
 

Rådet for de Grundlæggen- 
de Erhvervsrettede Uddan- 
nelser (REU) 
 
Rådssekretær  
Per Pagh Aarestrup 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København k 
Tlf 3392 7332 
e-mail: reu@uvm.dk 

12. september 2017 
 

 
Undervisningsministeriet 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
(Sendt pr. e-mail til euteko@stukuvm.dk)    
    
 
 
 
Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers  
(REUs) indstilling vedr. udpegning af videncentre 
 
Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
(STUK), har oplyst REU, at aftalekredsen bag ”Aftale om bedre og mere 
attraktive erhvervsuddannelser” har besluttet, at der skal oprettes op til 
10 videnscentre inden for automation og robotteknologi (2 centre), vel-
færdsteknologi (2 centre), procesteknologi (2 centre), håndværk - design 
og arkitektur (1 center), håndværk - bæredygtighed, klimarenovering og 
byggeri (1 center), digital handel (1 center) og databaseret service og for-
retningsudvikling (1 center).  
 
Godkendelse af videnscentre sker efter høring af REU, idet ansøgnin-
gerne herom vurderes ud fra en række kriterier, som fremgår af ministe-
riets notat af 31. marts 2017 om ansøgninger om at blive videnscenter 
for erhvervsuddannelser. 
 
STUK har oplyst REU, at der er modtaget i alt 15 ansøgninger om at 
blive videnscenter, og disse er gjort tilgængelige for REU på hjemmesi-
den http://uvm.dk/erhvervsuddannelser/skoleudvikling/videnscentre 
 
Ansøgningerne fordeler sig således: 
• Automation og robotteknologi: 4 ansøgninger 
• Procesteknologi: 1 ansøgning 
• Velfærdsteknologi: 3 ansøgninger 
• Håndværk – design og arkitektur: 1 ansøgning 
• Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri: 3 ansøgnin-

ger 
• Digital handel: 1 ansøgning 
• Databaseret service og forretningsudvikling: 1 ansøgning 
 
Derudover er der modtaget 1 ansøgning om at blive videnscenter for 
fødevareproduktion – bæredygtighed, hvilket er uden for rammen for de 
videnscenterområder, der er politisk fastlagt af aftalekredsen bag eud-
reformen. 
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REU har ved mail af 27. juni 2017 bedt de faglige udvalg om at gøre sig 
bekendt med og forholde sig til ansøgningsmaterialet og på grundlag af 
de fastsatte vurderingskriterier afgive eventuelle relevante bemærkninger 
til REU.  Bemærkningerne fra de faglige udvalg er vedlagt til ministeriets 
orientering. 
 
Det bemærkes, at STUK i forhold til godkendelsesprocessen har oplyst, 
at videnscentrene vil få en godkendelse, der er betinget af, at videnscen-
trene inden for cirka en måned tilpasser ansøgningen i forhold til for 
eksempel økonomiske betingelser, aktivitetsplaner samt indgåelse af 
samarbejde med skoler der ikke godkendes som videnscenter. 
 
På denne baggrund indstiller REU at følgende ansøgninger om oprettelse 
af videncentre imødekommes på de nævnte angivne vilkår: 
 
Nr Område Ansøgere REUs indstilling 
1. Automation og ro-

botteknologi 
(2 videnscentre) 

SDE (vært), Her-
ningsholm og EUC 
Syd 

- , jf. nedenfor. 

2. Automation og ro-
botteknologi 

Mercantec (vært), 
CELF,  
EUC Nordvest og 
ZBC Selandia  

 

- , jf. nedenfor. 

3. Automation og ro-
botteknologi 

TECHCOLLEGE 
(vært), TEC, NEXT 
og Tradium 

- , jf. nedenfor. 

4. Automation og ro-
botteknologi 
 

Erhvervsskolerne 
Aars (vært) og 
Nordjyllands Land-
brugsskole 

- ,jf. nedenfor. 

5. Procesteknologi 
(2 videnscentre) 

EUC Lillebælt (vært) 
og Kold College 

REU indstiller, at 
ansøgningen imøde-
kommes, jf. bilag. 

6. Håndværk – design 
og arkitektur 
(1 videnscenter) 

NEXT (vært), Mer-
cantec og Tech Col-
lege 

REU indstiller, at 
ansøgningen imøde-
kommes, jf. bilag. 

7. Håndværk – bære-
dygtighed, klimare-
novering og byggeri  
(1 videnscenter) 

EUC Sjælland (vært) 
og CELF 

- , jf. nedenfor. 

8. Håndværk – bære-
dygtighed, klimare-
novering og byggeri  

Learnmark Horsens 
(vært), Roskilde 
Teknisk Skole og 
Den jyske Haand-
værkerskole 

- , jf. nedenfor. 

