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 Campus-koordinator 
 Fie Illum Jessen 
 +45 29 31 76 80 
	fie.illum.jessen@koege.dk

Hvis I som uddannelsesinstitution, virksomhed eller anden interessent ønsker at 
blive en del af CAMPUS Køge, er I meget velkomne til at tage kontakt.

Få vejledning til dit uddannelsesvalg eller efteruddannelse på skolernes hjemme- 
sider eller på Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesguide www.ug.dk



CAMPUS	KØGE	samarbejder	for	at	nå	den	
nationale	målsætning	om,	at	alle	25-årige	
skal	have	gennemført	en	uddannelse,	være	i	 
uddannelse	eller	være	i	beskæftigelse,	så	
mindst	90	procent	af	de	25-årige	har	 
gennemført	en	ungdomsuddannelse	i	2030.

Velkommen til CAMPUS Køge

Alle veje fører til CAMPUS Køge

CAMPUS Køge	 er	 et	 stærkt	 partnerskab	mellem	 en	
række	 institutioner,	 som	arbejder	 sammen	om	at	 få	flere	 til	 at	
gennemføre	en	uddannelse.

Formålet	med	partnerskabet	 er	at	 sikre	 et	 tæt	 samarbejde	og	
kædeansvar	for	de	unge	og	voksne,	som	tager	deres	uddannelse	
hos	CAMPUS	Køge	-	uanset	om	det	er	en	forberedende	uddan-
nelse	eller	tilbud,	ungdomsuddannelse,	videregående	uddannelse	
eller	efteruddannelse.

CAMPUS	Køge	er	det	største	uddannelsesmiljø	i	området.	Vi	har	
stærke	 relationer	 til	 offentlige	 og	 private	 institutioner	 og	 det	 
       lokale	erhvervsliv.	Sammen	danner	vi	et	fællesskab,	

hvor	 vi	 finder	 løsninger,	 tester	 nye	 ideer	 og	 gør	
drømme til virkelighed. 
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Roskilde , 1%

Næstved, 1%

Uddannelse	 og	 livslang	 læring	 er	 nerven	 i	 CAMPUS	 Køge.	
Derfor	 samarbejder	 vi	 både	 på	 tværs	 og	med	andre	 skoler	
og	 aktører	 om	 at	 skabe	 gode	 overgange	 fra	 grundskole	 til	
ungdomsuddannelser	 til	 videregående	 uddannelser	 og	 fra	 
arbejdsmarkedet	til	efteruddannelse..	

Det er vores opgave at støtte den enkeltes valg og udvik-
ling,	så	alle	får	en	uddannelse.	Det	kan	vi	gøre,	fordi	vi	har	et	 
meget	bredt	tilbud	af	uddannelser	indenfor	alle	brancher	og	
lige	fra	10.	klasse	til	bachelorniveau.	

Ikke	 alle	 finder	 den	 rette	 uddannelse	 i	 første	 forsøg.	 Men	 
ønsker	en	elev	at	 skifte	uddannelse,	aktiverer	vi	netværket	
og	sikrer	en	grundig	vejledning	og	god	overgang	ved	skiftet.
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Kurser og efteruddannelse
4.205 personer 
i korte eller deltidsforløb

Videregående uddannelser 580 
personer i 2-4 årigt fuldtidsforløb
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Stevns  
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Øvrige  kommuner, 9%

Gymnasiale ungdoms- 
uddannelser 2.386 personer 
i 3 årigt fuldtidsforløb

Erhvervsuddannelse
887 personer i 3-5 årigt  
veksel uddannelsesforløb

Forberedende uddannelsesforløb
457 personer der klargøre 
sig til uddannelse.

10. Klasse Campus Køge
143 personer der gør sig klar til  
ungdomsuddannelse

Ringsted, 2%
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Forgæves rekruteringrate på Sjælland 

Ledere	 fra	 alle	 partnerorganisationerne	 styrer	 og	 prioriterer	
indsatserne	i	partnerskabets	projektgruppe.	Vi	arbejder	med	at	
lave	fælles	indsatser,	der	ville	være	vanskelige	at	gennemføre	
for	en	organisation	alene.

Vi	er	blandt	andet	lykkes	med	at	koordinere	busdrift,	oprette	
fælles	elev-	og	eventråd	med	fokus	på	trivsel	i	alle	studie-	og	
ungemiljøer,	opstart	af	 tilbud	 til	 sårbare	unge,	afholde	 fælles	
kompetenceudvikling	 til	 ansatte,	 iværksættercafeer	 og	 inno-
vationstiltag samt meget mere. 

