
VÆKST OG
UDDANNELSE

UDDANNELSERNES BY NÆSTVED

 Veje til ny viden
- En del af Næstved Kommunes 
 vision Mærk Næstved



VÆKST OG UDVIKLING
– Sammen om fremtiden

I Næstved Kommune skal uddannelse være for livet med en målsætning om, at tingene 
hænger sammen og skal ses i en helhed: 

Et dynamisk erhvervsliv med attraktive arbejdspladser, gode uddannelsesmuligheder for 
alle, spændende fritidstilbud i en enestående natur og et levende kultur- og byliv er al-
lerede med til at gøre det attraktivt at leve, arbejde og uddanne sig i Næstved Kommune. 

Disse forhold er rammesættende for, at Næstved Kommune kan udvikle sig i den ønskede 
retning. 

Kommunens dagtilbud og folkeskoler er samtidig den infrastruktur, der skal være på 
plads for, at hverdagen fungerer hos børnefamilier – og er dermed grundlæggende for 
bosætning og et vigtigt parameter i forhold til tiltrækning af nye borgere til kommunen og 
dermed kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. 

I Næstved skal uddannelse derfor forstås som én indgang til vækst og udvikling og 
grundlaget for det gode liv her, hvor der kan skabes sammenhængskraft på tværs. 

Målsætningen for uddannelse i Næstved Kommune er klar – uddannelse er for livet, for 
alle og for fremtiden. 

Med afsæt i FN’s verdensmål er kvalitetsuddannelse også en grundlæggende drivkraft for 
sikre bæredygtig udvikling i Næstved Kommune.   

I Næstved Kommune forstår vi uddannelse som én in-
dgang til vækst og øget velstand. Vi vil skabe sammen-
hæng i hverdagen ved at arbejde målrettet med en række 
strategiske indsatser, som vi ser som fundamentet for 
mere og bedre uddannelse - og som grundlaget for det 
gode liv og en bæredygtig udvikling i Næstved Kommune.
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MÅLSÆTNING
– Næstved som uddannelsernes by

Vi vil være én af landets bedste uddannelseskommuner med attraktive kompetencegiv-
ende uddannelsestilbud og talentudvikling på alle niveauer, der ligeværdigt kan motivere 
børn, unge og voksne i deres uddannelsesvalg og fortsatte læring i livet – og dermed 
understøtte erhvervslivet med et bredt udvalg af veluddannet arbejdskraft. 

Vi vil samle vores uddannelsesinitiativer under én paraply med klart definerede målsæt-
ninger:

• Der skal være sammenhæng mellem ”skole og job”, hvor børn, unge og 
 virksomheder er medspillere på den uddannelsesmæssige bane.

• Der skal være mere og bedre uddannelse for alle, hvor denne skal være relevant og
 nærværende og således indgå som en hjørnesten i beskæftigelsesindsatsen.

• Et partnerskab mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune 
 er indgangen  til at sikre, at udbuddet af kvalificeret arbejdskraft matcher lokale behov, 
 og at vidensamarbejder understøtter lokale styrkepositioner. 
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DRIVERE TIL VÆKST

Uddannelsesdrivere

VÆKST OG UDVIKLING
i Næstved Kommune

Skole
Uddannelse Job

Erhverv

Uddannelsesområdet griber ind i en lang række strategiske indsatsområder i Næstved 
Kommune, hvor uddannelse fx har stor betydning i en beskæftigelsesmæssig kontekst for 
at få flere unge i uddannelse og job til gavn for den enkelte og kommunens økonomi. 
I disse sammenhænge udgør strategiske indsatser på uddannelsesområdet en drivkraft – 
en ”driver” til vækst – der kan flytte både den enkelte unge og kommunen som helhed i 
den ønskede retning. 

Særlige uddannelsestiltag kan dermed påvirke rammebetingelserne positivt på tværs af 
sektorer i Næstved – og kan udgøre det fundament, som vores børn og unge kan tage 
afsæt i i deres mestring af livet, og som understøtter erhvervslivet, beskæftigelsen og 
udviklingen over en bred kam i kommunen.
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UDDANNELSESDRIVERE

Vi har udvalgt fem centrale uddannelsesdrivere, der vil udgøre vores sigte
i det fremtidige arbejde.

1. Bedre brobygning fra grundskole til kompetencegivende uddannelser
Vi vil forbedre sammenhængen mellem uddannelsesretninger – og niveauer (fra grund-
skolen til kompetencegivende uddannelser) for at skabe en uddan¬nelsesbevidsthed 
– og parathed blandt børn og unge. Dvs. en øget bevidsthed og for¬ståelse om sammen-
hænge mellem ”skole og job”.

2. Højne uddannelsesniveauet for alle – mere, bedre og relevant uddannelse
Vi vil løfte uddannelsesniveauet i Næstved med attraktive studiemiljøer i byen og ud-
vikling og tiltrækning af strategiske uddannelsestilbud på tværs af ungdoms-, erhvervs- 
og videregående uddannelser - og videre- og efteruddannelsesmuligheder for alle.

