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Agenda

• Opgavens rammer og indhold

• Foreløbige resultater og konklusioner

• Gruppearbejde

• Frokost



Opgavens rammer

• Bestilt af Bornholms Vækstforum

• To treårige udviklingskontrakter. Årlige 
bevillinger på 750.000,-

• Beslutningsgrundlag for, hvordan 
videregående uddannelse på Bornholm -
herunder Bornholms Akademis funktioner -
kan varetages i fremtiden.



Opgavens indhold

1. Evaluering af Bornholms Akademi

2. Udfordringer for videregående uddannelse på 
Bornholm –SWOT

3. Perspektiver på videregående uddannelse 
nationalt og i yderområder

• Mulige modeller for varetagelse af videregående 
uddannelse på Bornholm

• Workshop med uddannelsesaktører

• Færdig analyse offentliggøres i juni 2014
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Økonomien omkring
Bornholms Akademi

• Årlige bevillinger til BA og Bornholm:
– 750.000,- fra Bornholms Vækstforum til BA
– Fra Uddannelses- og Forskningsministeriet:
 1,3 mio. i grundbevilling til BA
 2,7 mio. som pulje til udlagt uddannelse på Bornholm   

• Samlet årligt indtægtsgrundlag på BA fra 2008-2013   
mellem 1,3 og 3,8 mio. kr.

• Indtægtsdækket virksomhed på Bornholms Akademi  
ml. 700.000 – 1.8 mio. kr. pr. år. 



Aktivitetsnøgletal for 
Bornholms Akademi

• 2 AC årsværk og 1,6 HK årsværk

• 74 AC timer og 58 HK timer pr. uge

Anvendt til:

• ”…alle bidrager, hvor det er nødvendigt” 

Opgaver relateret til Bornholms Vækstforum 11 AC timer

Uddannelsescenter Snorrebakken 15 AC timer
42 HK timer

Understøtte og udvikle videregående uddannelse 33 AC timer

En selvstændig virksomhed 
(økonomi, strategi, bestyrelse) 15 AC timer



1. Understøtte videregående 
uddannelse på Bornholm 

• 2001 -

• Varighed og forlængelse er et signal….

• Lykkedes med at efteruddanne BRK-ledere på diplom-
og masterniveau pga. finansiering og styrker

• Vanskeligt at tiltrække private erhvervslivs aktører  

• Meget svært at sætte bornholmske uddannelser på 
landkortet

• Aktuelt: blended learning (serviceøkonom m.v.) 

• BA mangler klart mandat lokalt såvel som nationalt for 
at kunne udføre en koordinerende og udviklende rolle



2. Administration, drift og udvikling af 
Uddannelsescenter Snorrebakken

• 2001 -

• Varighed og forlængelse – har fungeret for BRK  

• Visse opgaver varetages af BA af historiske og 
bekvemmelighedsmæssige årsager (2014 -)

• Tilsvarende forklaring på løsning af 
praktiske/organisatoriske opgaver i huset

• Muligheder for synergi og udvikling udnyttes ikke 
fuldt ud – lokalefællesskab vs. uddannelsescenter



3. Bistå Bornholms Vækstforum på 
uddannelsesområdet

• 6 år (2008 -) og 13 af 115 projekter

• Valgt i BRK at faglige anbefalinger og strategiske 
uddannelsesmæssige opgaver varetages af BA 
frem for at sekretariatet

• Historisk, men: hvorfor kun en udpeget og VF 
honoreret rådgivningsfunktion vedr. uddannelse?

• Uddannelse = 31 % af VF’s midler (incl. UTA)

• Rådgivende og udførende aktør på samme tid… 



Status for BA april 2014

• Succes med efteruddannelse til BRK-ansatte

• Et velfungerende hus for de udlagte uddannelser

• Svært at fange det private erhvervslivs aktører

• Bornholm som uddannelsesø er opad bakke

• Udvikling er presset af administration og ledelse

• Den koordinerende, udviklende rolle er vanskelig

• Uklarheder vedr. relationer, samarbejde og ønsker
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Styrker 

• Bornholm  er overskuelig,  afgrænset, og med egne 
regionale strategier og ressourcer. 

• Langvarigt samarbejde med  Metropol, UCC, 
Kunstakademiets Designskole ,  RUC og  SDU 

• Uddannelsescenter Snorrebakken
• Campus Bornholm =  samling af alle ungdomsuddannelser 

og VEU efteruddannelser
• Bornholms Sundheds og Sygeplejerske Uddannelse  og GK 

skole 
• Har et veletableret samarbejde mellem uddannelser rettet 

mod det offentlige arbejdsmarked og BRK/Jobcenter



Svagheder 

• Institutionelle  og faglig tilhørsforhold er mere styrende end 
den samlede bornholmske uddannelsesproblematik

• Den bornholmsk uddannelsessektor er  lille og fragmenteret

• Uddannelserne har hver for sig lokalt et svagt fagligt miljø   

• Generelle undervisningsopgaver løses til tider af  undervisere 
der flyves ind 

• Afsøgning af uddannelsesbehov og udbud er ikke systematisk 
og delt på mange aktører (Virksomhedsservice, BCB, CRT)  



Uddannelsernes ønsker til en 
akademifunktion 

• Indadtil styrke det bornholmske 
uddannelsesmiljø gennem  udvikling/tiltrækning 
af  nye uddannelser samt gennem at facilitere
samarbejde uddannelserne imellem.  