9. Håndværk – bære-
dygtighed, klimare-
novering og byggeri  

Hansenberg (vært), 
Tech College, EUC 
Syd, Next og 
TEC 

- , jf. nedenfor. 

10 Digital Handel  
(1 videnscenter) 

Aarhus Business 
College (vært) 
Aalborg Handels-

REU indstiller, at 
ansøgningen imøde-
kommes, jf. bilag. 
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skole  
Business College 
Syd 
Handelsfagskolen 
(Odder) 
IBC – Interna-
tional Buiness 
College 
Knord 
Learnmark Hor-
sens 
Mercantec 
Next – Uddannel-
se København 
Tietgen 
Viden Djurs 
Zealand Business 
College  

 

11 Databaseret service 
og forretningsudvik-
ling  
(1 videnscenter) 

IBC (vært) 
Aarhus Business 
College 
Niels Brock 
KNORD 
Viden Djurs 
ZBC 
Selandia 
Tietgen 
Skive Handelsskole 
Roskilde Handels-
skole 
Campus Vejle 
Tradium 
Learnmark 
Svendborg Er-
hvervsskole 
Rybners 

REU indstiller, at 
ansøgningen imøde-
kommes, jf. bilag. 

12 Velfærdsteknologi 
(2 videnscentre) 

SOSU Nord (vært), 
SOSU FVH og SO-
SU Fyn 

REU indstiller, at 
ansøgningen imøde-
kommes, jf. bilag. 

13 Velfærdsteknologi  SOPU (vært) og 
SOSU C 

REU indstiller, at 
ansøgningen imøde-
kommes, jf. bilag. 

14 Velfærdsteknologi  SOSU Sjælland 
(vært), SOSU Nykø-
bing og Roskilde 
Handelsskole 

REU indstiller, at 
ansøgningen ikke 
imødekommes, jf. 
bilag. 

15. Fødevareproduktion 
– bæredygtighed 
(Udenfor uden for 
de udmeldte områ-
der for videnscen-
trene) 

Dalum Landsbrugs-
skole (vært) og Kold 
College 

REU indstiller, at 
ansøgningen ikke 
imødekommes, jf. 
bilag. Se endvidere 
nedenfor. 
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Vedr. videnscenter for Automation og robotteknologi (2 videnscen-
tre), jf. ovenfor ansøgning nr. 1.-4.: 
 
REU’s indstilling har afventet dialog mellem de ansøgende skoler, jf. 
REUs brev af 29. august 2017 (vedlagt). Som svar på REUs brev har 
rådet modtaget følgende tilkendegivelser: 
 
Syddansk Erhvervsskole (vært) har i brev af 4. september 2017 (vedlagt) 
meddelt, at konsortiet bestående af Syddansk Erhvervsskole (SDE – 
værtsskole), Herningsholm Erhvervsskole og EUC Syd fastholder sin 
ansøgning i sin oprindelige form (ansøgning nr. 1, jf. ovenfor). 
 
Værtsskolerne bag ansøgning nr. 2 og nr. 3, jf. ovenfor, (Mercantec og 
TECHCOLLEGE) har i brev af 6. september 2017 med tilhørende ad-
dendum (vedlagt) meddelt, at værtsskolerne bag disse ansøgninger er 
blevet enige om at gå sammen og udarbejde en revideret konstellation af 
partnerskoler og associerede partnere, men at det af hensyn til tidsfristen 
ikke har været muligt at foretage en fuld omskrivning af ansøgningerne. 
 
Erhvervsskolerne Aars (vært) har i brev af 5. september 2017 (vedlagt) 
meddelt, at den oprindelige ansøgning (nr. 4, jf. ovenfor) fastholdes. 
 
På denne baggrund indstiller REU: 
 
Ansøgning nr. 1 – Syddansk Erhvervsskole (vært): 
REU indstiller, at ansøgningen imødekommes, jf. også bemærkningerne 
fra de faglige udvalg i vedlagte bilag. REU finder, at ansøgningen er vel-
begrundet i forhold til videnscentrenes mål og opgaver, og at ansøgnin-
gen afspejler en hensigtsmæssig organisering med udgangspunkt i en 
styrkeposition på området. 
 
