SEKTORRAPPORT OM
UNDERVISNING
FremKom4: Kompetence- og
arbejdskraftbehovet i Undervisningssektoren

SEKTORRAPPORT APRIL 2022

FremKom4

– Fremtidens nordjyske kompetencebehov

Nordjyllands fremtidige vækst og udvikling er stærkt afhængig af
medarbejdere med de rette kompetencer. Derfor er det en stor glæde,
at partnerskabet bag FremKom-analyserne nu kan præsentere den
nyeste analyse af fremtidens nordjyske kompetencebehov - FremKom4.
FremKom4 bygger på en række analyser og interviews af udbud og
efterspørgsel på arbejdskraft og kompetencer fem år frem i tiden, dvs.
frem mod 2026 ligesom det var tilfældet med de 3 tidligere Fremkom-analyser.
Ud over at tegne et overordnet billede af kompetencesituationen i
Nordjylland giver FremKom en detaljeret indsigt i kompetencebehovene i 16 forskellige sektorer og i 4 geografiske oplande; Himmerland,
Thy-Mors, Vendsyssel - Han Herred og Aalborg.
Mads Duedahl
Regionsrådsformand

FremKom4 er blevet til på baggrund af en stor nordjysk opbakning og
et stærkt samarbejde mellem strategiske aktører fra uddannelses-,
beskæftigelses- og erhvervsområdet. FremKom4-analysen bidrager
således til en mere sammenhængende forståelse og indsigt i de
nordjyske kompetenceudfordringer.
FremKom4-analysen er gennemført med konsulentbistand fra Oxford
Research og Voxmeter, der har interviewet eksperter og ledere – fra den
private og offentlige sektor i Nordjylland. En lang række nordjyske
interessenter har været inddraget i processen og bidraget med både
information og kvalitetssikring.
Analysen viser, at der hos de nordjyske virksomheder er et særligt
fokus på den grønne omstilling, men også at virksomhederne er lidt
afventende ift. hvilke forandringer, den vil medføre. Derudover ses et
markant fokus på digitalisering og automatisering. Herunder naturvidenskabelige kompetencer, de såkaldte STEM-kompetencer.
Analysen giver et indblik i, hvilke forventninger de 16 sektorer har til
udviklingen i væksten de næste fem år. FremKom4 har også som noget
nyt et særligt fokus på industrien, der med næsten 40.000 arbejdspladser er den næststørste sektor i Nordjylland. Her kommer det blandt
andet til at handle om at sikre tilstrækkeligt erhvervsfagligt uddannede
med en STEM- eller teknisk uddannelse og også at understøtte uddannelsen og tiltrækningen af eksempelvis længerevarende uddannede på
de tekniske områder.
Resultaterne af FremKom4 skal fungere som input til både aktører,
der udbyder og aktører, der efterspørger kompetenceudvikling. FremKom4 er derfor et strategisk oplæg til debat og drøftelse af initiativer
handling. Det er derfor hensigten at sprede den nye viden gennem
konferencer i regionen og på denne baggrund indsamle tanker og ideer
til konkret, fremadrettet handling.
FremKom4-analysens resultater kan frit downloades på
FremKom’s hjemmeside: www.fremkom.dk

2 SEKTORRAPPORT

INDHOLD
1. Indledning og sammenfatning................................................................................................... 4
2. Arbejdskraftbehov og udfordringer ........................................................................................ 6
3. Omstillingsdagsordenen i sektoren.......................................................................................10
3.1 Grøn omstilling og behovet for grønne kompetencer ............................................10
3.2 Automatisering, digitalisering og behovet for STEM-kompetencer .............13
4. Behovet for efter- og videreuddannelse i sektoren ....................................................16

SEKTORRAPPORT 3

1. Indledning og sammenfatning
Introduktion

Sammenfatning af sektoranalysen

Uddannelsessektoren omfatter institutioner, der står

Sektoranalysen giver anledning til tre væsentlige

for grundskoleuddannelserne, de gymnasiale uddan-

konklusioner:

nelser, erhvervsfaglige uddannelser, FGU-uddannel-

Sektoranalysen viser, for det første, at generelt ser

ser og de videregående uddannelser samt institutio-

sektoren - modsat en række andre sektorer - ikke ind

nernes efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

i rekrutteringsudfordringer frem mod 2026. Det

Sektoren beskæftiger samlet ca. 22.000 svarende til

tilskrives primært de faldende ungdomsårgange og

8 pct. af de beskæftigede i Nordjylland. Det gør

en højere ledighed blandt undervisere. Der er dog

sektoren til en af de større sektorer i regionen set

også væsentlige undtagelser til denne generelle

med beskæftigelsesbrille. Fremskrives beskæftigel-

vurdering af rekrutteringssituationen i sektoren frem

sen i sektoren mod 2026 forventes dog et mindre fald

mod 2026. På områder hvor uddannelsesstederne

i beskæftigelsen.

konkurrerer med andre sektorer og private jobs, kan

Det er i vidt omfang en række ydre faktorer, der

det være vanskeligere at få de rigtige lærerkræfter.

bestemmer beskæftigelsen i sektoren. Den demo-

Det gælder for eksempel arbejdskraft med STEM-re-

grafiske udvikling, og her konkret størrelsen på

lateret uddannelse. Der kan også være rekrutterings-

ungdomsårgangene i regionen, influerer direkte på,

udfordringer på områder, hvor der i forvejen er

hvor mange lærerkræfter der er behov for i sekto-

mangel på arbejdskraft. Det gælder for eksempel i

ren.

forhold til sygeplejersker.