3. Udbud af kvalificeret arbejdskraft
Vi vil sikre det rigtige ”match” mellem erhvervslivets behov og udbuddet af lokale er-
hvervsrettede uddannelser i forhold til tilgængelig kvalificeret arbejdskraft og efter-/
videreuddannelse af eksisterende medarbejdere. Det handler også om at skabe en ud-
dannelsesmæssig bevidsthed – og parathed hos de unge om, at lokale uddannelser giver 
adgang til attraktive jobmuligheder i Næstved, hvor elevpladser til alle er et nødvendigt 
udgangspunkt for dette. 

4. Partnerskab med det lokale erhvervsliv 
Vi vil øge inddragelsen af lokale virksomheder i uddannelsessamarbejde på tværs af alle 
niveauer med henblik på praktikforløb, studie- og specialeopgaver samt samarbejde med 
lokale forsknings- og videninstitutioner om innovationsprojekter inden for produkt- og 
teknologiudvikling. 

5. Strategisk samarbejde om innovation og entreprenørskab
Vi vil skabe en fælles ramme for innovationsmiljøer i Næstved i et strategisk samarbejde 
mellem erhvervsliv, uddannelser og kommune med fokus på talentforløb på tværs af ud-
dannelser, iværksætteri og innovation hos eksisterende virksomheder.
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UDDANNELSEINITIATIVER

De enkelte uddannelsesdrivere understøttes af konkrete projekter og initiativer, der skal 
medvirke til, at de ønskede mål nås. 

Formålet med at samle de forskellige uddannelsesinitiativer i Næstved under én paraply 
tydeliggør, hvordan de er med til at bidrage til det store billede – og kan samtidig bruges 
til at vurdere, om disse falder inden for de uddannelsesdrivere, som vi gerne vil under-
støtte.

SKILLS

Partnerskabsaftaler

Campus Næstved

Udflytning af statslige arbejdspladser

Nye uddannelsestilbud
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EKSEMPLER

SKILLS 2019 
I 2019 er Næstved vært ved DM i SKILLS, hvor flere hundrede af de mest talentfulde 
elever inden for erhvervsfagene kommer for at dyste med hinanden. I samarbejde med 
lokale virksomheder udbydes konkrete læringsmiljøer, der muliggør en øget inddragelse 
af erhvervslivet i undervisningen og skaber en nødvendig opmærksomhed om dette også 
efter afholdelsen af SKILLS. SKILLS 2019 er således med til at skabe bevidsthed om og 
dermed understøtte brobygningen på tværs af grundskolen til en bred vifte af kompe-
tencegivende uddannelser.

Udflytning af statslige arbejdspladser/offentlige arbejdspladser som potentiale 
Inden for de kommende to år vil der ske en udflytning af mere end 600 statslige arbejd-
spladser til Næstved. Der er tale om en væsentlig styrkelse af arbejdsmarkedet i Næst-
ved, der på forskellig vis bidrager til at sætte fokus på og fremme uddannelsesudbuddene 
i Næstved. Samtidig handler dette også om at udnytte det udviklingspotentiale, der ligger 
i, at Næstved huser næsten 14.000 offentlige arbejdspladser. 

Campus Næstved – udvikling af bymidten i Næstved
Projektet omkring Campus Næstved formår at samle en kreds af uddannelsesinstitu-
tioner under ét tag. Der skabes et unikt og attraktivt studiemiljø i Næstveds bymidte. 
Det handler om at trække flere spændende uddannelser, flere studerende, højne uddan-
nelseskvaliteten og gøre Campus Næstved til det mest attraktive studiested for lokale 
unge – og skabe liv i og udvikle bymidten til glæde for både unge og ældre - og skabe en 
tværgående uddannelsesmiljø til glæde og gavn for alle uddannelsesinstitutioner i Næst-
ved. Det handler om mere og bedre uddannelse til flere i et levende bymiljø

ArbejdskraftAlliancen
Et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, rekrutter-
ings- og vikarbureauer, A-kasser, Næstved Jobcenter og Næstved Erhverv, der har til 
formål at hjælpe virksomheder med rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af me-
darbejdere og fremme samarbejde med lokale videninstitutioner. 
Det handler om at kvalificere uddannelsestilbud i forhold til erhvervslivets behov og sty-
rkepositioner og sikre både rekruttering og den rette kompetenceudvikling af medarbej-
dere og ledige i kommunen, således at udbuddet matcher virksomhedernes behov 
- og adgangen til disse lettes for virksomhederne.

Partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner
Næstved Kommune vil gerne indgå en række partnerskabsaftaler med lokale, regionale 
og nationale uddannelsesinstitutioner, der udstikker rammerne for konkrete, strategiske 
indsatser, der har til formål om at understøtte visionen om i fællesskab at fremme vækst 
og uddannelse i Næstved. Visionen for samarbejdet tage afsæt i Næstved Kommunes 
forskellige strategiske målsætninger om ”mere og bedre uddannelse” til alle. 

