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I Sønderjylland har vi en række erhvervsmæssige styrkepositioner inden for energi- og produktionsteknologi, logistik, fødevarer, byggeri og turisme. Her er globalt førende virksomheder, mindre udviklingsvirksomheder og traditionelle SMV’er, som danner grundlaget for beskæftigelse og
vækst i landsdelen.
Gode uddannelsesmuligheder i Sønderjylland er en forudsætning for, at der også i fremtiden er
den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til stede i landsdelen. Det er en vital forudsætning
for fremtidig vækst og velfærd i Sønderjylland.
I Sønderjylland arbejder vi på tværs af erhvervsliv, den offentlige sektor og uddannelsesinstitutioner for at styrke de indsatser der bidrager til at øge og udvikle arbejdsstyrken i vores landsdel.
Særligt når det handler om tidligt at få knyttet studerende og erhvervslivet tæt sammen, er vi lykkedes med gode samarbejder til gavn for alle parter.
Det, og flere andre initiativer, tager vi løbende for at imødegå den demografiske udvikling i Sønderjylland, hvor befolkningen i alderen 25-64 år ifølge prognoser vil blive reduceret med 12 %
fra 2019 til 2039.
Der er imidlertid også behov for tiltag, der rækker ud over egne indsatser. Vi ved, at placering af
uddannelser har en stor betydning for, hvor personer bosætter sig, efter endt uddannelse. Det kan
vi se på de uddannelser, der allerede er placeret i Sønderjylland og som har en profil, hvor vi tiltrækker studerende fra andre landsdele og udlandet.
Både regeringen og flere af Folketingets partier har over den seneste periode markeret, at flere
uddannelser skal udbydes geografisk bredere, end det er tilfældet i dag. UdviklingsRåd Sønderjylland ser positivt på udmeldingerne og er enig i visionen om et bredere geografisk uddannelsesudbud, der skal løfte hele Danmark.
Det er samtidig væsentligt for UdviklingsRåd Sønderjylland, at der ved placering af nye uddannelser tages udgangspunkt i de eksisterende styrkepositioner og virksomhedernes behov.
Flere uddannelser i Sønderjylland
Med baggrund i ovenstående har UdviklingsRåd Sønderjylland samlet inputs fra en række uddannelsesinstitutioner, kommuner og erhvervsaktører i vores område. Som resultat deraf peger vi på
nedenstående, der særligt vil gavne området og som vi ønsker placeret eller udbygget i Sønderjylland.
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Uddannelser inden for byg, håndværk og industri:
- Bygningskonstruktør (Professionsbacheloruddannelse)
- Maskinmester (Professionsbacheloruddannelse)
- Automationsteknolog (Erhvervsakademiuddannelse)
- VVS-installatør (Erhvervsakademiuddannelse)
- Energiteknolog (Erhvervsakademiuddannelse)
- Procesteknolog (Erhvervsakademiuddannelse)
Uddannelser inden for forretning, teknologi og turisme:
- Datavidenskab (Bachelor + kandidatuddannelse)
- Softwareingeniør (Bachelor + kandidatuddannelse)
- Finansbachelor (Professionsbacheloruddannelse)
- Økonomi og informationsteknologi (Professionsbacheloruddannelse)
- Oplevelsesøkonomi (Kandidatuddannelse)
- Tjener (Erhvervsuddannelse)
- Serviceassistent (Erhvervsuddannelse)
Humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser:
- Cand. merc (Bachelor + kandidatuddannelse)
- Cand. merc inden for bæredygtighed og deleøkonomi (Kandidatuddannelse)
- Tysk (Bachelor + kandidatuddannelse)
- Europæiske studier (Kandidatuddannelse)
- Politik og forvaltning (Kandidatuddannelse)
Sundheds- og socialfaglige uddannelser:
- Sygepleje, Cand. cur (Kandidatuddannelse)
- Sundhedsteknologi (Bacheloruddannelse/Civilingeniør)
- Tandlæge (Bachelor + kandidatuddannelse) og dertilhørende uddannelser som tandplejer (Professionsbacheloruddannelse) samt klinisk tandtekniker (Bacheloruddannelse)
- Veterinærmedicin (Bachelor + kandidatuddannelse)
- Pædagoguddannelse målrettet det specialiserede socialområde

Derudover ønsker vi, at der ses på mulighederne for, at nogle uddannelser på sønderjyske uddannelsesinstitutioner kan udbydes som erhvervskandidatuddannelser. Af den vej kan arbejdsstyrken
opkvalificeres, uden de behøver forlade arbejdsmarkedet. Det har samtidig en god sammenhæng
til den praksisnærhed, der kendetegner de eksisterende uddannelser i Sønderjylland.
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