Derudover	har	vi	et	bredt	spektrum	af	brobygningsaktiviteter	
med	 folkeskolen	 og	 fra	 vores	 tilbud	 til	 videregående	uddan-
nelser	 og	 erhverv.	 Partnerskabet	 løfter	 også	 store	 begiven-
heder	 som	 f.eks.	 CAMPUS+,	 hvor	 uddannelserne	 er	 vært	 for	
Danmarks	største	læringsfestival	under	Køge	Festuge	sammen	
med	virksomheder,	offentlige	arbejdspladser	og	foreninger.	

Hvad arbejder vi med i CAMPUS Køge?
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LCAMPUS Køge er en central aktør i forhold 

til Køge Bugts udvikling. CAMPUS Køge er 
i tæt dialog med arbejdsmarkedet lokalt og 
bredt i regionen for at sikre det rette match 
mellem tendenser, kompetencer og behov. 
Derved bidrager vi til at sikre at vores  
kandidater får de bedste muligheder i livet.

Denne side er bygget på tal fra  
’Uddannelses analyse’ lavet af Epinion for 
Region Sjælland samt ’ rekrutteringssurvey 
rapport’ lavet af Styrelsen for arbejds- 
marked og rekruttering i december 2019

Aldersfordeling i Region Sjælland
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Figur 1.2 illustrerer sociodemografien i Region Sjælland. I 
Region Sjælland har en gennemsnitlig borger en disponibel 
indkomst på 221.595 kr. pr. år, hvilket svarer �l 18.466 kr. om 
måneden. Den disponible indkomst er det beløb, en person 
eller familie har �l boligudgi�er, forbrug eller opsparing, når 
ska�er og renter er betalt. Den disponible indkomst i regionen 
er lidt lavere end gennemsni�et i Danmark, hvor den 
gennemsnitlige disponible indkomst er 18.940 kr. pr. måned. 
Borgere i Region Sjælland har dermed i gennemsnit 474 kr. 
mindre �l rådighed om måneden end landsgennemsni�et.

De unge mellem 16 og 29 år, som vi interesserer os mest for i 
denne analyse, udgør 15 pct. af befolkningen i Region Sjælland. 
Andelen af unge i regionen er lidt lavere end for hele landet, 
hvor 18 pct. er mellem 16 og 29 år. Det kommer �l udtryk i 
Region Sjællands gennemsnitsalder på ca. 43 år, som er lidt 
højere end hele landets gennemsnitsalder på 41 år. Det kan 
hænge sammen med, at en del unge i regionen fly�er �l 
hovedstadsområdet for at studere, når de er unge.

Figur 1.2 viser også oprindelseslandet for borgerne i Region 
Sjælland. I Region Sjælland er 90 pct. af borgerne af dansk 
herkomst. 7 pct. er indvandrere fra ikke-vestlige lande mens 3 
pct. er indvandrere fra vestlige lande.

Blandt borgerne mellem 16 og 64 år i regionen er de fleste 
ufaglærte (38 pct.) eller erhvervsuddannede (36 pct.). 6 pct. af 
borgerne har en lang videregående uddannelse (LVU). Region 
Sjælland ligger dermed under landsgennemsni�et på 11 pct. 
med lang videregående uddannelse. 

En vig�g variabel er beskæ�igelsens fordeling på brancher i 
Region Sjælland. 36 pct. af regionens borgere arbejder inden 
for offentlig administra�on. Den næststørste branche er handel 
og transport, hvor 24 pct. er beskæ�igede. Dernæst følger 
industri (10 pct.) og erhvervsservice (10 pct.).

Figur 1.2: Sociodemografi i Region Sjælland
Kilde: Danmarks Sta�s�k (FOLK1, HFUDD10, RAS301 og INDKP111).
Note: Uoplyst uddannelsesniveau er ikke medtaget. Indkomst viser den gennemsnitlige disponible indkomst. Alle 
faktorer er opgjort pr. 2018. Uddannelsesniveau er opgjort for befolkningen mellem 16 og 64 år.
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Brobygning
Elever	fra	grundskolen,	der	 
har	brobygning	til	ungdoms- 
uddannelse blandt CAMPUS  
Køges uddannelsestilbud.

4.498 elever årligt

CAMPUS Køge skaber muligheder 
gennem	stærke	relationer	mellem	uddannelser, 

offentlige-	og	private	institutioner	og	arbejdsmarkedet.

Vi	er	et	fællesskab,	der	favner	livslang	læring	i	et	miljø, 
der	er	inspirerende,	skaber	mening	og	værdi.

Vi	prioriterer	det	hele	menneske, 
fordi	vi	tror	på,	at	hele	mennesker	gør	en	forskel.

