeside, der skal være det lokale sted på nettet, hvor de unge søger hen for at finde 

information, råd og vejledning om det at være ung, under uddannelse eller i arbejde på Bornholm.  

Hjemmesiden er også for de virksomheder, politiske interessenter og andre i kommunen, der vil vide 

mere og holde sig opdaterede omkring ungelivet på øen. 

 

Erfaringer: Hjemmesidens uddannelsesoverblik bliver besøgt intensivt op til ansøgningsfristerne for 

den koordinerede tilmelding (KOT). Men data viser også, at der er en stor aldersspredning på 

brugerne på hjemmesiden, hvor kun 1/3 udgøres af unge (- under 34 år). Desuden kan man 

konkludere, at det indtil nu er sidens job-sider, der genererer flest besøg. Dette mønster genkendes 

også på de sociale medier, hvor det er jobopslag, der genererer flest visninger, delinger og likes. 

2.1.3 Ung på vej 
Skoletilbud til udsatte unge med fokus på dannelsen af faglige og sociale kompetencer med henblik 

på gennemførsel af ungdomsuddannelse og senere arbejdsliv.  

Projektet afvikles i samarbejde med Ungdomsskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og 

praktiksteder. Målgruppen er unge (over 15 år) der med en individuelt tilpasset indsats, skønnes at 

kunne blive klar til ungdomsuddannelse inden for 1½ år. 
 

Erfaringer: Etableringen af Ung På Vej har vist et stort behov for tilbud til unge, der ikke er klar til 

ungdomsuddannelse og ej heller passer ind i de eksisterende tilbud. Der har i den forbindelse også 

vist sig et tydeligt behov for en sammenhængende koordinering for heltidsundervisning, hvor de 

forberedende uddannelsestiltag sammentænkes. En række af de unge, der er henvist til delprojektet 

har haft så svære psykosociale udfordringer, at skønnet om parathed (start- og 

gennemførselsparathed) til ungdomsuddannelse indenfor 1½ år har vist sig urealistisk. Denne 

omstændighed er dog ikke ensbetydende med, at de respektive unge ikke har draget nytte af 

tilbuddet. Ved en kombination af individuel tilpasset undervisningsforløb og alternative lærings-
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metodikker (eks. Feuerstein), har de fleste af projektdeltagerne opnået adgangsgivende karakter i 

dansk og matematik samt en markant forbedring i mødestabilitet.   

2.1.4 Udsyn i udskolingen 
UU har, som led i projekt ”Udsyn i udskolingen” et samarbejde med de bornholmske virksomheder, 

Campus Bornholm og udskolingens elever, lærere og ledelse. Dette er udmøntet i skræddersyede 

forløb, som kan benyttes på alle årgange og på alle skoler. Eksempelvis kan man i dansk arbejde med 

forskellige teksttyper ved at besøge en virksomhed, hvor man laver forskellige interviews. 

 

Erfaringer: Med karrierelæringstilgangen via Udsyn i udskolingen har eleverne udviklet rigtig gode 

evner til at reflektere over både sig selv og de oplevelser de har gjort sig i forbindelse med 

aktiviteterne på Campus Bornholm eller ved mødet med en virksomhed. Disse refleksioner er i høj 

grad med til at bevidstgøre eleverne om egne evner og værdier, hvilket igen danner baggrund for 

reflekterede og kompetente valg i det øjeblik, der skal vælges ungdomsuddannelse. 

 

Virksomhederne oplever, at eleverne er langt mere forberedte nu end tidligere, når de kommer på 

besøg, og de virksomheder, der har været med til at køre de samme forløb igennem flere gange, 

tilkendegiver, at det er en kæmpe fordel, at de også ved hvad eleverne skal have med hjem fra deres 

besøg. På den måde bliver det til fordel for både virksomhed og de unge. 

 

Samarbejdet mellem Campus Bornholm, virksomhederne og udskolingselever og lærere er meget 

afgørende for at eleverne får det bedst mulige udbytte af de oplevelser, de præsenteres for. Alle 

involverede parter er nu klar over, at det i første omgang ikke handler om det ”at træffe valg”, men 

nærmere ”hvad lærte jeg så af den oplevelse”. 

 

Som et muligt resultat af bl.a. Udsyn i udskolingen, erfarede erhvervsuddannelserne, i særdeleshed 

på Campus Bornholm, at rekordmange 8. klasses elever havde ønsket at besøge en eller to 

erhvervsuddannelser, da de var på introduktions kursus i uge 14.  

2.1.5 Come Back 
Projektet gennemføres i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om en 

indsats på 4 udvalgte grundskoler med fokus på at få børn i 7. klasse, der har et bekymrende fravær, 

tilbage i skolen. 

 

Erfaringer: I projektets indledende fase har der kunnet registreres et stort behov for struktur og 

koordination af kommunikation i forbindelse med elever med et bekymrende fravær. Således har der 

været lagt mange ressourcer i at beskrive eksisterende tilbud, beskrive forretningsgange og 

procedurer samt beskrive snitflader blandt de professionelle aktører på området. 

I den indledende fase er der ligeledes gennemført en kvalitativ undersøgelse blandt elever, der er 

fraværende, de fraværende elevers klassekammerater, forældre til elever med fravær samt de 

deltagende skoler. Denne undersøgelse danner baggrund for projektets fortsatte initiativer til at 

imødegå fravær blandt børn og unge i grundskolen.   

Projektet går nu ind i fase 2, der handler om afprøvning af nye samarbejder og indsatser på de 

deltagende skoler og med de deltagende samarbejdspartnere. 

2.1.6 Brug for alle unge 
Projektet gennemføres i samarbejde med ministeriet for børn, undervisning og ligestilling om indsats 

i forhold til unge uden ungdomsuddannelse, der er i arbejde. 
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Erfaringer: UU-Bornholm har i dette projekt fokus på gruppen af unge som fungerer fint på 

arbejdsmarkedet, men som ikke har en ungdomsuddannelse. UU-Bornholm arbejder sammen med 

Campus afdelingerne Mad med Oplevelser og Kontor og Handel, da det er indenfor disse faglige 

områder, de fleste unge arbejder. I samarbejdet udvikles tilbud til unge i forhold til at finde en 

uddannelsesvej som tager udgangspunkt i deres succes med at arbejde, og indsatsen fokuseres 

ligeledes på at udvikle samarbejdet med de virksomheder, de unge er ansat i, i forhold til veje mod 

uddannelse.  

