RUS-indsatsområde:
Flere faglærte
Udfordringen

Fakta:

Der bliver mangel på faglærte i Region Hovedstaden i 2025 –
i alt står regionen til at mangle 32.500 faglærte.

I 2025 vil der mangle
32.500 personer med
faglærte kompetencer i
Region Hovedstaden.

Samtidigt er søgningen direkte fra grundskolen til
erhvervsuddannelserne lavest i Region Hovedstaden ud af de
fem danske regioner, og mange elever på
erhvervsuddannelserne falder fra i løbet af deres
uddannelse.
Årsagerne hertil er mange og praktikpladsproblematikken
spiller ind, men er nuanceret. I nogle brancher mangler der
praktikpladser, mens der i andre brancher er praktikpladser,
men for få elever, der søger dem.

Fakta:
Region Hovedstaden har
den laveste søgning til
erhvervsuddannelserne
direkte efter grundskolen.

Det vil vi gøre

Mål:

Region Hovedstaden vil samle de relevante parter og søge
fælles løsninger på udfordringerne på erhvervsuddannelserne.

Manglen på faglærte skal
reduceres.

Vi står allerede på et solidt erfaringsgrundlag og som en
samlende aktør på det faglærte område. Vi vil bygge videre på
de gode erfaringer og resultater fra Det strategiske rundbord
om flere faglærte (Faglært til vækst), Copenhagen Skills og den
regionale praktikpladsindsats.

I 2025 skal 30 % af en
ungdomsårgang vælge en
erhvervsuddannelse efter
9.-10. klasse.

Region Hovedstaden vil arbejde for at sikre en fortsat god
geografisk uddannelsesdækning i hovedstadsregionen. Så de
unge kan tilbydes et grundforløb på erhvervsuddannelserne
indenfor en rimelig transporttid. Det vil også medvirke til at
gøre erhvervsuddannelserne til et attraktivt og realistisk valg
for de unge.

Mulige aktiviteter

•

Nedsættelse af et kompetenceråd for ”Fremtidens faglærte”, der skal være
med til at forme fremtidige indsatser på området: Herunder også udfordringer
i forhold til uddannelsesdækningen i regionen.

•

I regi af ”Fremtidens faglærte”: En videreførelse af Copenhagen Skills 3.0 med
nye målgrupper og aktiviteter for rekruttering til EUD/EUX: Elever på
Forberedende Grunduddannelse (FGU) og de ældre unge 18-35 år bliver nye
områder for indsatser.

•

Brancherettede praktikpladsindsatser der tager udgangspunkt i erfaringerne
fra den regionale praktikpladsindsats og regionale behov.

Mulige partnere

•
•
•
•
•
•
•

Erhvervsskoler
Arbejdsmarkedets parter
Branche- og interesseorganisationer
Faglige udvalg
Undervisningsministeriet
Kommuner
Vidensaktører, f.eks. DEA og EVA

Finansiering

Regionen vil afsætte midler til et tema om ”Fremtidens faglærte”. Men vi kan ikke løfte
indsatsen alene, og er afhængig af partnerskaber og medfinansiering fra andre.
Herudover vil vi afsøge muligheder for yderligere finansiering via fonde for at geare de
regionale midler bedst muligt.