Iværksætteri, innovation og entreprenørskab
Fra grundskolen til de videregående uddannelser i Næstved Kommune arbejdes på 
mange forskellige niveauer med iværksætteri og innovation. Det drejer sig om alt fra 
opfinderkonkurrencen Edison, virksomhedsudfordringer, byg en by, Lego Space Challenge 
hos grundskolen til NGH Maker Space hos Næstved Gymnasium og HF, FabLab hos erh-
vervsakademiet Zealand til sundhedsinnovation hos Absalon. De fleste af disse initiativer 
gennemføres i nært samarbejde med lokale virksomheder, der inddrages med konkrete 
cases og udfordringer fra deres hverdag.   
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Uddannelses-
rådet

Næstved
Kommune

Vækst og
uddannelse

Virksomheder

NÆSTVED-MODELLEN
- uddannelsesdrivere til vækst

VISION
Én af landets bedste uddannelses-
kommuner med attraktive kompetence-
givende uddannelsestilbud på alle 
niveauer.

STRATEGI
 Sammenhæng mellem 
 ”skole og job”.

 Mere og bedre uddannelse for alle.

 Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft 
 matcher lokale behov.

UDDANNELSESDRIVERE

Uddannelsesdriverne griber ind i en 
række andre strategiske indsatsom-
råder i Næstved Kommune, og de 
udvalgte initiativer og projekter, der 
iværksættes, har derfor betydning for 
den ønskede udvikling i kommunen 
som helhed.  Uddannelsesdriverne, 
som vi ser som fundamentet for mere 
og bedre uddannelse i Næstved, er 
netop grundlaget for det gode liv i 
Næstved.

Brobygning fra grundskole til uddannelse

Højne uddannelsesniveau

Udbud af kvalificeret arbejdskraft

Partnerskab med lokale erhvervsliv

Strategisk samarbejde om innovation 
og entreprenørskab

UDDANNELSESINITIATIVER SKILLS

Partnerskabsaftaler

Campus Næstved

Udflytning af statslige arbejdspladser

Nye uddannelsestilbud
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UDDANNELSER I NÆSTVED

EUC Sjælland
Serviceassistent
Buschauffør 
i kollektiv trafik
Personvognsmekaniker
Turistbuschauffør
Vejgodstransport

Absalon
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Sygeplejerske
Bioanalytiker
Administrationsbachelor

Zealand
Social-, og 
sundhedshjælper
Social,- og 
sundhedsassistent
Pædagogisk assistent
Omsorg, sundhed 
og pædagogik

Zealand
Autoteknolog
Bygningkonstruktør 
Commerce 
Management
Datamatiker
Finansøkonomi
Handelsøkonomi
Innovation og 
entreprenørship
Installatør, 
stærkstrøm
International Sales 
and Marketing

VUC Storstrøm
HF
HF-enkeltfag
Fjernundervisning
AUV
FVU
Ordblinde- 
undervisning
GSK
Virksomhedsrettede 
kurser
Voksen- og efter- 
uddannelsesguide

Herlufsholm Skole
STX
Naturvidenskabelig
Kunstnerisk
Sproglig
Samfundsvidenskabelig
herunder samfund & 
Business
Internationale 
Baccalaureate Diploma

ZBC Gourmetslagteraspirant HHX
Bager Kok Business og IT
Bagværker Konditor Business og Marketing
Detailshandelsassistent Kontorassistent International Marketing
Ernæringsassistent - administration Internationale studier 
Handelsassistent Kontorassistent - kinesisk, spansk og tysk
Eventkoordinator - økonomi Marketing og sprog
Gastronom - smørrebrød Logistikassistent Økonomi Classic
Gastronomassistent Detailslagter

EUXGourmetslagter - butik Gastronomi
Gourmetslagter - delikatesse Kontor, handel og forretningsservice

Tjener
Gourmetslagter - slagtning Teknologi, byggeri og transport

Sundhed, omsorg og pædagogik
Fødevarer, jordbrug og oplevelser

EUC Sjælland
Bygningsmaler
Data og kommunikation
Elektriker
Murer
Struktør 
og brolægger
Stukkatør
Tømrer
VVS-energi
Frisør
Tandklinikassistent
Automatik og proces
Industritekniker
Kranfører
Lager og terminal
Smed

HTX 
Biotech Science
Computer Science
Science

EUX
Elektriker
Klejnssmed
Murer
Personvognsmekaniker
Struktør
Tømrer
VVS-Energispecialist
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Næstved Gymna- 
sium og HF
STX
Samfundsvidenskabelig
Naturvidenskabelig 
Kunstnerisk
Idræt 
Innovation og IT

HF
Studieretninger
Samfund og økonomi
Medier og IT
Idræt
Mennesker og
pædagogik
Mennesker og samfund
Business
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