 

Projektet afsluttes 2018 og UU-Bornholm forventer at vejledningsindsatsen dermed bliver styrket – 

også i forhold til de unge, for hvem arbejde er en rigtig god vej frem. 

2.1.7 Fælles visitation i Ungeporten 
Indsats i forhold til unge, der søger om offentlig forsørgelse. Den unge deltager i en obligatorisk 

samtale med uddannelsesvejleder. 

 

Erfaringer: I Ungeporten vendes en del unge i døren, således at den unge – i stedet for at skulle 

modtage offentlig forsørgelse – starter på en uddannelse, herunder f.eks. et 

uddannelsesforberedende tilbud som Produktionsskole m.v.. Derudover betyder den fælles visitation 

at alle unge, der søger offentlig forsørgelse, starter med en samtale om uddannelse og dermed bliver 

sporet mod uddannelse som en del af den aktive beskæftigelsesindsats, lagt på en professionel og 

uvildig måde. Og sagsbehandler i jobcentret kan derved bruge den første uddannelsessnak til at 

bygge videre på i forhold til at få lagt en plan for den og med den enkelte unge, herunder afgivelse af 

uddannelsespålæg. 

2.1.8 Uge 47 
UU samler og koordinerer diverse aktiviteter i uge 47 der kan bruges i Uddannelse og Job 

undervisningen i hele grundskolen (dog primært 7.-9- klasse).  

Herunder bl.a.: 

· Virksomhedsbesøg; der arrangeres virksomhedsbesøg på en række bornholmske 

virksomheder 

· Ung til ung formidling; Unge fra ungdomsuddannelserne besøger grundskoleeleverne i deres 

klasser, så en dialog sikres.  

· Bornholms UddannelsesMesse(BUM); Som fyrtårn i Uge 47 afholdes BUM torsdag i uge 47. 

På messen deltager samtlige elever fra øens 7.-9. klasser, 10. klasses elever, forældre, 

virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Alt sammen med formål om, at elever (og deres 

forældre) får et bedre grundlag for at vælge en ungdomsuddannelse ved afslutning af 

grundskolen i 9. eller 10. klasse.  

Erfaringer: Erfaringerne fra uge 47 er, at det efterhånden er blevet en uge, som både elever, lærere, 

forældre, ungdomsuddannelserne på Bornholm og virksomheder er klar over, er en uge med fokus 

på uddannelse og job. Således er der behov for nu – hvor Uge 47 og BUM er kendt som ”institution” 

– at holde fast i denne struktur og arbejde målrettet med at skabe en endnu bedre og bredere vifte 

af tilbud i forhold til de unge, således at de oplever en større mangfoldighed i forhold til at blive 

opmærksomme på mulige karriereveje. 

 

BUM virker også i forhold til forældrene! Rigtig mange forældre er godt forberedt, når de kommer på 

messen, og henvender sig både i UU Bornholms stand, men også i den direkte henvendelse til både 

virksomheder og ungdomsuddannelser på messen. Forældrene tilkendegiver i deres evaluering, at 

det er skønt at kunne komme i direkte dialog med alle parter ved samme lejlighed. 
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De mange tilbud, som UU Bornholm faciliterer, etablerer og stiller til rådighed for skolerne i hele uge 

47 via BUMs hjemmeside bliver flittigt brugt af alle udskolingsskoler – og også af enkelte skoler i 

forhold til de øvrige trin (mellemtrin og indskoling). Nogle skoler har endda valgt at lave en 

”Uddannelse og Job” emneuge i netop uge 47, som alle klassetrin og dermed hele skolen arbejder 

med. 

 

Et særligt fokus i Uge 47 aktiviteterne er Ung til Ung formidling. Dette skyldes, at erfaringen er, at 

netop dette instrument virker særligt godt; ofte bliver eleverne overraskede over, de mange 

muligheder og fordele, der også kan være ved at vælge en erhvervsuddannelse. 

2.1.9 Partnerskabsaftale med Ungdommens Røde Kors 
Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse har indgået en partnerskabsaftale, ”Frem i lyset”, 

med Ungdommens Røde Kors. Partnerskabet omfatter b.la. oprettelse af Fællesværker, 

gennemførelse af skoleforløb samt mentorordninger. 

 

Erfaringer: I partnerskabet har der indtil videre været gennemført et skoleforløb i samarbejde med 

BornPro. Skoleforløbet mundede ud i en åbning af Fællesværket i Hovedvagten i Rønne. 

Fællesværket er rammen aktiviteter for, af og med unge i et frivilligt og bæredygtig netværk. En af 

aktiviteterne har været etablering af en ugentlig madaften, hvor alle unge har kunnet møde op og 

spise aftensmad med andre unge.  

 

Samarbejdet i partnerskabet vil blive yderligere udfoldet til bl.a. i forhold til flere Sprintforløb 

(skoleforløb), flere fællesskabsaktiviteter samt et større fokus på mentorordningerne.  

2.1.10 Erhvervsklasse 9 – E9 
Erhvervsklasse 9 (E9) er et tilbud for de elever, der fx er i risiko for helt at droppe ud af skolen eller 

som er i risiko for aldrig at komme i gang med en ungdomsuddannelse. Forløbet i E9 er tilrettelagt 

med skiftende undervisnings- og projektuger, opsamlende samtaler, evalueringer, individuelle 

praktikker, gruppevejledning, virksomhedsbesøg, brobygningsforløb og rejser. (Der er ikke nogen 

fælles praktikuger, så den har jeg slettet). Alle elever afslutter E9 med en fuld afgangsprøve. 

 

Erfaringer: Erfaringerne med E9 er gode og det vurderes at tilbuddet fastholder eleverne i 

grundskolen og styrker elevernes videre vej i ungdomsuddannelsessystemet. 

