
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Næstved Kommune 
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved 
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Referat 

 

Mødeforum: Campus styre- og projektgruppe  

 

Sagsnr.: 2011-34949 

Dokumentnr.: 2011-346597 

 

Mødedato: Mandag d. 26. september 2011 

Tid: Kl. 20.00 – 21.00 

Sted: Byrådssalen, Næstved Rådhus 

 

Deltagere: 

Søren Clausen, SOSU Sjælland (social- og 

sundhedsuddannelserne), projektgruppe 

Ulla Skaarup, Erhvervsakademi Sjælland, pro-

jektgruppe 

Kirsten Devantier, Regionsrådet, Næstved By-

råd, styregruppe 

Per Skovgaard, VUC Storstrøm (voksenuddan-

nelsescentret), styregruppe 

Niels Henriksen, VUC Storstrøm, projektgruppe 

Astrid Dahl, Erhvervs Uddannelses Centret 

(EUC), projektgruppe 

Gert Svendsen, Zealand Business College 

(ZBC), styregruppe 

Hans Stige, University College Sjælland (UCSJ), 

styregruppe 

Ulla Koch, UCSJ, projektgruppe 

Bent Jørgensen, Næstved Gymnasium og HF 

(NGHF), styregruppe 

Susanne Stubgaard, NGHF, projektgruppe 

Carsten Rasmussen, Næstved Byråd 

Lars Hoppe Søe, Byrådet, uddannelsessporet 

”Mærk Næstved”  

Per B. Christensen, Næstved Kommune, Børne- 

og Kulturforvaltningen, styre- og projektgruppe 

Jens Christian Birch, Næstved Kommune, styre- 

og projektgruppe 

Dorte Meiling Nielsen, Næstved Kommune, 

Center for Strategi og Udvikling, sekretær for 

styre- og projektgruppe 

 

Fraværende: 

Bettina Høst Poulsen, Næstved Kommune, Cen-

ter for Strategi og Udvikling, projektgruppe 

Majbritt Jensen, Region Sjælland, projektgrup-

pe 

Referent 

Dorte Meiling Nielsen 

http://www.naestved.dk/
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Ad. dagsordenens punkt 1 – Præsentationsrunde 

 

Borgmester Carsten Rasmussen bød velkommen til anden del af mødet, hvor styregruppen 

og projektgruppen for campus var samlet. Carsten Rasmussen gav ordet til Lars Hoppe 

Søe, som fortalte om, hvordan idéen til en campus på Maglemølle var opstået i arbejdet 

med kommunens visioner i ”Mærk Næstved”, uddannelsessporet. En campus kan være 

med til at fastholde Næstved som uddannelsesby, og der kan opnås synergieffekter ved at 

samle flere forskellige uddannelser. Der skal arbejdes mere med visionerne for dette sam-

arbejde og det konkrete indhold.  

 

Præsentation var klaret på det tidligere møde. 

 

Ad. dagsordenens punkt 2 og 3 – Drøftelse af kommissorium og overvejelser om 

antallet af uddannelsespladser/uddannelser på kort, mellemlangt og langt sigt 

 

Børne- og kulturdirektør Per B. Christensen orienterede om kommissoriet for arbejdet med 

campus. Embedsmænd fra de involverede uddannelsesinstitutioner havde på et tidligere 

givet tilslutning til dette, ligesom det var godkendt af Næstved Byråd. 

 

Per B. Christensen spurgte, om der var idéer til yderligere medlemmer af henholdsvis sty-

re- og projektgruppe. Følgende blev nævnt: 

 

 En repræsentant for virksomhederne på Maglemølle 

 En repræsentant fra henholdsvis LO og DA/DI 

 Gerne flere repræsentanter fra erhvervslivet 

 En repræsentant fra Teknik- og Miljøforvaltningen i projektgruppen 

 En national repræsentant i styregruppen, f.eks. et af de lokale folketingsmedlemmer. 