Der er også større samfundsmæssige trends, der

Den anden konklusion på sektoranalysen er, at den

over tid influerer på søgningen til bestemte uddan-

grønne omstilling har stor betydning i sektoren og

nelser og fag i sektoren. Det forklarer noget af

prioriteres af uddannelsesinstitutionerne. Det er for

nedgangen som for eksempel erhvervsuddannelser-

det første et resultat af en form for ”værdioprust-

ne har oplevet over en lang årrække i forhold til

ning”, som følge af krav og forventninger fra stude-

gymnasieskolerne. Brede samfundsmæssige trends,

rende og medarbejdere i sektoren, og som betyder,

herunder urbaniseringen og specifikt unges søgning

at skolernes eget klimaaftryk eller bidrag til andre

mod de større byer, påvirker også grundlaget for

verdensmål kommer i fokus. Det er for det andet et

uddannelsesinstitutioner i lokalområder. Endelig

resultat af en indholdsmæssig oprustning, som er i

spiller naturligvis politisk fastsatte rammer ind på

gang fordi interessenter i institutionernes omverden

sektoren gennem bevillinger, struktur på, krav til

vil begynde at efterspørge et bud på, hvad institutio-

udbud af uddannelser osv.

nerne uddannelsesmæssigt kan bidrage med til den

Et aktuelt eksempel på, at politiske beslutninger

grønne omstilling. Mens den værdimæssige oprust-

har stor betydning i sektoren og i høj grad kan få det

ning er i fuld gang, er den indholdsmæssige tilpas-

i Nordjylland, er den nuværende regerings udspil om

ning af uddannelserne først i sine indledende stadier.

at decentralisere uddannelser for at understøtte

Det skyldes, at behovet ikke er klart endnu. Men

lokalområder og lokale arbejdspladsers adgang til

tilpasningen i indholdet forventes at ske gradvist. Det

kvalificeret arbejdskraft. Konkret er det foreslået, at

forventes endvidere, at de konkrete grønne tiltag i

der skal etableres nye uddannelser i Frederikshavn,

høj grad kan komme til at blive bygget ind i de

Hjørring og Thisted. Det vil kunne betyde, at der

uddannelser, man allerede har, og som derfor skal

flyttes uddannelsespladser udefra til regionen, men

tilpasses til de behov, som aftagerne vil vise sig at

det kan potentielt også betyde at deres pladser

have. Sektoranalysen viser endvidere, at den grønne

flyttes internt i regionen til de nye uddannelsesste-

omstilling kan åbne op for nye forretningsmulighe-

der. Lukningen af engelsksprogede uddannelser på

der for uddannelsesinstitutioner, fordi der i flere

især erhvervsakademier og professionshøjskoler er

sektorer er behov for at give medarbejdere og ledere

også et eksempel på en politisk beslutning, der har

kompetencer, eksempelvis via efter og videreuddan-

betydning for, hvor mange arbejdspladser som

nelse, til at understøtte den grønne omstilling.

uddannelsesinstitutionerne tegner sig for. Generelt

Dermed vil der være nye ”kunder” for uddannelsesin-

peger disse eksempler på, at løbende politiske

stitutionerne i disse sektorer.

beslutninger har betydning for hvor mange arbejdspladser, der er i sektoren.
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Den tredje konklusion på sektoranalysen omhandler betydningen af digitaliseringen og behovet for

Sektorrapport for Undervisning
Sektorrapporten om undervisning er sammen med 13

Formålet med indeværende sektorrapport er at give

andre sektorrapporter en del af FremKom4, som er den

et indblik i de tendenser, der gør sig gældende i

fjerde analyse af fremtidens arbejdskraft- og kompe-

undervisningssektoren i forhold til fremtidig beskæf-

tencebehov i Region Nordjylland. FremKom4 indehol-

tigelse og arbejdskraftbehovet samt udfordringerne

der derudover også fire oplandsrapporter og en samlet

hermed.

hovedrapport med de tværgående resultater.
Siden starten af FremKom-projektet har det været

Sektorrapporten for undervisning bygger på følgen-

ambitionen med projektet at bidrage til, at det

de datamateriale:

nordjyske arbejdsmarked er i stand til at efterleve de

• En fremskrivning af arbejdskraftsefterspørgslen

kompetencemæssige krav, der stilles på fremtidens
arbejdsmarked.
FremKom4 skal skabe en strategisk kortlægning af
de kompetencemæssige behov og udfordringer, som
det nordjyske arbejdsmarked står over for i den
kommende femårige periode, fra 2021 til 2026.

(foretaget af Region Nordjylland på baggrund af
data fra CRT).
• Interviews med 13 eksperter og repræsentanter fra
arbejdspladser i sektoren.
• Spørgeskema med besvarelser fra 86
arbejdspladser i sektoren.

STEM kompetencer, som skolerne bliver mødt af.

tilpasset deres uddannelser til disse behov? Er den

Sektoranalysen peger på den ene side i retning af, at

nuværende samarbejdsform mellem uddannelsesin-

STEM allerede er indlejret i mange uddannelser, men

stitutionerne og aftager-virksomheder tilstrækkelig?

på den anden side er det også et vedvarende og

Eller kræver den grønne omstilling mere, fordi

vigtigt udviklingsområde i sektoren, både fordi

behovene for kompetencer til dels er sektorspecifik-

efterspørgslen og behovet ændrer sig, og fordi der er

ke?

nogle særlige udfordringer med at indlejre STEM i

Den anden interessante problemstilling er, hvor-

uddannelserne, for eksempel hvis medarbejdergrup-

dan uddannelsesinstitutionerne kan gribe og udvikle

per ikke er uddannet til det. Med den hastighed

på mulighederne for at levere efter- og videreuddan-

hvormed digitaliseringen og automatiseringen sker i

nelse om helt specifikke behov, som opstår i for

mange sektorer og i stadig flere jobfunktioner og

eksempel industrien, i landbruget, i byggeriet, eller

processer, vil der være øget krav til, at skolerne

forsyningssektoren i tilknytning til den grønne

skærper elevernes kompetencer. Her bliver både de

omstilling som disse sektorer skal gennemføre?

brugermæssige kompetencer fortsat vigtige, men

Denne problemstilling knytter til dels an til den første

det bliver i høj grad også STEM-kompetencer i

problemstilling, idet problemstillingen også her

forhold til, hvordan de digitale teknologier forret-

handler om, hvordan uddannelsesinstitutionerne kan

ningsmæssigt kan anvendes, som uddannelserne

komme tæt på de konkrete behov. I tillæg hertil

skal kunne understøtte. Det er den type STEM-kom-

handler det endvidere om, i hvilken form som

petencer, der betegnes integratorkompetencer.

efter- og videreuddannelsestilbud kan leveres i, som

Udfordringer ved at løfte denne opgave kan være

imødekommer behovene.

forskellige, men nogle steder kan udfordringen være,

Den tredje interessante problemstilling er, hvordan

at det kræver en opgradering af STEM-kompetencer-

det skal integreres i uddannelser, at de studerende

ne hos undervisere i uddannelsessektoren.

rustes til ikke kun at bruge nye teknologier, men
også til at kunne se potentialet i at anvende og