Vi	handler.	Vi	hjælper	hinanden.	Vi	står	sammen. 
Vi	skaber	løsninger	i	fællesskab.

Campus	er	et	kraftcentrum	for	uddannelse; 
Vi	inspirerer	til	nye	ideer,	tester	løsninger 

og gør drømme til virkelighed.

DET er CAMPUS Køge

- siden 2011

CAMPUS Køge strategi 2019 - 2022

	 Høj	faglighed,	kvalitet	og	kompe-
tencer	på	alle	uddannelsesniveauer	for	
elever,	studerende,	kursister	og	medar-
bejdere,	så	alle	har	bedre	forudsæt- 
ninger	i	livet	og	på	arbejdsmarkedet.

	 Studie-	og	ungemiljøer	med	fokus	
på	trivsel,	respekt	og	fællesskab	i	alle	
faglige	og	sociale	aktiviteter.

 Bedre overgange mellem grund-
skole,	ungdomsuddannelser,	videre- 
gående	uddannelser	og	arbejdsmarked,	
samt	på	tværs	af	vores	uddannelses- 
institutioner.

 At CAMPUS Køge tager aktiv del 
i den uddannelsespolitiske dagsorden 
ved	at	være	en	attraktiv	samarbejds-
partner	og	netværksskaber.

CAMPUS Køge samarbejder om at sikre:

UDDANNELSER I CAMPUS
10. Klasse  
Campus Køge
10. kl. almen 
EUD10

143 
årselever

Forberedende tilbud 
UNGE:
FGU - Forberedende  
 grunduddannelse
FGU	forforløb
Adgangsgivende	forløb	til	
ungdomsuddannelser
Stærk	fra	start
STU	for	unge	 
med	særlige	behov
SOF	-		Supplerende	overbyg- 
	 ningsforløb	til	EUX	/	HF
OBU - Ordblindeundervisning

VOKSNE:
VUC	-	Voksen	 
 uddannelsescenter
GSK	-	Gymnasiel	supplering
FVU	-	forberedende	voksen									 
 undervisning
AVU	-	almen	 
 voksen uddannelse
Klar til Fremtiden
Fremtidslinjen
CDI -  Danskuddannelse til  
	 voksne	udlændinge

314 
årselever

Erhvervsuddannelser
EUD Business – Butik (detail)
EUD Business – Handel
EUD Business – Event 
Personvognsmekaniker
Automatiktekniker
Lager- og terminal
Vejgodstransport
Industritekniker
Buschauffør
Smed
Tømrer
Murer
Anlægsstruktør
Bygningsstruktør
Brolægger
Bygningsmaler
Datatekniker 
Elektriker
Blikkenslager
VVS-energi
Social- og sundhedsassistent 
og	hjælper
Pædagogisk	assistent
Gastronom
Tjener
Bager
Kok

EUX  
Uddannelser
EUX	Business	–	Kontor
EUX	Business	–	Butik	(detail)
EUX	Business	–	Handel	
EUX	Business	–	Event	
EUX	Personvognsmekaniker
EUX	Elektriker
EUX	Murer
EUX	Smed
EUX	Struktør
EUX	Tømrer
EUX	VVS-energi
EUX	Social-	og	 
        sundhedsassistent
EUX	Pædagogisk	assistent

Samlet 887  
årselever

Gymnasier
HHX	-	Merkantil	 
studentereksamen
HTX	-	Teknisk	 
studentereksamen
STX	-	Almen	 
studentereksamen
HF - Eksamen (HF)

2.386 
årselever

Videregående  
uddannelser
Autoteknolog
Digitalkonceptudvikling
Logistikøkonom
Administrationsøkonom
Serviceøkonom
Multimediedesigner

580  
studerende årligt

.

Kurser 
Udbuddet i CAMPUS Køge 
er	på	ca.	200	kurser	fordelt	
på	mange	brancheområder.	
Kurserne	er	med	henblik	på;
Certifikat
Opkvalificering
Kurser	for	ledige
Arbejdsmarkeds	 
uddannelser (AMU)

Efteruddannelse 
Der	er	et	udbud	på	mere	end	
30	efteruddannelser	på	 
følgende	uddannelsesniveau:
Akademi
Diplom
Master

4.205  
personer årligt  
på kursus og  
efteruddannelse

Uddannelsesudbuddet ændrer sig løbende, så tjek altid skolernes hjemmesider  
eller kontakt ungdommens uddannelsesvejledning på ungecentrum.dk.  
Statistik pr. nov. 2019 fra partnerne m. forbehold for ændringer og fejl. 


