
 

 

Bilag. REUs indstilling om videncentre 

 
Nr Område Ansøgere Faglige udvalgs 

bemærkninger 
REUs indstilling 

1. Automation og 
robotteknologi 
(2 videnscentre) 

SDE (vært), 
Herningsholm og EUC 
Syd 

Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg indstiller, 
at UVM tager initiativ til, at 
kredsen af skoler bag 
ansøgningerne nr. 1,2 og 3 
indkaldes til en drøftelse af 
en revurdering af 
ansøgningerne mhp. fornyet 
ansøgning, der sikrer en 
bredere dækning. 
 
Det faglige udvalg for 
elektrikeruddannelsen 
indstiller, at UVM tager 
initiativ til, at kredsen bag 
ansøgningerne nr. 1, 2 og 3 
indkaldes til en drøftelse af 
en revurdering af 
ansøgningerne med mhp. en 
fornyet ansøgning, der sikrer 
en bredere dækning fordelt 
på 2 skoler. 

Se REUs indstilling af 12. 
september 2017. 

2. Automation og 
robotteknologi 

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

 

Se ovenfor. Se REUs indstilling af 12. 
september 2017. 

3. Automation og 
robotteknologi 

TECHCOLLEGE (vært), 
TEC, NEXT og Tradium 

Se ovenfor. Se REUs indstilling af 12. 
september 2017. 

4. Automation og 
robotteknologi 
 

Erhvervsskolerne Aars 
(vært) og Nordjyllands 
Landbrugsskole 

Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg vurderer, 
at ansøgningen er for smal, 
da centrale uddannelser ikke 
udbydes af de deltagende 
skoler. 
 
Det faglige udvalg for 
elektrikeruddannelsen 
vurderer, at ansøgning nr. 4 
ikke har tilstrækkeligt 
potentiale til at blive 
nationalt videnscenter, da 
centrale vidensuddannelser 
ikke udbydes ved de skoler, 
der indgår i ansøgningen. 

Se REUs indstilling af 12. 
september 2017. 

5. Procesteknologi 
(2 videnscentre) 

EUC Lillebælt (vært) og 
Kold College 

Ingen bemærkninger fra 
faglige udvalg. 

REU indstiller, at 
ansøgningen 
imødekommes. REU 
finder, at ansøgningen er 
velbegrundet i forhold til 
videnscentrenes mål og 
opgaver og ligger inden for 



 
de udmeldte områder for 
videncentrene. 

6. Håndværk – design og 
arkitektur 
(1 videnscenter) 

NEXT (vært), Mercantec 
og Tech College 

Træindustriens 
Uddannelsesudvalg og 
Snedkerfagets Fællesudvalg 
henstiller til, at videnscentret 
også omfatter 
maskinsnedkeruddannelsen 
og 
boligmonteringsuddannelsen. 

REU indstiller, at 
ansøgningen 
imødekommes. REU 
finder, at ansøgningen er 
velbegrundet i forhold til 
videnscentrenes mål og 
opgaver og ligger inden for 
de udmeldte områder for 
videncentrene. 

7. Håndværk – 
bæredygtighed, 
klimarenovering og 
byggeri  
(1 videnscenter) 

EUC Sjælland (vært) og 
CELF 

De faglige udvalg for hhv. 
elektriker- og vvs-
energiuddannelsen vurderer, 
at ansøgning nr. 7 og 8 ikke 
har tilstrækkeligt potentiale 
til at blive nationalt 
videnscenter, da 
ansøgningsskolerne er for 
snævert repræsenteret. 

REU indstiller, at 
ansøgningen ikke 
imødekommes, idet rådet 
samtidig henviser til rådets 
indstillinger nedenfor (nr. 
8 og 9). Rådet bemærker i 
forhold hertil, at 
aftalekredsen har fastlagt 
maks. 1 videnscenter på 
området. 

8. Håndværk – 
bæredygtighed, 
klimarenovering og 
byggeri  

Learnmark Horsens 
(vært), Roskilde Teknisk 
Skole og Den jyske 
Haandværkerskole 

Byggeriets Uddannelser 
indstiller, at Learnmark 
Horsens m.fl. bliver 
videnscenter. 
 
Snedkerfagets Fællesudvalg 
indstiller, at Learnmark 
Horsens bliver videnscenter. 
 
De faglige udvalg for hhv. 
elektriker- og vvs-
energiuddannelsen vurderer, 
at ansøgning nr. 7 og 8 ikke 
har tilstrækkeligt potentiale 
til at blive nationalt 
videnscenter, da 
ansøgningsskolerne er for 
snævert repræsenteret. 

LO indstiller, at 
ansøgningen fra 
Learnmark Horsens 
imødekommes, jf. REUs 
indstilling af 12. september 
2017. 
 
DA afgiver ikke indstilling 
men gør opmærksom på 
følgende synspunkter fra 
organisationens 
medlemsorganisationer, jf. 
REUs indstilling af 12. 
september 2017. 