Problemstillinger for sektoren

integrere teknologier i opgaveløsningen i deres

Analysen giver anledning til at pege på i hvert fald tre

fremtidige jobs. Denne problemstilling peger især på

problemstillinger, der bliver vigtige frem mod 2026.

efter- og videreuddannelsesbehovet i undervisnings-

Den første problemstilling er, hvordan uddannel-

sektoren selv omkring STEM-kompetencerne hos

sesinstitutionerne sikrer, at de er på ”forkant” med og

underviserne i sammenhæng med de pædagogiske

imødekommer de behov for kompetencer, der skal

kompetencer. Behovet kan vi konstatere er der, men

understøtte den grønne omstilling i forskellige

analysen giver ikke et klart billede af, at det priorite-

sektorer. Hvordan skal de sikre, at de får udviklet og

res højt på uddannelsesinstitutionerne.
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2. Arbejdskraftbehov og udfordringer
Uddannelsessektoren beskæftiger, som det fremgår af tabel 1, ca. 22.500 ansatte. Det svarer samlet til ca. 8 pct. af
arbejdspladserne i Nordjylland. Frem mod 2026 er forventningen, at efterspørgslen på beskæftigede i sektoren vil
falde en smule.
Ifølge interviews er den naturlige forklaring, at ungdomsårgangene bliver mindre. Og det leder nogle institutioner til, at der skal ske tilpasninger i medarbejdergruppen.

Tabel 1: Fremskrevet udvikling i efterspørgslen efter arbejdskraft i Region
Nordjylland. Opgjort på sektorniveau.
Fremkom4-analysen er gennemført på 16 sektorer, men afrapporteret i 14 sektorrapporter, da de 3 sektorer Højteknologisk Industri, Mellemteknologisk Industri og Lavteknologisk Industri er afrapporteret samlet i en sektorrapport for Industrien.
Sektor

Antal arbejdspladser

Ændring

2019

Andel

2026

Andel

Antal

Pct.

Byggeri og Forsyning

21.815

7,8%

24.491

8,6%

2.676

12,3%

Finans, Forsikring og Ejendomshandel

9.490

3,4%

9.328

3,3%

-162

-1,7%

Handel

42.449

15,1%

44.036

15,4%

1.587

3,7%

Hotel, Restauration og Kultur

16.885

6,0%

17.199

6,0%

314

1,9%

7.532

2,7%

7.577

2,7%

45

0,6%

39.738

14,1%

37.273

13%

-2.465

-6,2%

- højteknologisk industri

11.563

4,1%

11.511

4,0%

-52

-0,4%

- mellemteknologisk industri

11.741

4,2%

11.370

4,0%

-371

-3,2%

- lavteknologisk industri

16.434

5,8%

14.392

5,0%

-2.042

-12,4%

Landbrug, fiskeri og råstoffer

13.129

4,7%

13.316

4,7%

187

1,4%

Offentlig administration

15.488

5,5%

16.002

5,6%

514

3,3%

Operationel service

19.804

7,0%

19.719

6,9%

-85

-0,4%

Sociale institutioner

35.307

12,6%

35.309

12,4%

2

0,0%

Sundhedsvæsen

17.462

6,2%

18.996

6,7%

1.534

8,8%

Transport

9.570

3,4%

9.393

3,3%

-177

-1,8%

22.496

8,0%

22.421

7,9%

-75

-0,3%

9.899

3,5%

10.018

3,5%

119

1,2%

281.064

100%

285.078

100%

4.014

1,4%

IT, Telekommunikation og Medier
Industrien

Undervisning
Videnservice
Total

Anm.: Sektoropdelingen på de 14 sektorer er foretaget af Region Nordjylland med udgangspunkt i Danmarks Statistiks 36 grupperede brancher.
Se bilag 1 i hovedrapporten for FremKom-projektet for nærmere oplysninger. De tre industrisektorer er kategoriseret i overensstemmelse med
definitioner fra EUROSTAT. Kilde: SAM-K/LINE®_REA2021_OKT (CRT)

Som det fremgår af figur 1, bekræfter spørgeskemaundersøgelsen, der har haft deltagelse af 86 uddannelsesinstitutioner i regionen, at der kan forventes mindre justeringer i antallet af ansatte de næste fem år.
En overvægt af de 86 institutioner forventer, at antallet af medarbejdere vil være uændret om fem år. Det drejer
sig specifikt om 53 pct. af de adspurgte. Næsten lige store andele forventer henholdsvis en nedgang og en
stigning i antallet af beskæftigede.
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Figur 1: Arbejdspladsernes forventning til vækst i antal ansatte frem mod
2026

1%

21%
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40%

50%

21%
60%
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7 0%

80%
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3%
90%

100%

En høj stigning

Anm.: N= 86. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

I et interview med en uddannelsesinstitution beliggende i Aalborg kredses netop om elevtallet som det,
der har betydning for størrelsen på medarbejderstaben på institutionen fremadrettet. Institutionen
oplever et stabilt elevtal, men erkender også at være
begunstiget af beliggenheden i Aalborg som der er
en søgning mod som uddannelsesby, mens andre
dele af regionen kan mærke de faldende ungdomsårgange mere voldsomt. Dog kan evt. politiske
beslutninger om at etablere decentrale uddannelsessteder i andre dele af regionen berøre udviklingen på
uddannelsesinstitution i Aalborg.
”Vi ligger egentlig meget stabilt i forhold til
elevtal. Det svinger mellem plus/minus 2-3%. Det
vi i hvert fald ved, det er, at der er en faldende
demografi. Ikke så meget i hjertet af Aalborg,
men særligt de omkringliggende kommuner.
Primært mod nord og omkring Jammerbugt. Det
estimeres helt op mod tocifrede procenttal. En
faldende demografi og det at regeringen er
kommet med et nyt udspil om lokale uddannelsessteder [kan få betydning for elevtallet, red.].
Der kommer nok ikke flere midler, så det bliver
nok en omfordeling indenfor sektoren. Da vi er en
af de store, vil vi nok blive ramt særligt af det.”
”Aalborg er en magnet, også i forhold til tiltrækning af elever. Det er ikke, fordi vi er særligt
bekymrede, men jeg tror grundlæggende, at vi
kommer til at fastholde det samme elevtal i
fremtiden. Måske med et lille fald, afhængig af
det politiske landskab.”

