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Vision – Campus Næstved 

 

Kernen af Campus Næstved er vores fælles tro på, at:  

 

 

 

 

De uddannelsesinstitutioner, som udgør Campus Næstved, er selvejende institutioner, hver 

med deres egen individuelle profil. Fællesskabet omkring Campus Næstved skal tilføre den 

enkelte uddannelsesinstitution ”noget ekstra”, som de deltagende uddannelser ikke vil kunne 

løfte hver for sig. Samtidig er det vores ambition, at Campus Næstved også skal tilføre ekstra 

værdi for byen og lokalområdet som et attraktivt og kompetent kraftcenter. 

 

 
 

Vi tror på, at Campus fællesskabet vil skabe et spændende studiemiljø fagligt og socialt. Det 

ønsker vi, at også andre uddannelsesinstitutioner i Næstved skal nyde godt af. I Campus vil vi 

derfor gennem uddannelsesrådet arbejde for et bredere samarbejde alle uddannelserne 

imellem – en virtuel Campus. Den fysiske etablering af Campus vil til hver en tid være åbent 

for tilflytning af flere uddannelsesinstitutioner,  

 

Forskelligheden rummer en række potentielle muligheder, som vi vil arbejde for at realisere. 

Men vi tror på, at lighedspunkterne er større end forskellene, idet vi alle bedriver uddannelser 

som vores kerneydelse, og vi alle arbejder for mere og bedre uddannelse til de unge og dem, 

som senere i livet har behov for efter- og videreuddannelse. 

 

Rammen om Campus Næstved: 

Med Campus Næstved vil vi skabe en palet af attraktive uddannelsestilbud i et levende 

studiemiljø. Vi tror på, at solid faglighed i kombination med et engagerende studiemiljø både 

vil tiltrække flere studerende og de fagligt dygtige undervisere i en større radius. 

”Sammen kan vi mere” 
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En fælles Campus vil styrke uddannelsernes rammebetingelser særligt på to områder: 

 

 En yderst attraktiv beliggenhed 

En attraktiv beliggenhed er væsentlig for uddannelsernes mulighed for at tiltrække både 

studerende og undervisere fra et større område. Erfaring viser, at en attraktiv placering er 

medvirkende årsag til at give vækst i antal studerende. Med Campus Næstved er en række 

væsentlige ønsker til placering opfyldt: 

o Bynært 

o Stationsnært 

o Grønt område i tilknytning til Campus 

o Centralt ift. kulturelle tilbud, cafeliv mv. 

 

 Når vi er mange kan vi mere 

Campus Næstved vil blive en vægtig institution i byen med en volumen på op mod 3.500 

mennesker på daglig basis af både studerende og ansatte. De mange menneskers daglige 

gang vil skabe et levende miljø i og omkring Campus. 

 

Et attraktivt studiemiljø har stor betydning for fastholdelsen af de studerende – det er lettere 

at sige farvel til en uddannelse end til et socialt fællesskab. Den større volumen i en samlet 

Campus Næstved tror vi på vil bidrage med blandt andet: 

o Attraktivt studiemiljø med blandede profiler fagligt, køns- og aldersmæssigt 

o Bedre brobygning mellem uddannelsesniveauer 

 

Et spændende studiemiljø er også et spændende arbejdsmiljø. Vi ønsker i videst muligt 

omfang at skabe og understøtte et attraktivt arbejdsmiljø, fx ved: 

o Fælles kompetenceudvikling 

o At være på forkant, fx med brug af it i undervisningen 

o Et bredere fagligt miljø med bedre mulighed for brug af undervisernes kompetencer 

 

Værdier: 

Parterne i Campus Næstved er enige om, at følgende tre værdier skal kendetegne den fælles 

Campus. Nedenfor vil værdierne blive nærmere beskrevet. 

 

1. Rum til faglig fordybelse og tværfaglig inspiration 

2. Lokal forankring med globalt udsyn 

3. Mere for mindre 

 

Rum til faglig fordybelse og tværfaglig inspiration 

Med Campus Næstved vil vi skabe udviklende læringsmiljøer, som gør vores studerende i 

stand til at gennemføre en uddannelse, få de bedst mulige kvalifikationer med på vejen og 

dermed ved endt uddannelse være attraktive på arbejdsmarkedet. 

 

 Faglig identitet for de enkelte uddannelser 

At tage en uddannelse hænger i høj grad sammen med udvikling af en professionel identitet 

for den studerende. I Campus skal der være plads til at opbygge faglige identiteter i tilknytning 

til de enkelte fag. Samtidig giver Campus mulighed for at møde en række af de andre 
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fagprofessionelle, som man skal samarbejde med i et efterfølgende arbejdsliv. Det styrker de 

studerendes kompetencer på et fremtidigt arbejdsmarked. 