2.1.11 EUD10 
EUD10 er for de elever som påtænker en erhvervsrettede ungdomsuddannelse efter 10. klasse.  

EUD10 er en fuld 10.klasse, som består af seks lektioner dansk, fire lektioner matematik og fire 

lektioner engelsk. Derudover undervises der én dag om ugen på erhvervsskolen. Her kommer 

eleverne rundt og bliver præsenteret for alle fem indgange, inden de vælger den indgang de vil være 

på resten af året. 

 

Erfaringer: Erfaringerne med EUD10 klassen er gode og det vurderes at EUD10 gør eleverne i stand til 

at foretage et kvalificeret valg af erhvervsuddannelse. I skoleåret 2017/18 starter der 16 elever på 

EUD10, med en nogenlunde ligelig fordeling mellem kønnene. 

2.1.12 SKILLS 
Grundskolerne, UU Bornholm, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og Campus Bornholm 

samarbejder om tilrettelægning af forløbet. På Bornholm deltager samtlige skoler – 21 klasser med i 

alt ca. 400 elever. Skills-koordinatorerne og en UU-vejleder besøger hver enkelt klasse og holder først 

et oplæg omkring uddannelsesmuligheder. Her lægges stor vægt på at fortælle om alle de 
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muligheder der er via en erhvervsuddannelse. Derefter afvikles praktiske konkurrencer i klassen – 

hvor det handler om at have ”Skills” inden for et fag, men også om at kunne samarbejde om 

opgaverne. SKILLS-stafetten er en del af SkillsDenmark, som er en dansk organisation, der sender 

unge danske lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne af sted til den store internationale 

konkurrence WorldSkills.  

 

Erfaringer: Erfaringer fra UU-vejledning viser at eleverne i 8. kl. er uvidende om hvad en EUD 

uddannelse er og kan bruges til. Selv om rigtig mange er uafklaret i 8. klasse, skal de midt i 8 klasse 

lave en plan for deres valg efter 9.eller 10 kl.  

Der er gennem tre år arbejdet med disse Skills-besøg, og erfaringerne viser at Skills-besøgene øger 

kendskab til EUD og gør, at eleverne tidligere får øjnene op for mulighederne gennem en 

erhvervsuddannelse – og at der er et alternativ til gymnasiet.   

2.1.13 Uddannelsessamarbejde Bornholm 
Uddannelsessamarbejde Bornholm(USB) er et forum med repræsentanter fra grundskolen, 10. 

klassecentret, UU, Campus Bornholm og de videregående uddannelser. Her koordineres tværgående 

indsatser og sikres videndeling om tiltag og overgange mellem uddannelser. 

 

Erfaringer: Erfaringerne med USB er, bl.a. at dette forum skaber rammerne for videndeling og 

medvirker til en fællesforståelse. 

2.1.14 Projekt flere praktikpladser 
Valget af en erhvervsuddannelse - er det svære valg! Heri ligger, at der med mere end 100 veje 

igennem erhvervsuddannelserne, hvilket er yderst vanskeligt at overskue, for de unge (og såvel for 

forældrene) når der skal træffes et uddannelsesvalg. Dertil kommer usikkerheden om, hvorvidt det 

overhovedet er muligt at få en praktikplads. En usikkerhed der kan være udslagsgivende. 

 

En praktikplads-garanti vil antageligt skabe et helt nyt fundament for valget af en 

erhvervsuddannelse. BusinessCenter Bornholm har taget initiativ til projektet Flere praktikpladser i 

samarbejde med erhvervslivet, Regionskommunen og Campus Bornholm. Projektet har bl.a. til 

formål at udvikle en særlig Bornholmermodel, hvor praktikplads-garantier indgår som et tiltag. Det 

anbefales, at projektet følges tæt med henblik på evt. at igangsætte understøttende tiltag. 

 

Parterne i projektet har mødtes med arbejdsgiver- og arbejdstager organisationer, erhverv og flere 

møder er planlagte i juni. 

 

Erfaringer: Projektet er helt nyt, hvorfor der endnu ikke kan udledes erfaringer er projektet. 

2.1.15 Brobygning 
Brobygning til EUD er 14-16 ugers program, hvor uddannelsesparate unge får mulighed for to ugers 

snuse-forløb på hver af de udbudte eud-indgange på Bornholm (Merkantil, Mad, Produktion & 

Udvikling, Bygge & Anlæg, Strøm & It, Auto og SOSU). Der vil gennemgående i indsatsen være 

tilknyttet en coach, der støtter og vejleder de unge. Der vil desuden være tilknyttet en 

overgangsmentor, der følger den unge i overgangen fra brobygning og gennem opstart på eud. 

Såfremt de forventede måltal holder stik, vil den økonomiske investering i projektet være tjent ind 

som reducerede omkostninger på målgruppen i løbet af 4-5 år.   

Projektet sigter efter at blive en del af et større socialfondsprojekt, der også vil omfatte vejledning og 

støtte til unge, som vælger eud, der ikke udbydes på Bornholm. 
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Erfaringer: Projektet er helt nyt, hvorfor der endnu ikke kan udledes erfaringer af projektet. 

Erfaringer fra andre kommuner, der i nogle år har gennemført disse strukturerede brobygningsforløb, 

er vældig gode. Således er effekten i forhold til de unge, der efter endt brobygningsforløb, går enten i 

ordinær uddannelse eller ordinær beskæftigelse, ganske god, når der sammenlignes med andre 

aktiveringsindsatser.  

2.2 Erfaringer der skal bringes videre 
Ovenstående initiativer og samarbejdsindsatser er et udsnit af de mange aktiviteter, der tilsammen 

har til hensigt at give de unge på Bornholm et bredere videns- og erfaringsgrundlag i forhold til at 

kunne træffe et mere reflekteret valg af ungdomsuddannelse. 