”Ja, det er vist en offentlig hemmelighed. Vi har
en demografisk udfordring. Der kommer færre
unge og færre unge voksne.”
Sektoren rekrutterer i vidt omfang medarbejdere
med videregående uddannelser. Det helt overordnede billede af rekrutteringssituationen i sektoren er, at
sektoren har få rekrutteringsudfordringer og på et

I andre dele af regionen er situationen en anden. Her

noget andet niveau, end andre sektorer har. Forvent-

ser man ind i, at den demografiske udvikling betyder,

ningerne til, om man kan rekruttere den nødvendige

at elevgrundlaget for institutionen mindskes, og

arbejdskraft er afspejlet i figur 2, hvor det fremgår, at

dermed vil man på lang sigt se en reduktion i antallet

der er meget få, som ser mørkt på rekrutteringsmu-

af studerende.

lighederne i fremtiden.
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Figur 2: Arbejdspladsernes forventninger til vækst i fremtidig arbejdskraft
opdelt på uddannelsesniveau
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Anm.: N= 86. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Det er gennemgående ca. 10 procent, der vurderer,

lige fag. I citatet forklares det, at de gode muligheder

at de i lav eller meget lav grad vil kunne rekruttere

for at rekruttere har at gøre med de faldende ung-

den nødvendige arbejdskraft på de forskellige

domsårgange.

uddannelsesniveauer, mens ca. en tredjedel
vurderer, at de i nogen grad vil kunne. I den anden

”Der er mindre årgange og sådan, så for de

ende af svarspektret angiver mellem en tredjedel

gymnasiale uddannelser er det let at rekruttere,

og halvdelen, at de i høj grad eller meget høj grad

og i voksenundervisning på grundlæggende

kan rekruttere arbejdskraft med en form for videre-

niveauer er det også let. Lige i øjeblikket er det

gående uddannelse, som de har behov for.

godt nok på en trist baggrund. Det er fordi, der

Under det overordnede billede af at rekrutte-

er faldende ungdomsårgange, og derfor er der

ringsudfordringer ikke er så alvorlige i undervis-

flere ledige gymnasielærere, som underviser på

ningssektoren, som vi har set i andre sektorer, så er

HF.”

der naturligvis nogle væsentlige nuancer. I de dele
af undervisningssektoren, hvor man ikke konkurre-

På erhvervsskolerne kan situationen være en anden,

rer med andre sektorer om arbejdskraften, har

fordi man konkurrerer om arbejdskraften med

man typisk færre udfordringer med at få nok

private virksomheder, hvor der på bestemte områder

ansøgere og kvalif icerede til ledige stillinger, og

er en stor efterspørgsel og en villighed til at betale en

man forventer heller ikke at få det. Men i andre

højere løn.

dele af sektoren, hvor man er i konkurrence om
arbejdskraften, kan det være sværere at få besat

”Vi har problemer med at få besat stillinger. Det

stillinger. Det kan eksempelvis dreje sig om under-

er indenfor de fag, hvor udviklingen går hurtigt.

visere med erhvervserfaring inden for STEM-relate-

Det er ikke en udfordring at finde en faglært kok,

rede fag.

men vi er udfordret, når vi skal finde en automati-

På gymnasieskoleområdet, hvor der grundet

onsmand eller en dygtig elektriker/metaltype.

faldende elevtal er ledige gymnasielærere og gene-

Simpelthen på grund af lønningerne i industrien.

relt mindre konkurrence fra andre sektorer, har man

Hvis vi var i stand til at matche lønningerne på

generelt ikke problemer med at få besat stillinger.

markedet, så tror jeg egentlig godt, at vi kunne

Man oplever derimod ansøgninger fra andre dele af

tiltrække nogle – for nogle efterspørger visse

landet. Men der kan dog være specifikke områder,

arbejdsopgaver over andre. Men når man i nogle

hvor det er sværere, især når der ikke lokalt på

sektorer bliver mødt med en lønnedgang på 5,10,15

Aalborg Universitet uddannes kandidater i bestemte

pct, så er det en udfordring. Det møder vi allerede

fag, som for eksempel tysk og visse naturvidenskabe-

nu.”

8 SEKTORRAPPORT

Og specifikt på STEM-området er det svært, som det

På skoler kan man også opleve udfordringer med at

fremgår af dette citat:

få kvalificerede ansøgere. Eksempelvis skoler hvor
man for eksempel uddanner plejepersonale, og hvor

”Det er i hvert fald svært at få gode folk med

man gerne vil have sygeplejersker eller erfarne

solide STEM-kompetencer. Vi har dem, vi selv skal

SOSU-assistenter som undervisere, Her er konkurren-

have. Det er også nogle af de fag, som der er godt

cen hård, selv om undervisningsjob for nogle kan

gang i. I langt de fleste erhvervsuddannelser er

være attraktive sammenlignet med jobs med skiften-

der STEM-kompetencer indlejret. Men dem, der

de arbejdstider og stort pres, for eksempel på hospi-

indeholder programmering og mere specialisere-

talerne og i plejesektoren.

de STEM-kompetencer, er svære få fat i.”
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3. Omstillingsdagsordenen i sektoren
Undervisningssektoren er i høj grad i fronten i

”Overordnet set er det meget positivt. Vi har som

forhold til de væsentlige drivkræfter, der generelt

erhvervsfaglig uddannelsesinstitution en stor rolle

påvirker arbejdsmarkedet, fordi sektoren skal leve op

at spille i den transformation. Vi går en grøn

til de kompetencer, som aftagerne efterspørger. I

fremtid i møde. Det vil have en positiv betydning

FremKom4-projektet er der set nærmere på tre

for os.”

drivkræfter, der har betydning for kompetencebehovet i regionen fremadrettet. Det drejer sig om den

Grundlæggende lader der til at være to drivkræfter

grønne omstilling, digitalisering og automatisering,

for den grønne omstilling, der er i gang i undervis-

og den såkaldte medarbejderdagsorden. De tre

ningssektoren. Der er en driver, der giver anledning

drivere er nærmere beskrevet i FremKom4’s hove-

til en værdimæssig oprustning, og der er en anden

drapport. I det følgende indkredses det hvad to af

driver, der vil give anledning til en indholdsmæssig

disse drivkræfter om hhv. grøn omstilling og digitali-

oprustning på skolerne.

sering og automatisering, betyder for undervisningssektoren.