Ansøgning nr. 2 og nr. 3 – Mercantec og TECHCOLLEGE: 
REU har i brev af 29. august 2017 opfordret de skoler, der indgår i de 
fire oprindelige ansøgninger som værts- eller partnerskoler, til snarest at 
starte drøftelser om i fællesskab at udarbejde ansøgninger om to centre. 
REU finder det meget positivt, at skolerne bag ansøgning nr. 2 og nr. 3 
har taget initiativ hertil, og indstiller, at en ansøgning til Undervisnings-
ministeriet på grundlag af det nye materiale, jf. ovenfor, imødekommes, 
hvis Undervisningsministeriet på baggrund af de udmeldte ansøgnings-
kriterier fagligt vurderer ansøgningen velbegrundet. REU lægger i den 
sammenhæng til grund, at det er en forudsætning, at de oprindelige 
værts- og partnerskoler i de to oprindelige ansøgninger er blevet hen-
sigtsmæssigt inddraget i processen. 
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Ansøgning nr. 4 – Erhvervsskolerne Aars: 
REU indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, jf. bemærkningerne 
fra de faglige udvalg (se bilag). REU henviser endvidere til rådets indstil-
linger øvrige indstillinger, idet rådet bemærker, at aftalekredsen har fast-
lagt maks. 2 videncentre på området. 
 
 
Vedr. videnscenter for Håndværk – bæredygtighed, klimarenove-
ring og byggeri (1 videncenter), jf. ovenfor ansøgning nr. 7.-9.: 
 
REU indstiller, at ansøgningen fra EUC Sjælland (ansøgning nr. 7) ikke 
imødekommes, se begrundelse i vedlagte bilag. 
 
LO indstiller, at ansøgningen fra Learnmark Horsens (ansøgning nr. 8) 
imødekommes. LO begrunder sin indstilling med, at det er vigtigt, at der 
er et videnscenter der tilgodeser byggeriets behov. Dog lægger LO til 
grund for sin indstilling at Learnmark vil sikre at behovene hos Elektri-
ker- og VVS og energi uddannelsen tilgodeses. 
 
DA afgiver ikke indstilling men gør opmærksom på følgende synspunk-
ter fra organisationens medlemsorganisationer.  
 
Dansk Byggeri peger på ansøgning nr. 8, idet Learnmark-samarbejdet besidder sam-
let set viden og erfaringer med videnscentrets centrale opgaver på allerhøjeste niveau, og 
den viden på klimadelen, som skolerne ligger inde med, bør udnyttes og udbygges via 
placeringen af videnscentret.  Geografisk og i forhold til at nå bredt ud er det set-up, 
som Learnmark fremlægger, langt det mest visionære. Omdrejningspunktet er ”det 
mobile videnscenter”, der styrer direkte mod at løse den mobilitetsproblematik, som et 
videnscenter med en fast fysisk lokation vil lide under. Konsortiet adresserer problemet 
direkte ved at etablere en model, der bringer videnscentret ud til elever og undervisere 
og ikke omvendt. Erhvervsskolerne har en god tradition for at lære af hinanden på 
underviserniveau, men det er fortsat en stor udfordring at samle elever på tværs af 
geografier. Med Learnmarks mobile løsning trædes der et stort skridt i den rigtige 
retning ved at sørge for, at fagenes nyeste viden transporteres ud i landet.  
 
Et videnscenter, der skal spille en betydende rolle i forhold til bæredygtighed og klima-
renovering i fremtidens byggeri, bør placeres der, hvor der er ambitioner om og en ind-
stilling til, at videnscentret skal kunne fortsætte efter projektperiodens udløb. De ud-
fordringer, byggebranchen står over for i de kommende år, kræver en løsning, der ikke 
er projektbaseret, men som kan løftes ind i en driftsfase af hensyn til både elever og 
byggebranchen.  
 
Tekniq henviser til det faglige udvalg for det faglige udvalg for Elektriker og Vvs-
energiuddannelsen, der peger på, at Hansenberg (ansøgning nr. 9) udpeges som videns-
center for Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri. 
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Vedr. det ansøgte videncenter om fødevareproduktion – bæredyg-
tighed, jf. ovenfor ansøgning nr. 15. 
 
Som bemærket ovenfor ligger ansøgningens område udenfor uden for de 
udmeldte områder for videnscentrene, hvorfor REU indstiller, at ansøg-
ningen ikke imødekommes i den indeværende proces. Men på baggrund 
af den konkrete ansøgning vil REU samtidig gerne tilkendegive, at hvis 
der kunne findes nye midler hertil, da finder rådet, at et område som 
landbrug og fødevareproduktion (bæredygtighed) kunne udgøre et inte-
ressant område/tema for et videncenter, idet der bl.a. er tale om et stort 
beskæftigelsesområde. 
 
 
Vedrørende opfølgning på videncentrene 
Af Undervisningsministeriet notat af 31. marts 2017 om ansøgninger om 
at blive videnscenter for erhvervsuddannelser fremgår, at der forventes 
gennemført en evaluering af videnscentrene i 2019, og at REU vil blive 
inddraget i arbejdet med evalueringen. 
 
REU vil gerne kvittere herfor og vil gerne deltage i arbejdet med evalue-
ringen. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Stina Vrang Elias 
Formand 
 