De aktiviteter, der særligt er målrettet mod at få flere unge til at være opmærksomme på 

erhvervsuddannelserne og karrieremulighederne her, er følgende: 

· Brug for alle unge 

· Uge 47, herunder BUM 

· EUD10 

· SKILLS 

· Uddannelsessamarbejde Bornholm 

· Projekt flere praktikpladser 

· Introduktionskurser og Brobygning i grundskolen 

· Erhvervspraktikmodul i 8. kl 

· Brobygningsforløb for unge på uddannelseshjælp 

Der kan spores en tendens til en øget interesse for erhvervsuddannelserne blandt de unge. Dette kan 

bl.a. ses i forhold til de unges interessetilkendegivelser, når de skal deltage i Introduktionskurser (8. 

kl.) og Brobygningsaktiviteter (9. kl.). I indeværende skoleår har der således været en tendens til at 

flere unge har søgt afklaring inden for erhvervsuddannelserne og en faldende interesse for det 

gymnasiale område, herunder især STX. 

Det er vurderingen, at denne tendens skyldes flere faktorer, men at initiativer og aktiviteter såsom 

Uge 47, BUM, SKILLS, Uddannelsessamarbejde Bornholm, Erhvervspraktikmodulet i 8. kl. samt 

Erhvervsuddannelsesreformen har været medvirkende hertil. 

Det er derfor vigtigt at fortsætte med aktiviteter, der allerede i grundskolen gør de unge (og deres 

forældre) opmærksomme på, hvilke muligheder der eksisterer inden for 

erhvervsuddannelsesområdet. Og en af de virksomme måder hertil er at etablere strukturerede 

forløb, hvor de unge præsenteres for erhvervsuddannelserne og fagene i virkeligheden – via nogle 

velforberedte aktiviteter og med en struktureret efterbehandling af erfaringerne fra disse aktiviteter. 

Derudover antages det ligeledes at samme tænkning i forhold til 1) at blive præsenteret for 

uddannelsen og faget i en struktureret og forberedt ramme samt 2) en struktureret efterbehandling 

af aktiviteterne, vil give alle – uanset alder – et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og dermed 

også øge interessen for at tage en erhvervsuddannelse. Dermed kan erfaringerne fra de ovenfor 

beskrevne aktiviteter i høj grad anvendes på flere målgrupper i befolkningen – både unge, lidt ældre 

og de meget voksne. 
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3. Forslag til initiativer der understøtter flere unge i 
erhvervsuddannelser på Bornholm 

3.1 Lokalt mål for andel i erhvervsuddannelser 
Med et forventet ”underskud” af personer med en erhvervsfaglig uddannelse på 425 i år 2025, så er 

der behov for en stigning i antal unge der påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Et 

lokalt mål på Bornholm, der er højere end Regeringens mål, vil antageligt sende et positivt og tydeligt 

signal til øens unge, forældrene og ikke mindst virksomhederne.  

 

Det er dog vigtigt, at understrege at et højt lokalt mål ikke kan stå alene, der vil fx være behov for at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra andre steder, hvis ikke der skal opstå en mangelsituation. 

 

Anbefaling: Uddannelsesudvalget vil arbejde for, at der vedtages et lokalt 2025-mål for Bornholm, 

om at 40 % vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse.  

 

Ansvarlig: Bornholms Regionskommune.  

 

Økonomiske konsekvenser: Det er et endog meget ambitiøst mål, at 40 % vælger en 

erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse og successen vil afhænge af, at der igangsættes en 

række understøttende initiativer (se nedenfor). Forslaget i sig selv har ingen økonomiske 

konsekvenser, men vil afhænge af hvilke initiativer der besluttes ift. at understøtte en efterlevelse af 

målet. 

3.2 Lærepladsgaranti 
Projekt flere lærepladser under BCB har bl.a. til formål at udvikle en særlig Bornholmermodel, hvor 

læreplads-garantier indgår som et tiltag. En reel lærepladsgaranti, hvor de unge der ønsker en 

uddannelse inden for et specifikt område også er, sikrer på at kunne få en læreplads, er der ikke tale 

om. Men i projektet dækker læreplads-garantien over at virksomhederne moralsk forpligter sig til at 

udmelde det antal lærepladser som forventes oprettet det pågældende år, herved skabes der 

synlighed om antallet af lærepladser på øen. Projektet kan derved medvirke til at fjerne noget af de 

unges usikkerhed ift. om der findes lærepladser og dermed om de kan færdiggøre deres uddannelse. 

En læreplads-garanti vil med andre ord give de unge og deres forældre en tryghed, som alt andet lige 

vil kunne animere flere til at starte på en erhvervsuddannelse. Projektet vurderes at have positiv 

indflydelse på en række af de øvrige initiativer nævnt i denne handleplan.  

 

Metalområdet, såvel fagforbundet, virksomhederne og Campus Bornholm, på Bornholm har gjort en 

meget aktiv indsats for at gøre jobmulighederne i erhvervet synlige og attraktive, hvilket kan tænkes 

ind i projektet som et væsentligt element. 

 

Arbejdsgiverne kan med fordel overveje muligheden for at tilknytte de unge til virksomheden forud 

for uddannelsesstart, da dette vil kunne understøtte fastholdelse af den unge til virksomheden og 

samtidigt give et grundigt kendskab til den unge forud for uddannelsesstart. 

 

Anbefaling: Uddannelsesudvalget finder det væsentligt at projektet bliver en succes, hvorfor det 

anbefales at Regionskommunen, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne understøtte 

projektet i vid udstrækning. Det vil endvidere være væsentligt løbende at koordinere de forskellige 

indsatser så det sikres, at potentielle synergieffekter udnyttes. Det vurderes afgørende, at der i 

projektet sikres et tæt samarbejde mellem organisationer, virksomheder og uddannelses-

institutionen, der aktivt søger at få erhvervet til at fremstå attraktivt for de unge (og deres forældre). 
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Retorisk anbefales det, at projektet sætter fokus på, at en ”læreplads-garanti” for virksomhederne 

fremadrettet vil være underordnet, da der jf. kapitel 1, vil være stor mangel på arbejdskraft.  

 

Ansvarlig: Business Center Bornholm.  

 

Økonomiske konsekvenser: BCB foreslår, at Regionskommunen finansierer 50 % af projektet, 

svarende til 500.000 kr. over to år. 