Den første driver er, at uddannelserne oplever
forventninger ”nedefra” og ”indefra” fra de studerende og fra medarbejderne om, at skolen selv kan gøre
noget, tage ansvar og gå i brechen for den grønne

3.1 Grøn omstilling og behovet for grønne

omstilling og formulere, hvad skolens eget bidrag til

kompetencer

den grønne omstilling skal være.
Denne bevægelse er i gang mange steder og giver

Den grønne omstilling er ved at få sit tag i uddannel-

anledning til den værdimæssige oprustning. Der

sessektoren, men svaret på hvad den konkret skal

udformes bærdygtighedsstrategier, nedsættes

indebære af forandringer for skolerne, er skolerne

bæredygtighedsudvalg, projektgrupper osv. Der er

først ved at formulere svar på.

konkrete eksempler på, at man omfavner den

Skoleledere, der er interviewet om, hvordan den

grønne omstilling og andre dagsordener ved for

grønne omstilling vil slå igennem i undervisningssek-

eksempel at blive UNESCO-verdensmålsskole eller

toren, vurderer, at det både udfordrer nogle vaner,

udpege en bæredygtighedskoordinator, der skal

men også fører noget nyt med sig, som vil blive

sørge for at implementere forskellige tiltag på skolen.

introduceret gradvist. Det udtrykkes således af to
skoleledere:

”Vi er blevet en UNESCO-verdensmålsskole og er
gået i gang med at arbejde med det. Vi skal til at

”Jeg ser det [den grønne omstilling, red.] ikke som

forholde sig til en masse ting, men ved ikke helt,

disruption, hvor man bare bliver hældt af brættet.

hvilke kompetencer det kommer til at handle om.”

Jeg ser det mere som en evolutionær proces, hvor
der i nogle sektorer er en høj hastighed og i andre

”Vi har en verdensmålskoordinator, og der er

sektorer ingen hastighed er.”

forskellige måder, vi kan gå ind i det [den grønne
omstilling, red.] på. Enten gør man det hele vejen,

”Det handler meget om vaner. Man vil ikke altid

men hos os er det græsrodsagtigt. Det starter,

forvandling. Man skal integrere det inkrementelt.

hvor nogen brænder for tingene. Der er behov for

Der skal ikke være tale om en revolution. Man skal

nye kompetencer, men det sker gradvist og vokser

finde en balance. Man skal passe på med at fjerne

ud af fagene og den måde, lærerne arbejder på.”

noget af det, som folk har nu. Man skal have et
godt forretningsperspektiv. Det kan give andre

Typisk vil man ud fra den værdimæssige oprustning

muligheder. ”

ikke vide på forhånd hvilke kompetencer, der er
behov for, som det også udtrykkes i citaterne ovenfor.

Holdningen er samtidig grundlæggende positiv, især

Det kommer henad vejen. I forhold til den værdi-

hos de skoler som kan se, at de konkret har en rolle

mæssige oprustning vil det i høj grad være et spørgs-

at spille i forhold til den grønne omstilling i det

mål om at få skærpet, hvordan skolens eget bidrag til

omgivende samfund. Det udtrykkes sådan:

et mindre klimaaftryk kan se ud. Som det udtrykkes i
dette citat fra et interview, vil det på nogle skoler
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være det primære at udnytte den værdimæssig

der at tænke grønt alle steder. Elevrådet har et

oprustning til at få en bæredygtig profil. Den skal

bæredygtighedsudvalg, som kigger på det. Vi skal

ledelsen sikre kommer i hus.

skifte kantinen ud, så her kigger vi mere ind i det
grønne. Den er ikke grøn nu, for det vil den gamle

”Den vigtigste kompetence vi har brug for, er at vi

ikke. Vi skal ind i en ny tid, hvor vi tager hensyn til

som ledelse kan styre skolen til en bæredygtig

det fx kødfrie dage. Vi kigger også på el mm., men

profil. Den grønne dagsorden skal bruges en lille

gymnasiet har ingen penge, så investeringer i

smule i undervisning, men vi har en ide om, at

solceller mm. dropper vi, for vi har ikke pengene.

skolen skal være bæredygtig. Rent værdimæssigt,

Så vi prøver stille og roligt at rulle med.”

men også til at bruge grøn teknologi og udvikling.”

Den anden driver bag den grønne omstilling i
uddannelserne kommer ikke fra de ansatte eller

Den værdimæssige oprustning kan betyde, at man

eleverne, men ”udefra”, fra virksomhederne og

gennemfører en masse praktiske tiltag i forhold til at

arbejdspladserne bredt set, som forventes at ville

reducere skolens eget miljø- og klimaaftryk gennem

efterspørge, at de færdiguddannede har nogle

sin bygningsdrift, kantinedrift, affaldssortering,

kompetencer, der kan understøtte deres grønne

genbrug osv. osv. Det afspejles i disse to citater, hvor

omstilling.

det også forventes, at der politisk vil komme mere
konkrete forventninger.

Her er analysen fra nogle skoler, at de vil få en
meget stor betydning for den grønne omstilling,
men også, at der er meget stor forskel på, hvordan de

”Nogle afdelinger er i lejede bygninger, og nogle
er egne. I egne bygninger er det vigtigt at kunne

skal imødekomme efterspørgslen.
En tilpasning til efterspørgslen fra aftagerne vil i

tænke klima og grøn omstilling ind. Det bliver

meget stor grad handle om, at der vil være et behov

også et krav. Som en institution under staten

for mere af det samme med nogle tilpasninger i

kommer der helt sikkert nogle bestemt krav, vi

uddannelserne henad vejen i forhold til, hvad de

skal leve op til. Det kan også være fx i forhold til

studerende skal kunne. Det vil afhænge af, hvordan

kantinen, hvor der kunne blive behov for at få

behovene er på konkrete områder.

kompetencer ind om grøn omstilling og bæredygtighed.”

Denne gradvise tilpasning af eksisterende uddannelser er udtrykt i dette citat, hvor det med stor
sikkerhed gives udtryk for, at der skal ske ændringer i

”Vi har ikke lavet en grøn strategi, men vi begyn-
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med nye teknologier og nye materialer.”

uddannelserne. Der er nævnt to eksempler på
uddannelser, hvor man forventer større ændringer,
nemlig industrioperatøruddannelsen og uddannel-

”Jeg er overbevist om, at vi vil se en ændring af

sen til elektriker.

industrioperatør- og elektrikeruddannelsen. Jeg
tror da også at i takt med, at den grønne omstil-

”Omstillingens hastighed er vidt forskellig fra

ling kommer tættere og tættere plus, at digitalise-

sektor til sektor, og dermed fra uddannelse til

ringen fortsætter, så tror jeg da, at markedet for

uddannelse.”

efter- videreuddannelse vil vokse ret markant i
forhold til at kunne imødekomme de behov.”

