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Pressemeddelelse   

100 VUC’ere til inspirationsevents på Professionshøjskolen Absalon og 

Erhvervsakademi Sjælland.  
To inspirationsevents gennemføres i Næstved og Roskilde for kursister fra VUC Storstrøm og 

Nordvestsjællands HF & VUC.  Eventsne har til formål at skabe en øget interesse for de tekniske og 

naturvidenskabelige uddannelser i Region Sjælland. 

D. 16. og d. 20. august inviterer Professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Sjælland kursister fra 

VUC Storstrøm og Nordvestsjællands HF & VUC på besøg.  

Kursisterne vil via et hæsblæsende historieforløb få kendskab til analyser og metoder som alle anvendes på 

Diplom Ingeniør, Bioanalytiker og Laborant uddannelserne.  

Besøget er arrangeret under et nyt stort EU projekt, hvor Absalon, EASJ, VUC Storstrøm og 

Nordvestsjællands HF & VUC samarbejder om at få flere til at tage en naturvidenskabelig eller teknisk 

uddannelse.  Besøget er et vigtigt element i at nedbryde de barrierer, der kan være mod tekniske og 

naturvidenskabelige uddannelser. Målgruppen er nøje udvalgt, da det gælder om at få de unge og voksne i 

spil, som ikke har valgt en videregående uddannelse endnu. 

”Projektet screenede i foråret 150 kursister for deres viden og interesse for naturvidenskab og teknologi 

Screeningen viste klart, at vi i projektet stod overfor to væsentlige udfordringer. Kursisterne har ikke et 

retvisende billede af det tekniske og naturvidenskabelige felt, og de kender ikke de relevante lokale 

videregående uddannelser. Derfor prøver vi at binde disse to ting sammen i disse inspirationsevents” 

udtaler projektleder Lene Beck Mikkelsen.   Vi har valgt at invitere kursister fra Vordingborg, Nykøbing, 

Næstved og Faxe til de bioanalytiske laboratorier i Næstved, mens kursister fra Holbæk og Kalundborg skal 

arbejde i laborantuddannelsens laboratorier i Roskilde. På den måde bliver kursisterne både klogere på 

uddannelserne og får et indblik i de arbejdsopgaver, de vil møde som færdige laboranter, bioanalytikere 

eller ingeniører. 

Projektet som helhed 

At få flere til at tage en videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse i regionen, er vigtigt, da 

erhvervslivet på Sjælland og Lolland-Falster har vanskeligt ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for 

netop disse områder. Samtidig oplever de videregående uddannelsesinstitutioner, at nye studerende bør 

være klædt bedre på fagligt. Derfor er Professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Sjælland gået 

sammen med VUC Storstrøm og Nordvestsjællands HF & VUC om Projekt Kompetencetilpasningsforløb.  

Projektet bygges sammen af elementer, som skal give information om de naturvidenskabelige og tekniske 

uddannelser i Region Sjælland samt støtte projektets deltagere i at blive optaget på og gennemføre 

uddannelserne. Her er inspirationseventsene et bærende element i at øge kendskabsgraden til 

uddannelserne og de videregående institutioner. Efterfølgende vil det være muligt for projektets deltagere 

at følge særlige moduler på VUC’erne, så de fagligt kan forberede sig til at følge en naturvidenskabelig eller 

teknisk uddannelse. Der bliver blandt andet moduler i områder inden for matematik og kemi, som er 

målrettet de udfordringer, man ofte oplever på de videregående uddannelser. 
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Fakta om projekt kompetencetilpasningsforløb  

Projektejer: Professionshøjskolen Absalon Partnere: VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC samt 

Erhvervsakademi Sjælland. 

Projektet støttes med i alt godt 6.5 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond og Region Sjælland, 

Vækstforum Sjælland og gennemføres i perioden 010118-311220 

Projektets hjemmeside: https://phabsalon.dk/forskning-og-udvikling/engineering-and-science/projekt-

kompetencetilpasningsforloeb/   

Kontakt 

For besøg på event i Næstved  den 16. august, kontakt: Lene Beck Mikkelsen, projektleder +45 7248 

1213, lbm@pha.dk  

For besøg på event  i Roskilde den 20. august,  kontakt   Louise Posborg-Ebenezerson, projektleder,  +45 

50761012,  lopo@easj.dk 
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