3.3 Styrket uddannelsesindsats gennem sammentænkt indsats 
På det videregående uddannelsesområde på Bornholm har der i gennem de seneste år været 

igangsat en række initiativer, herunder etableret flere nye uddannelser på øen. Resultaterne kan 

tilskrives, at der har været midler til at gennemføre indsatser på området. Midlerne til indsatsen på 

det videregående område er finansieret med midler fra det tidligere Bornholms Akademi, der 

udelukkende må finde anvendelse inden for netop det videregående uddannelsesområde. Hele 

erhvervs- og ungdomsuddannelsesområdet, kan forventeligt ligeledes styrkes, hvis der blev afsat 

midler til området.  

 

Der er behov for, at der fremadrettet gennemføres en helhedsorienteret indsats der dækker hele 

uddannelsesområdet (efter grundskolen). Der er et uudnyttet potentiale på uddannelsesområdet, 

der først kan udnyttes hvis der bliver mulighed for at sammentænke og koordinere indsatserne på 

hele uddannelsesområdet, herunder ungdoms- og erhvervsuddannelser og de videregående 

uddannelser. Indsatsen skal sammentænkes med bl.a. Uddannelsesudvalget og skal understøtte 

prioriterede initiativer fra bl.a. Uddannelsesudvalget. 

 

I dag forekommer der alene en koordineret indsats ift. det videregående uddannelsesområde og 

indsatsen er ikke forankret i Regionskommunen budgetter, hvormed denne indsats kan betegnes 

som midlertidig og kortvarig, med mindre der træffes beslutning om initiativet. 

 

Anbefaling: Det anbefales, at der foretages en afdækning af Regionskommunens opgavevaretagelse 

på uddannelsesområdet, samt behovet for fremtidig koordination på uddannelsesområdet med 

henblik på sikre størst muligt udbud af uddannelsestilbud på Bornholm under hensyn til 

erhvervslivets behov.  

 

Ansvarlig: Bornholms Regionskommune.  

 

Økonomiske konsekvenser: - 

3.4 Helhedsorienteret og nærværende strategi for Uddannelsesområdet på Bornholm 
For at sikre en fælles retning for de forskellige indsatser der igangsættes på Bornholm finder 

Uddannelsesudvalget det afgørende at der på Bornholm udarbejdes en helhedsorienteret strategi for 

hele uddannelsesområdet. Strategien skal være nærværende forstået, som at den løbende skal 

revideres ift. udviklingen på uddannelses-, beskæftigelses- og ikke mindst erhvervsområdet. 

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om en styrket og sammentænkt uddannelsesindsats 

på Bornholm (se 3.3).  

 

Anbefaling: Det anbefales, at der udarbejdes en strategi for uddannelsesområdet på Bornholm, som 

Uddannelsesudvalget årligt reviderer og derved sikre, at startegien tager højde for de nyeste 

tendenser og behov. Det foreslås, at der løbende i forbindelse med strategien gennemføres en række 

mindre analyser og fremskrivninger, samt med årlige mellemrum sker en opdatering af CRT’s rapport 

”Rammebetingelse og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm” og kobles 
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med CRT’s mange evalueringer på ungdomsuddannelsesområdet, der tilsammen kan understøtte 

strategiarbejdet, som inkluderer erfaringer med eksisterende indsatser, jf. nedenstående model. 

 
Figur 1: Strategi-flow 

 
 
Ansvarlig: Det foreslås, at Uddannelsesudvalget er ansvarlig for årligt at udarbejde forslag til strategi, 

til godkendelse i kommunalbestyrelsen. 

 

Økonomiske konsekvenser: Det anslås, at udgifterne til en række mindre analyser vil beløbe sig til 

25.000 kr. årligt. Endvidere vil det være relevant at opdatere CRT-rapport fra 2014, hvilket 

forventeligt kan gøres for 100.000 kr.     

3.5 Bedre karrierevejledning i grundskolen 
To større undersøgelser viser, at de unge har størst kendskab til de gymnasiale uddannelser og 

mindst til erhvervsuddannelserne – et kendskab og en viden, der grundlægges i grundskolen. 

Samtidigt viser undersøgelserne, at lærerne i grundskolen i høj grad forbereder eleverne til at starte 

på en almengymnasial ungdomsuddannelse, mens kun en meget lille andel vurderer, at de 

forbereder eleverne til de erhvervsrettede uddannelser. Dette skyldes at lærerne har et stort 

kendskab til de gymnasiale ungdomsuddannelser, mens de kun i begrænset omfang har viden om og 

kendskab til erhvervsuddannelserne. Konsekvensen er at eleverne oplever at lærerne bruger mere 

tid på at italesætte kravene på de gymnasiale ungdomsuddannelser end til de erhvervsrettede, 

hvilket efterlader eleverne med et indtryk af, at faglighed og studiekompetencer er mindre 

væsentlige på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser – og dermed implicit italesætter de 

gymnasiale ungdomsuddannelser som mere attraktive (Uddrag fra Center for Ungdomsforskning 

(2015) og EVA (2015)). 

 

Erhvervsuddannelsesreformen, bygger videre på tankerne bag folkeskolereformen, er trådt i kraft 

efter at ovennævnte undersøgelser lå færdige. Reformen har medført at UU’s vejledningsindsats på 

individuelt og/eller gruppeniveau er målrettet de ikke-uddannelsesparate elever (20-40 % af en 

årgang), mens de uddannelsesparate og deres forældre herefter er henvist til uddannelsesvejledning 

på kollektivt niveau (typisk for hele årgange og/eller hele klasser) samt e-vejledning.  

 

Resultaterne af undersøgelserne viser en skævvredet forståelsesramme blandt de unge, der vægter 

de gymnasiale ungdomsuddannelser på bekostning af erhvervsuddannelserne. Der kan tænkes 

mange årsager til dette, men samlet set taler det for, at grundskolens elever fremadrettet skal 

udfordres i forhold til deres uddannelsesvalg, f.eks. ved at flere unge tilbydes en professionel og 

institutionsuafhængig karrievejledning. Det er vurderingen, at der kan skabes gode effekter ved at 

etablere et tæt samarbejde mellem skolerne og UU, der sammen gennemfører og afprøver tiltag, 

hvor fokus er rettet mod at skabe kobling mellem undervisning og betydningen af at træffe valg, 

herunder valg af ungdomsuddannelse.  