”Den kommer hurtigst indenfor industrien, men
jeg kan ikke svare på, hvad det afføder af kompe-

”Det afhænger desuden også af, hvad der i øvrigt

tencer. Der kommer jo nye elementer hele tiden.

kommer af politiske tiltag som får betydning for fx

Lige nu kommer det i small scale. De nye teknolo-

landbrugets aktiviteter.”

gier er vel knap nok født endnu, men jeg er ikke ét
sekund i tvivl om, at det skal indarbejdes i uddan-

Dette perspektiv på den grønne omstilling hvor den

nelserne.”

vil udspille sig med en stigning i efterspørgslen efter
nogle bestemte kompetencer/fagligheder stemmer

”Jeg tror stadigvæk, at for langt hovedparten af

godt overens med andre overordnede analyser, der

vores erhvervsuddannelser, så vil værdien i at få

har forsøgt at fremskrive behovet for forskellige

en basisuddannelse omkring dét at være elektri-

uddannelser1.

ker, tømrer osv. være det samme. Det kan godt

Som det fremgår af figur 3, kan vi se i besvarelser-

være, at materialerne, der arbejdes med, udvikler

ne som uddannelsesinstitutionerne har afgivet i

sig. Men det er mere en evolutionær proces, hvor

spørgeskemaundersøgelsen, at institutionerne

der konstant sker forandringer. Måske bliver

generelt ser et stort behov for kompetencer for at

processen forceret, så der kommer skærpede krav.

kunne klare den grønne omstilling.

Men i grundessensen er det mere af det samme

Figur 3: Andel arbejdspladser som ser et behov for kompetencer i relation
til grøn omstilling i sektoren
Undervisning

Regional t gennemsnit

40%
35%

36%

30%

31%

25%
20%

24%
20%

15%
10%

23%
15%

14%
10%

5%
0%

9%
4%

Meget enig

Enig

Hverken enig eller
uenig

Uenig

Meget uenig

Anm.: Undervisning: N= 86. Regionalt gennemsnit: N= 1.556
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

1 HBS Economics og IRIS Group, 2021. Mismatch på det danske arbejdsmarked i 2030
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6%

8%

Ved ik ke

Andelen, der er meget enig eller enig, er på 60 pct.

uddannelse digitalt. Her har Coronapandemien

Det svarer til det niveau af enighed i behovet for

accelereret skolernes læring og erfaringer på områ-

grønne kompetencer, som industrivirksomhederne

det.

har. Det er væsentligt over det gennemsnitlige
niveau for arbejdspladser i regionen, hvor 45 pct. er

Som det udtrykkes i et interview om betydningen
af STEM-kompetencer:

enige.
Der er samtidig flere skoler, der ser muligheder for

”Digitale kompetencer er et must for alle undervi-

at tilbyde ”kunderne” nogle flere ting, fordi de

sere. Det er et fundament for, at vi kan blive en

forventer, at der er en efterspørgsel derude. Så den

god uddannelse, og vi har det som et stærkt

grønne omstilling åbner op for forretningsudvikling

pejlemærke. I særdeleshed vores undervisere, og

på efter- og videreuddannelsesområdet.

det er noget, vi har en stærk efterspørgsel på.”

Som det udtrykkes af en leder på en landbrugsskole, så er ønsket om at udvikle den del af skolens

Opfattelsen er, at STEM allerede er indlejret i mange

tilbud – og i virkeligheden skolens rolle, absolut til

uddannelser, men det stadig er og vedvarende vil

stede:

være et centralt udviklingsområde både fordi efterspørgslen og behovet ændrer sig, og fordi der er

”Vi vil rigtig gerne gøre mere af det. Mange

nogle særlige udfordringer med at indlejre STEM i

færdiguddannede landmænd har ledelsesansvar

uddannelserne. Før vi diskuterer henholdsvis efter-

og ansvar for at forandre i en mere bæredygtig

spørgslen og udfordringerne med at indlejre STEM i

retning. Vi forsøger at etablere netværk for, at der

uddannelserne, er det relevant at se på, hvilken

kan snakkes om de ting. Forsøger at afkode de

betydning som STEM-kompetencer tillægges i

behov der er. Fokus på at udbyde noget til de

sektoren.

landmænd som allerede er. Fokus på ledelse til
forandringer.”

Betydningen af STEM-kompetencer i sektoren
I spørgeskemaundersøgelsen er de 86 uddannelses-

”Vi har etableret en lille amuafdeling med små,

institutioner blevet spurgt om betydningen af

lavpraktiske kurser fx i forhold til GPS i en traktor.

forskellige STEM-kompetencer i uddannelsessekto-

Vi vil gerne målrette dem mod det bæredygtige

ren.

område.”

Resultatet af besvarelsen ses i figur 4. Til venstre og
i midten af figur 9 viser andelen, der vurderer vigtig-

”Vi vil gerne være et sted, hvor man kommer

heden af henholdsvis brugerkompetencer og det, vi

tilbage til. Fordi man er landmand, er man ikke

betegner integratorkompetencer, mens vurderingen

uddannet resten af livet. Det er også for at

af vigtigheden af kompetencerne til at kunne udvikle

bevare kontakten til landmændene. Vi skal

løsninger fremgår af figuren til højre. Det fremgår, at

også have uddannelsesaftaler med landmæn-

andelen, der mener, at brugerkompetencer og

dene.”

integratorkompetencer bliver mere vigtige eller
meget mere vigtige, er lige stor, nemlig 57 pct.

3.2 Automatisering, digitalisering og behovet for

Andelen, der mener, at kompetencer til at kunne

STEM-kompetencer

udvikle tekniske løsninger bliver vigtigere er på 40
pct. og er altså noget lavere2.

