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Disposition

Region Midtjyllands rolle på uddannelsesområdet

Digitalisering som tema for uddannelsespuljen

Aktiviteter

En kommende Vækst- og udviklingsstrategi 



3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Region Midtjylland

Hvad laver vi i 
Regional udvikling?

Miljø

Kollektiv trafik

Erhvervsudvikling

Uddannelse

Strategi og analyse
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Hvor meget anvendes der til 
uddannelse?

Siden 2007 …….

138 projekter

115 mio. kr. 
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Regionsrådets opgaver på
uddannelsesområdet

Kapacitetsfastsættelse –
gymnasieuddannelser og hf
Deltagelse i fordelingsudvalg
Koordineringen vedrører den geografiske 
placering af udbuddet af og kapaciteten for 
FVU
Oprettelse og nedlæggelse af 
uddannelsesudbud
Tildeling af udviklingstilskud
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Visionen for den regionale 
uddannelsespolitik

I 2030 har alle borgere mulighed for 
uddannelse, med et uddannelsesudbud, 
der, fleksibelt og sammenhængende, 
tilgodeser den enkeltes og samfundets 
behov for viden og kompetencer.
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Regionale mål for 
uddannelsesområdet

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre 
en ungdomsuddannelse

I 2020 skal 25% gennemføre en 
erhvervsuddannelse

60% af en ungdomsårgang skal gennemføre 
en videregående uddannelse

25% skal gennemføre en lang videregående 
uddannelse 
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Hvorfor prioriterede vi digitalisering 
for uddannelsespuljen i 2013?

Den nationale digitaliseringsstrategi 

– 7 fokusområder

…….

Digital læring og undervisning

Digitalt samarbejde på undervisningsområdet

Forudsætninger for digital velfærd
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Hvad er der sat i værk?

eDidaktik – didaktikken tilbage til læreren
Den digitale skole – læringsrummet i skyen
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Følgeforskning

Ved vi nok om effekten af anvendelse af it i 
undervisningen?

Tilknytning af forsker

Fokus på anvendelse af resultater og effekter i 
kommende indsatser
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Ny uddannelsesstrategi – del af 
en vækst- og udviklingsstrategi

EU 2020

Nationale 
strategier 
og vækst-
planer

Regional 
vision

Udfor-
dringer og 
priorite-
ringer

Fælles 
viden-
grundlag

Erhvervsudvikling -
Vækstforum

Miljø

Klima

Uddannelse

Mobilitet

Kultur
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Tak for ordet!
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