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Baggrund
Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der
i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse
udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser,
som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et
arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.
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Strategien skal understøtte kommunernes interessevaretagelse over for uddannelsesinstitutionerne og bidrage til at skabe et fælles kommunalt ”fodslag” om de forbedringer, der skal arbejdes for i velfærdsuddannelserne.
Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter,
som KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på
professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommunernes
arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsuddannelse rne bl.a. i forbindelse med praktikophold.
KKR Hovedstaden drøftede strategien på seneste møde og besluttede, at
strategien sendes i høring i alle kommunalbestyrelser frem til sommerferien.
Der var enighed om, at strategien på sigt skal udvides til også at omfatte
efter- og videreuddannelser. KKR Hovedstaden besluttede endelig, at strategien evalueres efter en passende periode på fx 2 år.
Indstilling
Det indstilles, at kommunalbestyrelsen:

Dok.ID: 1994227

HGB@kl.dk
Direkte
Mobil 2463 7661

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle
2620 Albertslund

www.kl.dk/kkr-hovedstaden
Side 1/2

Drøfter vedlagte udkast til uddannelsesstrategi og indsender evt. bemærkninger til KKR sekretariatet på hgb@kl.dk senest den 22. juni
2015.
• Tager til efterretning, at der parallelt hermed igangsættes en proces med
henblik på at forankre strategien.
•

Sagsfremstilling
Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af
nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer.
Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i
kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.
Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:
• Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
• Aftagere i form af kommunerne selv
• De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.
Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed,
kommunikation og brug af ny teknologi.
Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for
via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfodring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.
Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.
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