Campus Bornholms VEU Strategi 2019-2021
Bornholm skal være den bedst uddannede landsdel i Danmark i forhold til erhvervslivets krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer.
På Campus Bornholm forpligter vi os derfor til, ambitiøst og vedholdende, at udvikle og udbydere relevante voksen- og efteruddannelsestilbud der:






sikrer Bornholms erhvervsliv de rette kompetencer
er en strategisk ressource for det bornholmske erhvervsliv
understøtter BRK’s erhvervsstrategi og RAR Bornholms VEU strategi
optimerer efteruddannelsesmulighederne for den enkelte borger
skaber synlighed af og videreudvikling i VEU-indsatsen

Ovenstående strategipunkter er nærmere beskrevet på de følgende sider.
Voksen efteruddannelses (VEU) strategien omfatter:
De almene uddannelser:

Forberedende Voksen Undervisning (FVU)
Almen Voksenuddannelse (AVU)
Ordblinde undervisning (OBU)
HF Enkeltfag

De arbejdsmarkedsrettede
uddannelser:

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Realkompetencevurderinger (RKV)

Videregående uddannelser:

Akademi uddannelserne (AU)
Diplomuddannelserne (PD)
Masteruddannelser

Denne strategi er til drøftelse i Campus Bornholms bestyrelse ultimo marts 2019, hvorefter den reviderede version lægges på hjemmesiden.

Sikrer Bornholms erhvervsliv de rette kompetencer
En vigtig forudsætning for øget vækst og beskæftigelse er, at Bornholm har en velkvalificeret arbejdsstyrke, som er up-to-date med den nyeste viden
og teknologi, og som er omstillingsparat i forhold til nye jobs og kompetencekrav på arbejdsmarkedet.
Det er derfor helt afgørende, at VEU-indsatsen er både målrettet og effektiv, og at udbuddet af voksen- og efteruddannelser fremmer både horisontal
og vertikal opkvalificering af arbejdsstyrken. Det har stor betydning for en fortsat udvikling af Bornholm som både viden- og produktionssamfund.
Derfor skal der igangsættes et markant og kontinuerligt kompetenceløft af arbejdsstyrken, tillige med at kvaliteten i voksen- og efteruddannelserne
skal styrkes.
Campus Bornholm arbejder for at indsatsen til enhver tid imødekommer arbejdsmarkedets behov, og at undervisningen ligeledes følger med
udviklingen med hensyn til afviklingsformer og brug af digitale muligheder. Det gælder både for den erhvervsrettede og den almene voksen- og
efteruddannelsesindsats.
Campus Bornholm vil i samarbejde med andre VEU aktører koordinere og tiltrække voksen- og efteruddannelsestilbud som gennemføres på
Bornholm, for at sikre optimale forhold for den enkelte virksomhed/borger.

Denne strategi er til drøftelse i Campus Bornholms bestyrelse ultimo marts 2019, hvorefter den reviderede version lægges på hjemmesiden.

Strategisk ressource for det bornholmske erhvervsliv
Omstilling på arbejdsmarkedet og udviklingen i mange jobfunktioner indebærer i stigende grad behov for mere sammensatte og bredere
kompetencer. Det er derfor vigtigt fortsat at styrke arbejdet med udvikling af uddannelsesstrukturer og udbuddet af ’uddannelsespakker’ som kan
bruges til en sammenhængende opkvalificering.
Virksomhedernes tilpasninger af arbejdsstyrken, ved produktionsnedgang eller sæsonudsving, skal fremadrettet konverteres til relevante strategiske
voksen- og efteruddannelsestilbud.
Campus Bornholm deltager i samarbejder med øvrige uddannelsesinstitutioner, brancher, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, CRT, Jobcenter
og erhvervscenter for at fokusere på morgendagens voksen- og efteruddannelsesbehov.
Campus Bornholm bliver en strategisk samarbejdspartner i forhold til opkvalificering af arbejdsstyrken og rådgiver i forhold til finansiering af videreog efteruddannelsesaktiviteter.