9. Håndværk – 
bæredygtighed, 
klimarenovering og 
byggeri  

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

Metalindustriens 
Uddannelsesudvalg indstiller, 
at ansøger nr. 9 udpeges som 
videnscenter. 
 
De faglige udvalg for hhv. 
elektriker- og vvs-
energiuddannelsen indstiller, 
at ansøger nr. 9 udpeges som 
videnscenter. 

LO indstiller, at 
ansøgningen fra 
Learnmark Horsens 
imødekommes, jf. REUs 
indstilling af 12. september 
2017. 
 
DA afgiver ikke indstilling 
men gør opmærksom på 
følgende synspunkter fra 
organisationens 
medlemsorganisationer, jf. 
REUs indstilling af 12. 
september 2017. 

10 Digital Handel  
(1 videnscenter) 

Aarhus Business 
College (vært) 
Aalborg Handelsskole  
Business College Syd 
Handelsfagskolen 
(Odder) 

Ingen bemærkninger fra 
faglige udvalg. 

REU indstiller, at 
ansøgningen 
imødekommes. REU 
finder, at ansøgningen er 
velbegrundet i forhold til 
videnscentrenes mål og 



 
IBC – International 
Buiness College 
Knord 
Learnmark Horsens 
Mercantec 
Next – Uddannelse 
København 
Tietgen 
Viden Djurs 
Zealand Business 
College  

 

opgaver og ligger inden for 
de udmeldte områder for 
videncentrene. 

11 Databaseret service og 
forretningsudvikling  
(1 videnscenter) 

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

Ingen bemærkninger fra 
faglige udvalg. 

REU indstiller, at 
ansøgningen 
imødekommes. REU 
finder, at ansøgningen er 
velbegrundet i forhold til 
videnscentrenes mål og 
opgaver og ligger inden for 
de udmeldte områder for 
videnscentrene. 

12 Velfærdsteknologi (2 
videnscentre) 

SOSU Nord (vært), SOSU 
FVH og SOSU Fyn 

Fagligt udvalg for den 
pædagogiske 
assistentuddannelse og 
social- og 
sundhedsuddannelsen 
anbefaler, at SOSU Nord 
bliver videnscenter i vest. 

REU indstiller, at 
ansøgningen 
imødekommes, jf. også 
bemærkningerne fra det 
faglige udvalg. REU finder, 
at ansøgningen er 
velbegrundet i forhold til 
videnscentrenes mål og 
opgaver, og at ansøgningen 
afspejler en hensigtsmæssig 
organisering af 
samarbejdet i et 
videnscenter i 
Vestdanmark. 

13 Velfærdsteknologi  SOPU (vært) og SOSU C Fagligt udvalg for den 
pædagogiske 
assistentuddannelse og 
social- og 
sundhedsuddannelsen 
anbefaler, at ministeriet 
opfordrer SOPU og Sjælland 
til at indgå samarbejde i et 
videnscenter for 
Østdanmark. 

REU indstiller, at 
ansøgningen 
imødekommes, jf. også 
bemærkningerne fra det 
faglige udvalg. REU finder, 
at ansøgningen er 
velbegrundet i forhold til 
videnscentrenes mål og 
opgaver, og at ansøgningen 
afspejler en hensigtsmæssig 
organisering af 
samarbejdet i et 
videnscenter i 
Østdanmark. 

14 Velfærdsteknologi  SOSU Sjælland (vært), 
SOSU Nykøbing og 
Roskilde Handelsskole 

Fagligt udvalg for den 
pædagogiske 
assistentuddannelse og 
social- og 
sundhedsuddannelsen 

REU indstiller, at 
ansøgningen ikke 
imødekommes. REU 
finder ikke, at ansøgningen 
afspejler en tilstrækkelig 



 
anbefaler, at ministeriet 
opfordrer SOPU og Sjælland 
til at indgå samarbejde i et 
videnscenter for 
Østdanmark. 

hensigtsmæssig 
organisering af 
samarbejdet i et 
videnscenter i 
Østdanmark, idet rådet 
samtidig henviser til rådets 
indstillinger ovenfor (nr. 
12 og 13). Rådet bemærker 
i forhold hertil, at 
aftalekredsen har fastlagt 
maks. 2 videnscentre på 
området. 

15. Fødevareproduktion – 
bæredygtighed 
(Udenfor uden for de 
udmeldte områder for 
videnscentrene) 

Dalum Landsbrugsskole 
(vært) og Kold College 

De faglige udvalg for 
landbrugsuddannelsen og 
gastronomuddannelsen 
finder det yderst beklageligt, 
at UVM påtænker at afvise 
ansøgningen om oprettelse 
af et videnscenter for 
fødevareproduktion – 
bæredygtighed. 

REU indstiller, at 
ansøgningen ikke 
imødekommes, da den 
ligger uden for rammen for 
de videnscenterområder, 
der er politisk fastlagt af 
aftalekredsen bag eud-
reformen. 

 
 


