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CAMPUS Køges mission, vision og strategiske fokusområder 
CAMPUS Køges mission er at forene uddannelse, innovation og erhverv, således at partnerne 
imødekommer sin vision om at uddanne kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. 

 
Målsætningen er, at partnerne gennem samarbejde:   

 Bidrager vi til vækst og udvikling lokalt og regionalt. 
 Nå den nationale målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en 

ungdomsuddannelse, og at 60% gennemfører en videregående uddannelse i 2020. 
 Arbejder vi ud fra kommissoriet og visionspapiret for et kommende CAMPUS Køge. 

 

Fem strategiske fokusområder styrer arbejdet, herunder Innovation, Uddannelser på alle niveauer, et 
udviklende studiemiljø, en attraktiv arbejdsplads og det at være et fyrtårn for Køge. 
 
 
Referencegruppen i CAMPUS Køge – et strategisk formaliseret samarbejde 

§ 1 Referencegruppens opgave er, at arbejde med at etablere CAMPUS Køge, herunder at sikre et 

ligeværdigt samarbejde mellem institutioner, der fysisk er eller vil være beliggende i Campus-
området og institutioner, der alene indgår virtuelt i samarbejdet. Referencegruppen er rådgivende 
og inspirerende for Byrådet og uddannelsesinstitutioner i forhold til lovgivningen, 
uddannelsespolitiske og -strategiske indsatser og den regionale indsats.  
  

§ 2 Blandt de fire politisk udpegede fra Køge Kommune vælges en formand blandt deres midte til at 
forestå mødeledelse samt facilitere Referencegruppemøderne.  

 
§ 3 Formålet er, at fremme de uddannelsesmæssige målsætninger og styrke grundlaget for 

kompetenceløft af regionens borgere og sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. 
 

§ 4 CAMPUS Køges referencegruppe er sammensat af campus-partnernes bestyrelsesformænd, politiske 
repræsentanter fra henholdsvis Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Skoleudvalget, Region 
Sjælland samt formand og næstformand for CAMPUS Køges projektgruppe. De to politiske udvalg 

udpeger hver to repræsentanter til at deltage i Referencegruppen for CAMPUS Køge. Der skal 
udpeges en fra hver valggruppe.  
 

§ 5 Det er deltagernes opgave, at sikre den løbende uddannelsespolitiske koordination og afklaring i 
forhold til deres uddannelsesinstitutioner og i forhold til deres politiske bagland. 
 

§ 6  Referencegruppen kan drøfte vigtige uddannelsesrelaterede initiativer inden for givne økonomiske 

rammer.  
 

§ 7 Referencegruppen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.  
 

§ 8 Campus-koordinatoren indgår som koordinator for Referencegruppen og tager referat.  
Møderne afholdes 2 gange årligt. 

 

  

 

 

    
    

Velfærdsforvaltningen 

Økonomi og analyse 

 

KOMMISSORIUM FOR  

CAMPUS KØGES REFERENCEGRUPPE 

 Dato   

 26. oktober 2016   
 

 