  

 Tværfaglighed og større udbud giver flere muligheder for de studerende 

Vi ønsker at udfordre de traditionelle skel mellem uddannelsesinstitutionerne i Campus ved at 

skabe mulighed for, at der udbydes faglige forløb på tværs af uddannelserne. Mulige tiltag 

kunne være tværgående læringsfællesskaber som:  

o Fælles valgfagskatalog 

o Fælles fag-camps 

o Innovations-camps  

 

 Tværprofessionelt 

Samling af forskellige uddannelser på samme sted, giver mulighed for at mødes på tværs, 

både formelt og uformelt. I dette møde er der potentiale for at skabe: 

o Nye ansættelser på tværs 

o Udvikle nye typer at uddannelsestilbud  

o Fælles efter- og videreuddannelse  

o Og det som vi endnu ikke ved, hvad er… 

 

Lokal forankring med globalt udsyn 

Campus Næstved vil i kraft af sin størrelse blive en vægtig faktor i lokalområdet. Det gælder 

både i uddannelsesøjemed, men også i muligheden for at skabe relationer til det lokale kultur- 

og erhvervsliv. Med Campus vil vi skabe en samlet fælles identitet i forhold til omverdenen – i 

respekt for de enkelte uddannelser som udgør helet.  

 

 Campus og by skal være i interaktion  

Vi ønsker, der skal være liv omkring campus. Byens borgere skal kunne bruge Campus til 

fordel for både borgere og campus. Campus skal ligeledes naturligt bruge byens faciliteter i 

form af kulturelle tilbud og det lokale erhvervsliv.  

 

 Campus og kommunen som partnere 

Vi ser det som naturligt, at et velfungerende samspil med kommunen udbygges til fordel for 

begge parter. Campus er den naturlige samarbejdspart for kommunen hvad angår 

vidensudveksling, efter- og videreuddannelse, uddannelsesudvikling og højnelse af 

uddannelsesniveau. Kommunen er Campus’ naturlige samarbejdspart hvad angår samarbejde 

med det øvrige uddannelsesudbud i Næstved.  

 

 Øget samspil med det lokale erhvervsliv 

Campus Næstved vil arbejde for at oprette et fælles dialogforum med det lokale erhvervsliv, 

hvor muligheder for løbende samarbejde kan drøftes, det kunne fx være: 

o Lokale uddannelsesbehov, som Campus kan løfte 

o Interaktion mellem de studerende og erhvervslivet undervejs i uddannelsesforløbet 

o Styrkelse af lokal rekruttering af nyuddannede 

o Offentligt privat samarbejde med Campus som part  

 

 International profil 

Internationalisering har mange udtryk ved en uddannelsesinstitution. Den nok mest 

almindelige form, hvor danske studerende tager på studieophold i udlandet og udenlandske 
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studerende kommer hertil, skal selvfølgelig fortsat understøttes og udbygges. Men derudover 

vil vi i Campus Næstved understøtte internationaliseringen i kombination med brugen af 

teknologi. Det kan fx være ved: 

o Fagligt stærke kapaciteter – nationale som internationale – skal bruges som 

virtuelle gæstelærere 

o Ved større kendte navne, som kan have bredere interesse, kan der laves fælles 

forelæsning for interesserede studerende på campus  

o Medarbejderne indgår i internationale kompetenceudviklingsforløb 

o Udbyde undervisning til studerende som ikke fysisk er til stede på Campus, både 

nationalt og internationalt. 

 

Mere for mindre 

Med ”Mere for mindre” mener vi, at vi i Campus Næstved fællesskabet kan skabe løsninger, 

hvor uddannelserne opnår flere og bedre muligheder, end de hver for sig har i dag. Vel at 

mærke uden at det vil koste ekstra. Fx kan vi dele omkostningen ved at drive og understøtte 

innovation og udvikling, samtidig med at alle institutionerne kan få fuldt udbytte af de tiltag 

som måtte være. Endvidere vil en ny bygning opført specifikt til brug for de tre uddannelser 

have en lang række muligheder for bedre udnyttelse og for optimering af driftsøkonomi.  

 

 En fælles Campus vil kunne fremme samarbejdet omkring nye løsninger inden for fx 

fjernundervisning, ligesom et fællesskab om fx Videnscenter for anvendt IKT vil kunne 

være udbytterigt for alle parter 

 En ny bygning vil give mulighed for at være innovativ omkring bygningens indretning til 

brug i forbindelse med nye undervisningsformer og læringsmetoder 

 Fleksible løsninger i et nybyggeri vil kunne øge udnyttelsesgraden af de opførte lokaler, 

idet hvert lokale kan have flere funktioner 

 Med fælles brug af faciliteter, kan vi hver især få adgang til bedre lokaler og flere 

funktioner, idet rummene kan bruges af flere parter.  

 Ved at være fælles om den lokale administration og drift, fx reception, 

lokaleplanlægning, eksamensadministration, vejledning, bygningsvedligehold m.v., kan 

vi hver især for færre ressourcer opretholde de samme funktioner 

 En ny bygning må forventes at reducere uddannelsernes udgifter til forbrug af el, vand 

og varme alene i kraft af den udvikling, der er sket i byggeriet.  

 

Forudsætninger for et vellykket Campus Næstved 

Vi er klar over, at realisering af de positive effekter ved en fælles Campus Næstved ikke 

kommer af sig selv. Aktiv ledelse, der hele tiden arbejder på at skabe det størst mulige 

fællesskab i Campus, er en forudsætning for, at det lykkes. 

 

Og vi vil lykkes! 

 

Ligesom vi vil: 

 arbejde for fælles løsninger i Campus 

 arbejde for at træde nye stier i fællesskab, og 

 arbejde for, at der med tiden kommer flere Campus-parter til. 

 

Fordi vi tror på, at det giver mere værdi for alle i Campus. 

 


