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Campus Vordingborg
Campus Vordingborg er et samlet læringsområde, hvor eksempelvis undervisningsinstitutioner,
biblioteker, læsesale, kollegier, ungdomsboliger og sportsarealer er placeret: Et område, hvor liv
og læring i alle aldre går hånd i hånd.

Campus Vordingborg styrker den unges muligheder for at påbegynde og gennemføre en
ungdomsuddannelse, ligesom den styrker forudsætningerne for, at den unge efterfølgende
gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Herudover skal den skabe et rum, hvor lysten til
løbende at efteruddanne og opkvalificere sig styrkes for personer i alle aldre.

Campus skal tiltrække de dygtigste undervisere, de mest ambitiøse studerende fra ind- og udland
ligesom den skal udvikle de lokale styrkepositioner i kommunen. Campus Vordingborg skal på
landkortet nationalt og internationalt.

Campus Vordingborg vil være kendt for at skabe dygtige engagerede studerende på baggrund af:
•

et levende, udviklende og attraktivt læringsmiljø for alle på Campus

•

mange uddannelsesvalg af høj kvalitet

•

et tæt samarbejde mellem uddannelserne, der skal komme den uddannelsessøgende til
gode

•

initiativer i forhold til udvikling af nye tilbud på Campus og etablere endnu flere
uddannelser i lokalområdet

•

innovativ faglighed med international dimension

•

inddragelse af det omkringliggende samfund

For at Campus Vordingborg skal blive den foretrukne arbejdsplads, hvad enten man er underviser
eller studerende, er det centralt, at det bliver synligt for alle, at uddannelsesmiljøet på Campus kan
byde på de bedste muligheder for et rigt studie- og arbejdsliv i alle henseender.
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Navn, Hjemsted
1.1

Campus Vordingborg
Campus Vordingborg er et samarbejdsforum med hjemsted i Vordingborg.

Formål
2.1.

Campus Vordingborgs formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
lovgivning at skabe de bedst mulige rammer for, at Vordingborg Kommune bliver i
stand til at realisere uddannelse til alle i en attraktiv uddannelsesby.

Partnerskabets sammensætning
3.1

De uddannelsesinstitutioner, der er fysisk beliggende i og omkring Vordingborg By og
som tilbyder uddannelse inden for 2. til 8. grad i kvalifikationsrammen.

Partnerskabets opgaver og ansvar
4.1

Partnerne forpligter sig til at
a) medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for at Vordingborg Kommune
bliver i stand til at realisere uddannelse til alle i en attraktiv uddannelsesby.
b) medvirke aktivt til et samarbejde mellem uddannelserne, der skal komme den
uddannelsessøgende til gode.
c) at orientere partnerskabets øvrige medlemmer om væsentlige tiltag og
initiativer.
d) benytte fælles skiltning/fælles udarbejdet og godkendt designmanual. Skilt
med logo skal som minimum anvendes ved bygninger/lokationer i
Vordingborg Kommune.
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Partnerskabets bestyrelse
5.1.

Campus Vordingborgs bestyrelse består af den til en hver tid siddende medlemsskare
i Vordingborg Uddannelsesråd (VUR).
VUR består pt. af 9 medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rektor for Vordingborg Gymnasium
Rektor for ZBC Vordingborg
Uddannelseschef for UCSJ Vordingborg
Direktør for VUC Storstrøm
Forstander for produktionsskolen Strømmen
Direktøren for Vordingborg Erhverv A/S
Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren i Vordingborg Kommune
Børne- og Kulturdirektøren i Vordingborg Kommune
Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd

Herudover er Borger- og Arbejdsmarkedschef, Skolechef i Vordingborg Kommune
tilforordnet ligesom en medarbejder i Vordingborg Kommune fra Ungdommens
Uddannelsesvejledning Sjælland Syd er det.
Sekretariatsbetjeningen varetages af sekretariatet for VUR, Afdelingen for Borger og
Arbejdsmarked.

Bestyrelsens opgaver og ansvar
6.1

Bestyrelsen er et samarbejds- og dialogforum for Campus Vordingborg.
Bestyrelsen skal med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og
arbejdsmarkedets behov medvirke til at
a) Campus Vordingborg styrkes strategisk lokalt, regional, nationalt og
internationalt.
b) der skabes gode vilkår for udviklingen af Campus Vordingborg med henblik
på at fastholde og tiltrække uddannelsespladser til Vordingborg.
c) Campus Vordingborgs studie- og uddannelsesmiljø fremmes.
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Bestyrelsens arbejde, herunder beslutningskompetence
7.1.

Bestyrelsen anbefaler/fastlægger projekter i regi af Campus Vordingborg og tager
initiativ til aktuelle handlinger, der understøtter det strategiske arbejde.
De enkelte medlemmer er ikke forpligtet til at deltage i hvert enkelt projekt eller tiltag (ud
over de i afsnit 4.1 beskrevne), men er til en hver tid forpligtet til løbende at orientere om
væsentlige og for andre i Campus relevante tiltag og initiativer.

Økonomi
8.1

I forbindelse med tiltrædelse af partnerskabsaftalen for Campus Vordingborg er der
tilknyttet egenfinansiering af skiltning og øvrige udgifter forbundet med etablering af
campusmedlemskab.
Der foreligger ikke et egentligt budget, idet bestyrelsen tager stilling til finansiering af
aktiviteter i de enkelte tilfælde.

Tilslutning
9.1

En hver uddannelsesinstitution, der er fysisk beliggende i og omkring Vordingborg og som
tilbyder uddannelserne inden for 2. til 8. grad i kvalifikationsrammen (pkt. 3.1) kan til en
hver tid tilslutte sig partnerskabsaftalen ligesom hver uddannelsesinstitution til enhver tid
kan udtræde af partnerskabsaftalen.

Ikrafttrædelse
10.1

Denne partnerskabsaftale træder i kraft ved underskrift fra partnerne samt
Kommunalbestyrelsen, repræsenteret ved kommunens Borgmester.
Partnerskabsaftalen kan ikke ændres uden partnernes samt Kommunalbestyrelsens
godkendelse.
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Underskriftsside

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dato

Bestyrelsesformand for UCSJ, Hans Stige

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dato

Bestyrelsesformand for ZBC, Vagn Sanggaard Jakobsen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dato
Bestyrelsesformand for VUC Storstrøm, Per Skovgaard Andersen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dato

Bestyrelsesformand for Vordingborg Gymnasium og HF, Michael Jungfalk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dato

Borgmester i Vordingborg Kommune, Knud Larsen
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