Den anden væsentlige trend, der er i fokus i Frem-

Det er således en stor andel - omend ikke en

Kom4 er digitalisering og automatisering og behovet

meget høj andel - der betoner vigtigheden af

for STEM-kompetencer.

digitale bruger- og integratorkompetencer blandt

Analysen af uddannelsessektoren bekræfter, at det

sektorens ansatte. Forklaringen på, at den ikke er

betragtes som et yderst centralt element i selve

højere, kan være flere. En kan være, at STEM-kom-

uddannelserne, men det bliver også i stigende grad

petencerne ikke vurderes som vigtig for lærere på

en væsentlig kompetence, at institutionerne mestrer

alle uddannelsesinstitutioner og i en del fag, fx i

at kunne levere uddannelse og også efter- og videre-

folkeskolen.

2 Man skal naturligvis have for øje at respondentgruppen er sammensat af vidt forskellige uddannelsesinstitutio-ner, og derfor vil der naturligt
være en stor spredning, der afspejler, at uddannelserne har forskellige opgaver, og nogen har direkte en opgave i at uddanne deres studerende til
at kunne for udvikle for eksempel softwareløsninger på et eller andet niveau.
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Figur 4: Arbejdspladsernes forventninger til betydning af STEMkompetencer i sektoren
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Anm.: N= 86. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Efterspørgslen er der

Udfordringen med at opkvalificere medarbejdere

Interviewene bekræfter, at de digitale kompetencer

Men det italesættes samtidig, at det er en udfordring

bliver vigtigere, fordi efterspørgslen øges efter dem,

at kunne indlejre STEM i uddannelserne. Nogle

der bliver færdige og har disse færdigheder. I citater-

steder skyldes det, at det opleves som en stor opgave

ne neden for er givet eksempler på efterspørgslen på

at opkvalificere medarbejderne, fx sygeplejersken der

to sektorområder beskrevet: sundheds- og plejeom-

underviser.

rådet og på landbrugsområdet.
På sundhedsområdet trækker udviklingen af

En uddannelsesleder udtrykker det faktisk sådan,
at udfordringen med opkvalificeringen kan være en

velfærdsteknologi og konkret for eksempel telemedi-

større udfordring end at få arbejdskraft, der har

cinske løsninger.

STEM-kompetencerne, jf. citatet her, hvor der specifikt henvises til sundheds- og plejeområdet. Det kan

”Indenfor sundhedsområdet forventer de et større

hænge sammen med, at de yngre medarbejdere, ,

fokus på telemedicin, og at borgeren selv skal

har STEM-kompetencer på et højere niveau når de

være selvhjulpne. Det kræver en generel kompe-

ansættes, end de lidt ældre medarbejdere, som man

tenceudvikling – både hos civilsamfundet, men

allerede har ansat.

også hos sundhedspersonalet, der skal være i
stand til at kunne arbejde uden den direkte

”Vi har ikke er oplevet, at det er sværere at få

kontakt og føling.”

arbejdskraft med STEM, men det er svært at
opkvalificere undervisere på STEM. Vi bliver nødt

På landbrugsområdet vil den store omstilling, der

til at give de sygeplejefaglige noget mere STEM

allerede er i gang med introduktion af en lang række

før, at de kan undervise noget mere.”

teknologier, bare fortsætte
STEM-kompetencer som adgang til at udvikle
”Der skal bruges en masse ny teknologi i landbru-

digitale løsninger og udvikle efter- og videreud-

get. Vi bliver en storleverandør på den omstilling.

dannelserne

Tingene skal gøres anderledes. De basale bruger-

En anden årsag til at STEM-kompetencerne er yderst

kompetencer er meget relevante. Agrarøko-

væsentlige for en række uddannelsesinstitutioner har

nom-uddannelsen er mere fokuseret på, hvilke

at gøre med, at flere uddannelsesinstitutioner ser nogle

teknologier der er anvendelige.”

muligheder i at udvikle digitale uddannelsestilbud.
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Som det bliver udtrykt i citatet neden for, har Corona-

ikke været udpræget positive, men primært ud fra

epidemien givet skolerne nogle gode erfaringer og et

en frygt om, hvorvidt de lærer nok af at sidde

helt nyt afsæt og et nyt mindset at bygge på.

derhjemme bag skærmen. Det har været ubegrundet. De har lært det nødvendige.”

”Corona lærte os rigtig meget om digitalisering
med al den påkrævne online undervisning. Det

Det udtrykkes også som en forretningsmulighed for

kom til at fungere fint. Hvis corona har bidraget

uddannelsesinstitutionerne i forhold til at levere

med noget positivt, så er det, at det har åbnet

efter- og videreuddannelse.

øjnene for nye digitale undervisningsformer. Det
tror jeg vi kommer til at se mere af.”

”At tænke STEM ind i forretningsudvikling/kunderelationer er et parameter, der efterspørges, og

”Det vi har været fokuseret på under corona har

som vi har et særligt fokus på. Det er også noget

naturligvis været en gevinst – som fx hvordan vi

af det, der skal arbejdes med. Det er meget

skabte god undervisning. Men lige nu er der et

vigtigt. Hvis ikke vi forstår at udvikle de digitale

mindset om, at det kan vi godt finde ud. Bare det

løsninger omkring uddannelser, fx på uddannel-

at det ikke var en ledelsesmæssig beslutning, men

sesområdet er det et problem. Noget af det vi

omstændigheder der gjorde, at vi rykkede tæt

arbejde på er at blive bedre på det område.”

sammen i bussen. Det skabte forståelsen om, at vi
var fælles om det.”

”Et andet er, at vi også har behov for ved efteruddannelse at tænke i digitale løsninger. Kommu-

Som det udtrykkes i citatet nedenfor, så har man

nernes ældreområder har svært ved at friholde

nedbrudt nogle barrierer med de erfaringer, man har

medarbejdere og sende dem på kursus. Hvis man

gjort sig, hvor det viste sig, at man på uddannelser,

skal modsvare dette, kan digitale løsninger være

hvor man ellers skal bruge sine hænder, kunne finde

relevante.”

ud af at undervise og lære eleverne noget digitalt.
Selvom der er høstet værdifulde erfaringer under
”På den digitale front er der ingen tvivl om, at den

coronanedlukningerne, er der stadig et efterslæb i

måde man ser den klassiske erhvervsuddannelse,

forhold til at forstå, hvordan man bedst muligt levere

så er det et spørgsmål om at bruge både hoved og

digital båret undervisning.

hænder. Og med hele onlinedelen blev hænderne
sat ud af spil. Det skabte udfordringer for mange