• Udadtil forbinde bornholmske  
uddannelsesbehov med eksisterende udbydere 
(professionshøjskoler universiteter m.v.)  samt 
afsøger og kortlægger erhvervslivets 
uddannelsesbehov på videregående niveau. 



Indadtil styrke det bornholmske 
uddannelsesmiljø ved at:

• Skabe øget samarbejde mellem eksisterende uddannelser. 
• Samle de akademiske miljøer: Snorrebakken, Campus og 

CRT
• Understøtte udvikling af teknologiske og pædagogiske 

forudsætninger for e-læring. 
• Pulje til forsknings- og udviklingprojekter indenfor det 

sociale, arbejdsmarked og det pædagogiske område. 
• Tilbyde master og generelle efteruddannelsestilbud til 

undervisere ansat på ungdoms- og videregående 
uddannelser. 

• Tilbyde master oven på diplomlederuddannelsen 
• Skabe et større og bedre arbejdsmarked lokalt for 

undervisere og gymnasielærere.



Udadtil skabe et bedre 
uddannelsestilbud gennem 

• Sænke initialomkostninger forbundet med at oprette midlertidige 
og langvarige uddannelsestilbud

• Overvåge arbejdsmarkedsbehov

• Lave opsøgende arbejde og kortlægger videregående 
uddannelsesbehov sammen med Campus Bornholms  
Virksomhedsservice, Jobcenteret, BCB og CRT 

• Indgå strategiske samarbejdsaftaler med udenøs udbydere af 
videregående uddannelser (akademi, diplom, master)

• Synliggøre konkrete uddannelsesveje fra erhvervsskole til  
universitet (fx ingeniøruddannelse) gennem stærke relationer til 
uddannelsesinstitutioner ovre

• Vedligeholde et lokalt uddannelseslandkort på det videregående 
område som bidrag til en strategisk uddannelsesplan



Del 1 og 2 – det samlede billede:

• Uddannelsesinstitutionerne er svage hver for sig og har 
sammenfaldende udfordringer 

• Uddannelsesinstitutionerne samarbejder i dag kun meget 
begrænset med BA 

• Der er et fremtidigt generelt stigende  uddannelsesbehov på 
Bornholm. 

• Uddannelse og kompetenceudvikling kan udløse vækstpotentialer 
men det forudsætter en fokuseret, sammenhængende strategisk 
indsats:

- systematisk kortlægning af  uddannelsesbehov 
- skabe en indgang til videre og efteruddannelse
- måle resultatet af vores uddannelsesindsats    
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Nationale tendenser

• Akademisering og samling af specialiserede 
vidensmiljøer i stadigt voksende institutioner

• Professionshøjskolernes udbud i yderområder 
er dobbelt-udfordret - kvalitet og demografi 

• Fordrer mere fleksible og delvist netbårne
uddannelsestilbud

• Et erhvervsuddannelsessystem i  
forsvarsposition

• Stadig flere bycampus og multicampus  



Thy case

• Thy og Morsø kommuner ca. 60.000 indbyggere 
• 1 – 1½ kørsel til større bycentre (og AAU)
• Thy Uddannelsescenter etableret 2004 
• Ca. 400 studerende indskrevne :  

Bachelor: sygeplejerske, pædagog
Akademiniveau:   markedsøkonom og finansøkonom 
ad hoc mindre hold på e-learning baserede uddannelser 

• Fast samarbejde med VIA og UCN  
• Lokale lærere  (underviser både på erhvervsskole og akademi udd. 
• Deltager i lokale og regionale uddannelses- og udviklingsprojekter 
• Match point for AAU  
• Centerleder deltager i lokale erhvervs og udviklingsprojekter



Thy: Organisation og Økonomi 

• Centerleder og driftspersonale er kommunalt 
ansatte 

• Rådgivende uddannelsesråd: Borgmestrene 
samt Rektor for UCN og VIA  

• Kommunalt bidrag:  Driftstilskud ca. 212.000 
kr. + centerlederløn

• Øvrige drift dækkes af uddannelserne i huset



Krav til varetagelse af videregående 
uddannelse på Bornholm

• Højne bornholmernes uddannelsesniveau som 
fundament for vækst og udvikling

• Tilgodese arbejdsmarkedets skiftende krav

• Skabe sammenhæng ml. erhvervs- og 
uddannelsesstrategi

• Nedbryde/minimere ø-barrierer

• Koordinere og varetage videregående 
uddannelsesbehov og udbud 

• Sikre de ministerielle bevillinger



Tak for opmærksomheden

Tage Petersen, tage@crt.dk

Anja Bach-Jensen, anja@crt.dk


