Pressemeddelelse

Nyt tiltag skal få flere unge til at vælge
en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse
Professionshøjskolen Absalon, Erhvervsakademi Sjælland, VUC Storstrøm og Nordvestsjællands HF &
VUC er gået sammen om projekt kompetencetilpasningsforløb. Projektet skal få flere studerende til at
gennemføre naturvidenskabelige eller tekniske videregående uddannelser i region Sjælland.

Både private og offentlige virksomheder på Sjælland og Lolland Falster har vanskeligt ved at skaffe
kvalificeret arbejdskraft. Det er især svært at få medarbejdere med en uddannelse inden for det tekniske
og naturvidenskabelige område. F.eks. som diplomingeniør i bioteknologi, bioanalytiker, laborant og
produktionsteknolog. Samtidig går der unge og voksne rundt med en studenterhue, men uden en
kompetencegivende eksamen. Derfor er de fire partnere gået sammen om at etablere
kompetencetilpasningsforløb, som skal få interesserede unge og voksne til at tage en videregående
uddannelse inden for det tekniske eller naturvidenskabelige område.
Kompetencetilpasningsforløbene kører lokalt i blandt andet Kalundborg og Vordingborg. De bygges
sammen af elementer, som skal give information om de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser i
Region Sjælland samt støtte projektets deltagere i at blive optaget på og gennemføre uddannelserne.
I projektet screenes unge og voksne for deres interesser og barrierer i forhold til at vælge
naturvidenskabelige eller tekniske karrierer. Projektet har allerede screenet omkring 150 potentielle
deltagere, hvor man regner med at ca. en tredjedel tilbydes at blive deltagere i projektet.
De udvalgte projektdeltagere får mulighed for at deltage i inspirerende events, hvor de møder lokale
uddannelser og besøger virksomheder. Desuden kan de følge særlige moduler på VUC’erne, så de fagligt
kan forberede sig til at følge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. Der bliver blandt andet
moduler i områder inden for matematik og kemi, som er målrettet de udfordringer, man ofte oplever på de
videregående uddannelser.
På de videregående uddannelser tilbydes projektets deltagere en mentorordning, hvor ældre
medstuderende eller undervisere fungerer som mentorer. Desuden kan projektets deltagere følge særligt
tilrettelagte forløb, hvis de efter studiestart har behov for ekstra støtte til at følge studiet. Det kunne for
eksempel være træning i at læse engelske fagbøger.
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Selvom projektet allerede har screenet mange interesserede, er det stadigt muligt at blive deltager. Så
skulle man være interesseret i at blive deltager i projektet, kan man kontakte VUC Storstrøm eller
Nordvestsjællands HF & VUC.
Fakta om projekt kompetencetilpasningsforløb
Projektejer: Professionshøjskolen Absalon
Partnere: VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC samt Erhvervsakademi Sjælland.
Projektet støttes med i alt godt 6.5 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond og Region Sjælland, Vækstforum
Sjælland
Se evt mere på projektets hjemmeside:
https://phabsalon.dk/forskning-og-udvikling/engineering-and-science/projektkompetencetilpasningsforloeb/
Flere oplysninger
Projektleder Lene Beck Mikkelsen Tlf. 7248 1213, lbm@pha.dk
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