Denne strategi er til drøftelse i Campus Bornholms bestyrelse ultimo marts 2019, hvorefter den reviderede version lægges på hjemmesiden.

Understøtter BRK’s erhvervsstrategi og RAR Bornholms VEU strategi
Det er afgørende at mulighederne for fortsat voksen- og efteruddannelse forbedres og tilpasses fremtidens arbejdsmarked. Både ufaglærte og
faglærte skal have gunstige muligheder og vilkår for at opkvalificere sig og dermed forbedre deres jobmuligheder.
Bornholms fremtidige vækst og velstand kommer ikke af sig selv. Vækst og velstand skal skabes gennem en fremsynet og målrettet satsning på en
bedre uddannet arbejdsstyrke, der er rustet til at klare fremtidens udfordringer. Det er vigtigt at være opmærksom på de mange voksne, der får brug
for at flytte sig på arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende at opkvalificering af ufaglærte og faglærtes videreuddannelse prioriteres og iværksættes
for at imødekomme fremtidens behov for arbejdskraft.
Campus Bornholm skal medvirke til at sikre, at vi har det bredest mulige samarbejde omkring voksen- og efteruddannelses mulighederne på
Bornholm, hvorfor det er afgørende at både BRK erhvervsstrategi og RAR Bornholms VEU strategi understøttes i Campus Bornholms VEU Strategi.
BRK’s Erhvervsstrategi / Erhvervspolitik er pt. under udarbejdelse, men vil være en vigtig del af indsatserne i Campus Bornholms VEU strategi.
Campus Bornholm skal medvirke til at sikre, at RAR Bornholms VEU strategi udmøntes i et ’match mellem udbud og efterspørgsel af VEU aktiviteter’,
’koordination af kursusønsker’ samt ’imødegå at manglen på kvalificeret arbejdskraft’ kan gennemføres.

Denne strategi er til drøftelse i Campus Bornholms bestyrelse ultimo marts 2019, hvorefter den reviderede version lægges på hjemmesiden.

Optimere efteruddannelsesmulighederne for den enkelte borger
Gode læse-, regne- og IT-færdigheder er vigtige, både når det gælder arbejde og ifm. deltagelse i voksen- og efteruddannelse.
Det er afgørende, at voksnes deltagelse i FVU styrkes markant, således at langt flere voksne forbedrer deres grundlæggende læse- og
regnefærdigheder. Der er brug for initiativer, der styrker udbuddet og motiverer flere voksne til at deltage i FVU.
Der er behov for at have fokus på kombinerede AMU/FVU-forløb, der giver en sammenhængende almen- og erhvervsrettet opkvalificering.
Derudover skal der udvikles attraktive og kortere uddannelsesforløb, som bygger på en udstrakt brug af anerkendelse af voksnes realkompetencer.
Der er ligeledes behov for, at relevante uddannelsesmuligheder og uddannelsesstrukturer i AMU-systemet medtænkes i de nye EUV-forløb, hvor
dette er relevant.
Der etableres individuelle kompetenceløftsplaner som understøttes af beskæftigelses– og uddannelsesaktørerne på Bornholm.
VEU området på Campus Bornholm skal motivere den enkelte borger til at påbegynde voksen- efter- og videreuddannelse.

Denne strategi er til drøftelse i Campus Bornholms bestyrelse ultimo marts 2019, hvorefter den reviderede version lægges på hjemmesiden.

Skabe synlighed af og videreudvikling i VEU-indsatsen
En synlig og koordineret voksenvejledning er en vigtig forudsætning for at sikre en øget og målrettet VEU-indsats over for såvel beskæftigede som
ledige. Dette betyder at Campus Bornholm vil:
Fokusere på gennemsigtighed og sammenhæng i voksen og efteruddannelsesmulighederne.
Optimere markedsføring via alle relevante medier og kommunikationskanaler.
Sikre overskuelig opbygning af hjemmeside for voksen- og efter/videreuddannelse.

Denne strategi er til drøftelse i Campus Bornholms bestyrelse ultimo marts 2019, hvorefter den reviderede version lægges på hjemmesiden.