 

Dernæst blev det drøftet, hvilke forudsætninger der skulle være til stede, før de forskellige 

uddannelsesinstitutioner ønskede at flytte til en nyetableret campus på Maglemølle: 

 

University College Sjælland 

- Infrastrukturen skal være i orden, det skal være nemt at komme til og fra campus 

- Billigere leje ved flytning, omkostningsfrit kunne stoppe eksisterende lejemål 

- Indflydelse på udformning af auditorium, kantine m.m. 

- Flytter ikke uden de andre uddannelser som de i dag er beliggende sammen med 

- Vigtigt at drøfte fremtidens uddannelses- og studiemiljø 

- Lokalebehov ca. 2600 m2 

 

VUC 

- Har allerede gode erfaringer med at være beliggende i en campus 

- Er begyndt at samarbejde på tværs af uddannelser om pædagogik og lærere 

- Vigtigt for at kunne tiltrække akademisk arbejdskraft 

- De studerende ser rollemodeller på de videregående uddannelser 

- Nærheden til UCSJ og SOSU ønskes fortsat 

- Interessen for flytning afhænger af, hvad der sker med de andre uddannelser 

- Lokalebehov ca. 4700 m2 

- Dertil kommer fællesfaciliteter 

 

Erhvervsakademi Sjælland 

- Ser gerne forskellige erhvervsvirksomheder og iværksættere i området, som der kan 

etableres samarbejde med 

- Interessen afhænger af, om andre uddannelser flytter ind 

- Ungdomsuddannelserne skal være med 

- Flytning må gerne ske samlet i grupper 
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- Lokalebehov ca. 4000 – 5000 m2 

 

ZBC 

- Akademi- og erhvervsuddannelser sammen giver god synergieffekt 

- Vidensdeling 

- Forskningsmuligheder 

- Faseinddeling, indflytning lidt ad gangen 

- Bygningskoordinering i forhold til eksisterende bygninger 

- Lokalebehov ca. 12500 m2 

 

Næstved Gymnasium og HF 

- Vil gerne deltage i udviklingen og lave noget sammen med andre 

- Nødvendigt at drøfte indhold og fælles fordele 

- Konkrete initiativer efterspørges 

 

SOSU 

- Bestyrelsen er positiv, men afventende, vil gerne drøfte indhold 

- Lokalebehov ca. 4000 m2 

 

EUC 

- Fortsat ønskværdigt med et bredt uddannelsesudbud flere steder geografisk 

- Hurtig afklaring af hvordan erhvervsliv/havn kan fungere sammen med campus 

- Hurtig afklaring af nødvendige miljøgodkendelser 

- Lokalebehov ca. 22000 m2 med mulighed for udvidelse. 

 

På den baggrund opsummerede Per B. Christensen således: 

 

Indflytning vil skulle ske lidt ad gangen, efterhånden som bygningerne klargøres, men flere 

uddannelser skal gerne kunne flytte ind samtidig. Der skal laves en samlet disponering for 

området, og de enkelte uddannelsesinstitutioner skal have indflydelse på udbygningspla-

nen. 

 

Projektgruppen skal hurtigt indkaldes til drøftelse af nedenstående punkter: 

 

 Infrastruktur, smidighed 

 Logistik på kort og langt sigt 

 Fremtidens uddannelsesmiljø, læringsformer, fysiske rammer 

 Studiemiljø i forhold til ungdomsuddannelser/videregående uddannel-

ser/voksenuddannelse 

 Vigtigheden af en lokal fødekæde fra ungdomsuddannelser til videregående uddannel-

ser, søgemønster 

 Samarbejde med andre uddannelsesbyer 

 Samarbejde med virksomheder. 

 

Projektgruppen beslutter på dette møde, hvornår styregruppen skal indkaldes igen. 

 

Efter mødet er datoen mandag d. 31. oktober 2011, kl. 11.00 – 13.00 udsendt som 

mulig mødedato. Datoen bedes reserveret. Dagsorden vil snarest blive udsendt. 

 

 

 

 

 

 

 