 

Erhvervsuddannelsesreformen angav samtidig et krav om en større sammenhæng mellem den 

kollektive vejledning og faget Uddannelse og Job. Netop denne sidste del af reformen, er der behov 



14 

 

for at finde nye veje til at gennemføre på en måde der tager afsæt i lokale udfordringer og 

muligheder. 

 

Anbefaling: Det anbefales, at der i en forsøgsperiode på fem år gennemføres et samarbejdsprojekt 

mellem UU og grundskolerne, der skal understøtte en tidlig proces, der skal understøtte at eleverne 

bliver i stand til at træffe reflekterede og bevidste valg, herunder valg af ungdomsuddannelse. Det er 

afgørende at denne proces indledes i mellemtrinet og foretages på en uvildig, neutral og professionel 

måde således at dette kan bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. 

eller 10. klasse.  

 

Projektet indebærer bl.a. tilkøb af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) til varetagelsen af 

Uddannelse og Job undervisningen i grundskolen, hvorved der kan skabes en større kobling mellem 

den understøttende undervisning og vejledningsindsatsen, som forudsat i erhvervsuddannelses-

reformen fra 2015. Indsatsen vil endvidere bidrage til et tættere samarbejde mellem UU og skolernes 

lærere og ledere, der vil kunne skabe et fagligt løft af såvel Uddannelse og Job undervisningen som 

de fag-faglige fag – og dermed styrke vejledningsindsatsen for alle elever uanset 

uddannelsesparathed. 

 

Ansvarlig: Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og folkeskolerne i Bornholms 

Regionskommune, i samarbejde med de private (grund)skoler på øen. 

 

Økonomiske konsekvenser: Det anslås, at udgifterne vil beløbe sig til anslået ca. 600.000 kr. årligt i 

fem år. 

3.6 Fastholdelse i uddannelse evt. via efterværnsmentor 
Som allerede nævnt er det afgørende, at der kommer flere unge i erhvervsuddannelserne, men det 

er mindst lige så afgørende at de unge gennemfører uddannelsen. UU støtter i dag udsatte unge med 

overgangsmentor ved overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, men denne støtte er 

begrænset. En mulighed for at følge denne gruppe af udsatte unge i længere tid (”efterværnsstøtte”) 

vil have en gavnlig effekt på fastholdelsen af de unge i ungdomsuddannelserne.   

 

Anbefaling: Det anbefales, at der etableres et tilbud, der sikrer bedre mulighed for at følge og støtte 

udsatte unge i længere tid, så de fastholdes i uddannelse. Indsats bør gennemføres i et forpligtigende 

samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og virksomheder, således at der er fokus på, at de unge 

rent faktisk gennemfører den ungdomsuddannelse, som de har valgt – også selvom, den unge f.eks. 

har gennemført et grundforløb og er overgået til hovedforløb og dermed er i lærlingeforhold.  

 

Ansvarlig: Uddannelsesinstitutionerne og Bornholms Regionskommune kan med fordel stå sammen 

om at løfte denne opgave. 

 

Økonomiske konsekvenser: Indsatsen skal givet heraf forsøges finansieret i et fællesskab mellem 

Regionskommunen og ungdomsuddannelserne (Campus Bornholm og Bornholms Sundheds- og 

Sygeplejeskole). Det er vanskeligt at vurderer de økonomiske omkostninger, da det i nogen grad vil 

være behovs-afhængigt, hvorfor det foreslås at tiltaget på forsøgsbasis gennemføres i første omgang 

i en periode på to år, hvor Regionskommunen bærer 50 % af udgifterne og de resterende udgifter 

deles efter nærmere aftale mellem Campus Bornholm og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. 

3.7 Praktikpladser - i et uddannelsesbevarende perspektiv 
Tilgængeligheden af uddannelser og praktikpladser er i væsentlig grad afgørende for, at det kan 

lykkes, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.  
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En opgørelse pr. 7. april 2017 viser, at der i Regionskommune er ansat 151 elever jf. nedenstående 

tabel. De tre sidstnævnte uddannelser er omfattet af regional dimensionering og udgør knap 80 % af 

praktikpladserne. Mens der samlet er 12 elever, svarende til godt 7 %, inden for de tre 

uddannelsesområder; håndværkere; kontorelever; og ernæringsassistenter.  

 
Tabel 1: Praktikpladser i BRK 

 
Kilde: Data fra Løn og Personale 

 

I februar 2017 godkendte kommunalbestyrelsen et uddannelsesbevarende tiltag ift. PAU-

uddannelsen, da kommunalbestyrelsen besluttede at øge (den nationalt nedsatte) dimensionering, 

for derved at kunne fastholde PAU-uddannelsen på Bornholm. Overordnet set er der dog tale om en 

reducering af PAU-elever i Regionskommunen.  

 

Med udsigt til stigende efterspørgsel efter kvalificeret faglært arbejdskraft, så vil en tilsvarende 

uddannelsesbevarende tilgang på andre uddannelsesområder være hensigtsmæssig, med henblik på 

at sikre dels kvalificeret arbejdskraft og dels at uddannelserne bevares på Bornholm. Udbuddet af 

uddannelser på Bornholm er afgørende for at kunne udnytte øens vækstpotentiale. 

 

Regionskommunen er en stor samfundsudviklende aktør på Bornholm, hvormed det vil være 

naturligt, at netop Regionskommunen går forrest. Og som sådan, tager en afgørende andel af de 

elevpladser, der er nødvendige for at opretholde uddannelserne på øen og derigennem sikre 

kvalificeret arbejdskraft. Regionskommunen vil fremadrettet mangle kvalificeret arbejdskraft på alle 

områder, hvorfor der er behov for både at øge antallet af elever og gøre det i et 

uddannelsesbevarende perspektiv.  

 

I Regionskommunen svarer antallet af elever til 4,3 % af samtlige ansatte. Det er en mulighed, at 

opstille et mål for hvor stor en andel elever Regionskommunen skal have ansat. Et mål på fx 5 % 

svarer i 2017 til 174 elever, hvilket er 23 flere elever end i dag2. Det vil have en afgørende 

uddannelsesbevarende effekt at fokusere en del af disse elevpladser inden for offentlig 

administration (kontorelever), ernæringsassistent-elever og kokke-elever. 