”Vi har et efterslæb i forhold til kompetenceudvik-

elever. Omstillingen har været sund, vi har lært, at

ling indenfor digitaliseringen og forstå hele

man kan adskille hoved og hænder. Eleverne har

landskabet. Det arbejder vi på.”
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4. Behovet for efterog videreuddannelse i sektoren
Efter- og videreuddannelsesmæssigt er der mange

belønner sine medarbejdere med efteruddannelse,

ting på dagsordenen internt i undervisningssektoren

men prioriterer det ud fra behov.

og specifikt i forhold til underviserne i sektoren.
Nogle prioriteringer i efter- og videreuddannelsen i

”Vi vil være mere strategiske, når vi tildeler kurser.

sektoren har at gøre med, hvad der politisk er priori-

I ledelsen kan vi alle sammen huske, at man tit

teret, at der skal undervises i. Disse politiske priorite-

belønner medarbejdere med kurser. Men uden at

ringer kan betyde, at der skal ske en efter- og videre-

være helt skarpe på hvilket payoff, der er for

uddannelse af lærerkræfterne for, at man på

eleverne. Det skal vi være skarpe på.”

institutionen kan leve op til de officielle uddannelseskrav.
Andre prioriteringer fastsætter institutionerne selv i

Figur 12 nedenfor viser, hvorledes respondenterne i
sektoren vurderer, at efter- og videreuddannelsen

deres egne strategier og planer, hvor de anvender

bidrager til at løse det fremtidige arbejdskraft og

egne midler eller søger midler fra forskellige ekster-

kompetencebehov.

ne kilder. Her kan prioriteterne variere meget,

To tredjedele af respondenterne er enige i, at

afhængig af hvad det er for en uddannelsesinstituti-

opkvalificeringen, der sker gennem efter- og videre-

on, der er tale om, og hvilke konkrete behov, der er.

uddannelse, bidrager til, at imødekomme udfordrin-

Det kan handle om at opgradere tværfaglige

gerne med at få den arbejdskraft med kompetencer-

kompetencer som for eksempel i projektledelse, eller

ne, man har behov for. En lige så stor andel angiver,

at få udviklet nye samarbejdsformer og opbygget

at de er enige i, at institutionerne i højere grad skal

læringsfællesskabet på institutionen. Efter- og

påtage sig ansvaret for den nødvendige efter- og

videreuddannelse kan også fokusere på at få efterud-

videreuddannelse. Denne høje andel, der angiver, at

dannet undervisere med henblik på at styrke deres

det er institutionen, der har ansvaret for at prioritere

STEM-kompetencer i sammenhæng med deres

efter- og videreuddannelse, stemmer meget godt

pædagogiske kompetencer. Som vi skal se senere,

overens med citatet ovenfor og den holdning, der

har efteruddannelse inden for STEM dog ikke en høj

kommer til udtryk i citatet om, at institutionerne i

prioritet, selvom sektoranalysen tyder på, at der er et

højere og højere grad tager ansvar og prioriterer efter

behov.

behov.

En gennemgående melding i sektoren er dog, at

Der er kun 45 procent, der er enige i, at der er behov

der i langt højere grad sker en proaktiv og strategisk

for et tættere samarbejde med (andre) efter- og

prioritering af efter- og videreuddannelse. En leder

videreuddannelsesinstitutioner for at dække behovet

fortæller, at det ikke er sådan længere, at som leder

for opkvalificering af for eksempel undervisere.
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Figur 5: Arbejdspladsernes forventninger til betydning af STEMkompetencer i sektoren
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Anm.: N= 86. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Samlet er det knap halvdelen, der forventer, at der vil være et øget brug af efter- og videreuddannelse. Det er en andel
der ligger lidt under gennemsnittet af nordjyske arbejdspladser. Svarene kan dog i høj grad være præget af, hvor
meget man i forvejen prioriterer efter- og videreuddannelse. Så er det i forvejen et prioriteret område, vil man ikke
nødvendigvis svare bekræftende på, at man forventer at øge brugen af efter- og videreuddannelse.

Figur 6: Arbejdspladsernes forventninger til øget brug af efter- og
videreuddannelse i de kommende fem år
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Anm.: Undervisning: N= 86. Regionalt gennemsnit: N= 1.556
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021
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På trods af at der i figur 12 ovenfor var lidt forbeholdende svar på, om man i højere grad skal arbejde sammen
med andre efter- og videreuddannelsesinstitutioner, så peger svarene i figur 14 på, at man både vil trække på
efter- og videreuddannelse som udbygges af for eksempel professionshøjskoler og universiteter foruden det, som
kan klares ved interne kurser. 40 procent angiver at ville anvende private udbydere.

Figur 7: Arbejdspladsernes forventninger til hvordan efter- og
videreuddannelsen vil foregå
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Anm.: Undervisning: N= 86. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Der var muligt at vælge flere typer.
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.556 arbejdspladser i Nordjylland gennemført i efteråret 2021.

Når der så er spurgt til, inden for hvilke områder
efter- og videreuddannelse vil være relevant, ses der
flere centrale tendenser. Personaleledelse, grønne
kompetencer og kommunikation scorer ganske højt.
De tre områder angives af ca. 50 pct., jf. figur 16.
Når grønne kompetencer scorer så højt som et
område, der forventeligt skal efter- og videreuddannes inden for, indikerer det i sig selv, at uddannelsesinstitutionerne i høj grad har den grønne omstilling
på nethinden.
Et andet resultat er, at STEM-kompetencer som
område scorer noget lavere omend højere end det
regionale gennemsnit. Knap hver tredje angiver, at
det er relevant at gennemføre efter- og videre-uddannelse inden for STEM. Det regionale gennemsnit
er på 17 pct.
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Figur 8: Arbejdspladsernes forventninger til områder, hvor efter- og
videreuddannelse bliver relevant i de kommende fem år
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Anm.: Undervisning: N= 86. Regionalt gennemsnit: N= 1.556. Det var muligt at angive flere områder
Kilde: Survey blandt 1.556 virksomheder i Nordjylland. Gennemført i efteråret 2021.

Det kan diskuteres, om denne andel er høj eller lav. I kapitel 3.2 i figur 4 så vi, at over 50 pct. mente, at bruger- og
integratorkompetencer bliver mere vigtige eller meget mere vigtige. Vi kunne også konstatere, at der var et
behov for at styrke efter- og videreuddannelsen i sektoren, og hos uddannelsesinstitutionernes kunder så vi
eksempler på, at der var en efterspørgsel og også et muligt forretningspotentiale for uddannelsesinstitutionerne.
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