 

Anbefaling: Det vil være en anbefaling, at der indledes et samarbejde mellem offentlige institutioner 

på øen, med henblik på at indgå et partnerskab der skal sikre oprettelse af praktikpladser og 

fastholdelse af uddannelser på Bornholm. Det vil være afgørende, at der i partnerskabet sikres en 

tæt dialog Campus Bornholm. 

 

                                                           
2
 Ønskes der en elev-andel på fx 5 % i Regionskommunen, skal det bemærkes, at antallet af PAU-elever falder efter 2018, 

hvilket i så fald nødvendiggør yderligere elevpladser inden for andre områder. Økonomisk antages dette at være 

udgiftsneutral sammenholdt med 2017 og 2018, hvor udgiften allerede er eksisterende.   

Antal Andel Uddannelse

19 13% Erhvervsgrunduddannelse elever (EGU)

5 3% Håndværkerelever

2 1% Ernæringsassistentelever

5 3% Kontorelever

27 18% PAU-elever

46 30% Social- og sundhedsassistentelever

47 31% Social- og sundhedshjælperelever

151 100% Samlet 

Praktikpladser i BRK (EGU & EUD)
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Ansvarlig: Bornholms Regionskommune er ansvarlig for at tage initiativ til nyt partnerskab og 

Regionskommunen er ligeledes ansvarlig for at tage aktiv stilling til uddannelsesbevarende tiltag og 

herunder en strategisk stillingtagen til antallet af praktikpladser. 

 

Økonomiske konsekvenser: Beslutter kommunalbestyrelsen sig for at anlægge et 

uddannelsesbevarende perspektiv og et mål for andel elevpladser på 5 %, så vil de økonomiske 

konsekvenser, ud fra en gennemsnitspris, beløbe sig til anslået ca. 3.880.000 kr./årligt 

(gennemsnitsprisen (netto) for en elev er ca. 168.800 kr./årligt).  

3.8 Tilknytning til øen gennem flere grundforløb 
I dag er der en række grunduddannelsesforløb (GF2) der ikke udbydes på Bornholm, hvilket medfører 

at de unge, der ønsker at uddanne sig inden for et af disse områder, er nødsaget til at tage 

uddannelsen et andet sted. Dette bevirker, at en stor andel af de unge vælger, at gennemfører hele 

grundforløbet (både GF1 og GF2) på denne uddannelsesinstitution, hvor de kan færdiggøre 

uddannelsen.  

 

På Bornholm er der erfaringsmæssigt omkring 65 % af en ungdomsårgang, der forlader øen bl.a. for 

at tage en uddannelse. For de unge der forlader øen, for at påbegynde en erhvervsuddannelse, er det 

afgørende at sikre en fortsat tilknytning til øen, helst i form af en praktikplads/elevplads i en af øens 

virksomheder. Men fordi, at de unge ikke tilknyttes Campus Bornholm, bliver mulighederne for at 

sikre de unge tilknytning til Bornholm, stærkt forringet, da man ganske enkelt ikke er i kontakt med 

de unge. Derimod hvis den unge havde mulighed for at tage GF2 på Bornholm, så ville flere 

forventeligt tage hele grundforløbet på Bornholm og dermed være ”kendte i systemet”, hvormed der 

vil være en reel mulighed for at understøtte den unge i at finde en praktikplads på øen, der sikrer 

fortsat tilknytningen til øen.  

 

Et væsentligt element i denne sammenhæng er bl.a. en systematisk tilgang, der sikre kontakt til de 

unge og synlighed omkring praktikpladserne. Virksomheder, der ønsker at indgå en praktikaftale med 

en af de unge, kan med fordel overveje at tilknytte den unge til virksomheden, som fx medhjælper 

eller sommerferiejob/-afløser, forud for uddannelsesstart.  

 

Anbefaling: Det anbefales, at Campus Bornholm aktivt arbejder på, at udvide antallet af grundforløb 

og samtidigt tilrettelægger en systematisk indsats, der kan skabe synlighed om ledige praktikpladser. 

 

Ansvarlig: Campus Bornholm (i samarbejde med BCB-projektet). 

 

Økonomiske konsekvenser: - 

3.9 De ældre unge 
Der er en række ”ældre”-unge på Bornholm som er i beskæftigelse, men som ikke har fået sig en 

erhvervsuddannelse. Indtægtsnedgang, er en væsentlig hindring for at disse unge tager springet fra 

ufaglærte til faglærte. 

3.9.1 Erhvervsuddannelser på deltid 
Kunne uddannelsen tages på deltid og være tilrettelagt, sådan at skoleperioderne lå fx i efterårs-

/vinterperioderne, så er det nærliggende at antage, at modellen kunne være udslagsgivende for 

målgruppen af primært unge over 25 år. Campus Bornholm har ansøgt Undervisningsministeriet om 

mulighed for at udbyde en erhvervsuddannelse på deltid, men er ikke blevet tilgodeset på deres 

ønske.  
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Anbefaling: Modellen vurderes, at have ganske gunstige vilkår på Bornholm, hvorfor der kan være 

behov for at rette en fornyet henvendelse til ministeriet, alternativt bede Folketingets 

Undervisningsudvalg om foretræde, for at opnå en forsøgsordning på Bornholm med 

erhvervsuddannelser på deltid. Det anses som hensigtsmæssigt at borgmesteren, 

Uddannelsesudvalget, kommunaldirektøren samt Campus Bornholm står sammen herom. Desuden 

er det væsentligt at inddrage erhvervslivet i processen og trække på deres vurderinger i en evt. 

henvendelse til ministeriet. Endelig kan Bornholms Folketingsrepræsentanter orienteres og 

inddrages. 

 

Ansvarlig: Borgmesteren, Uddannelsesudvalget, Kommunalbestyrelsen og Campus Bornholm. 

 

Økonomiske konsekvenser: - 

3.9.2 Løntabskompensering via ansættelse 
Regionskommunen har forsøgt at rekruttere Social- og Sundhedsassistentelever, men der har været 

et begrænset ansøgerfelt og næsten udelukkende bestående af unge under 25 år. At det i mindre 

grad har været muligt at tiltrække dem over 25 år, kan skyldes at de unge har fundet beskæftigelse 

efter grundskolen og dermed ikke har ”råd” til det løntab, som opstart af uddannelse medfører. I 

forsøget på at tiltrække flere elever, har Regionskommunen valgt at tilbyde elevløn til dem over 25 år 

under grundforløb 2, hvor SU normalt er elevens indtægt. Tiltaget har haft en positiv effekt og det 

antages også at vil gøre sig gældende ift. andre uddannelser. 

 

Anbefaling: Det anbefales, at arbejdsgiver, herunder også Regionskommunen, overvejer en 

tilsvarende tilgang fremadrettet – med henblik på at kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft. 

Tiltaget vil endvidere have en uddannelsesbevarende effekt samtidigt med at det vil hæve 

arbejdsstyrkens uddannelsesniveau. Det anbefales at tiltaget gennemføres i tæt samarbejde mellem 

arbejdsgiver og uddannelsesinstitutionerne.  

 

Ansvarlig: Arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner. 

 

Økonomiske konsekvenser: Tiltaget vil være forbundet med økonomiske konsekvenser for den 

enkelte arbejdsgiver, men det antages at være minimalt set i forhold til alternativet, med vakante 

stillinger. 

3.10 Tiltrækning af unge til Bornholm 
Der er behov for at tiltrække unge til Bornholm, herunder evt. udenlandske unge. En 

praktikpladsgaranti og et efterfølgende job vil kunne tiltrække unge fra resten af landet og 

sandsynligvis fra andre EU-lande, fx Polen. Særligt voksenlærlingeordningen kan synes interessant i 

denne sammenhæng. Initiativet kan opfattes som en ”pakke”, hvor de unge dels får en uddannelse 

og muligheden for et job efterfølgende, kombineret med ”det gode liv” på Bornholm, med unik natur 

og billig bolig. Dette tiltag vil i nogen grad være afhængig af, at Regionskommunen understøtter en 

proces, der skal sikre flere billige boliger på Bornholm. 

 

Særligt for unge fra andre EU-lande, vil det være afgørende jf. gældende regler, at de tilbydes 

ansættelse i to måneder forud for ansøgning om SU. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at de 

unge tilknyttes intensiv danskundervisning.  

 

Anbefaling: Initiativet skal gennemføres i tæt samarbejde mellem Regionskommunen, Business 

Center Bornholm (tilflytterguide), de faglige organisationer og virksomhederne.  
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Ansvarlig: Business Center Bornholm og Bornholms Regionskommuner.  

 

Økonomiske konsekvenser: - 

3.11 Boliger 
Skal vi kunne tiltrække tilflyttere (herunder fx elever) så er det afgørende at der er lejeboliger 

tilgængelige. Derfor vil flere billige boliger være en forudsætning for de øvrige tiltag nævnt i denne 

handleplan, samt en række andre områder/indsatser, hvor der ligeledes er behov for flere billige og 

herunder midlertidige boliger. Initiativet bør således sammentænkes hermed. Dette er således et 

initiativ med vidtrækkende (positive) konsekvenser, der spiller ind på og spiller sammen med andre 

strategiske indsatser på Bornholm.  

 
Anbefaling: Det anbefales at Bornholms Regionskommune udarbejder en helhedsplan for behovet 

for lejeboliger og indgår aftaler med bygherre om igangsættelse af byggeri, der er attraktive for 

tilflyttere.  

 

Ansvarlig: Bornholms Regionskommune (kommunalbestyrelsen). 

 

Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser vil afhænge af byggeriets omfang, 

placering og udformning, men det vurderes nødvendigt at Regionskommunen fremsætter en 

lånegaranti og i nogen grad en udlejningsgaranti, for at muliggøre initiativet.  

3.12 Uddannelsesniveauer  
En række erhvervsuddannelser (EUD) blev i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen ændret 

til kombinerede Erhvervs- og gymnasialuddannelse (EUX). Dvs. at uddannelsen foruden et 

svendebrev også giver gymnasiale kompetencer, svarende til HF-niveau. Drøftelser med Campus 

Bornholm har klarlagt, at denne ændring for fx Kontoruddannelsen betyder et mindre optag, da 

niveauet for nogle unge er for højt, trods stor interesse for uddannelsen. Campus Bornholm ønsker, 

at uddannelsen på Bornholm udbydes som EUD i stedet for EUX.  

 

Anbefaling: Et ændret og lavere uddannelsesniveau ift. kontor vil angiveligt kunne medføre flere 

elever og vil dermed være gunstigt for Bornholm, hvorfor der kan være behov for at rette en 

henvendelse til ministeriet alternativt bede Folketingets Undervisningsudvalg om foretræde, for at 

opnå en forsøgsordning på Bornholm. Det anses som hensigtsmæssigt at borgmesteren, 

Uddannelsesudvalget, kommunaldirektøren samt Campus Bornholm står sammen herom. Desuden 

er det væsentligt at inddrage erhvervslivet i processen og trække på deres vurderinger i en evt. 

henvendelse til ministeriet. Endelig kan Bornholms Folketingsrepræsentanter orienteres og 

inddrages. 

 

Ansvarlig: Borgmesteren, Uddannelsesudvalget, Kommunalbestyrelsen og Campus Bornholm. 

 

Økonomiske konsekvenser: - 

3.13 Samlokalisering af 10. klassecenter og Campus Bornholm 
Kan der skabes hensigtsmæssige synergi’er ved, at der sker en samlokalisering af 10. klassescentret 

og Campus Bornholm, med henblik på at flere unge påbegynder og gennemfører en 

ungdomsuddannelse på Bornholm?  
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Anbefaling: Det anbefales, at der foretages en afdækning af hvilke synergier der kan skabes ved en 

samlokalisering mellem 10. klassescentret og Campus Bornholm, samt hvilke muligheder der er for 

en evt. samlokalisering. 

 

Ansvarlig: Bornholms Regionskommune – gennem samarbejde med Campus Bornholm. 

 

Økonomiske konsekvenser: - 
 

 


