Formål og medlemmer
Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (forkortet SUN) er et netværk på tværs af kommunale
forvaltninger, skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv, som ikke kun mødes og videndeler på et
ledelsesmæssigt plan, men også laver fælles projekter, igangsætter tiltag på tværs og generelt har stort
fokus på at samarbejde på tværs af institutioner/ organisationer til gavn for de unge.
Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland har til formål at skabe mulighed for, at kommuner i
Nordsjælland i samarbejde med centrale aktører på uddannelsesområdet og erhvervslivet i Hillerød kan:





Arbejde for udvikling og styrkelse af det strategiske samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner
beliggende i Hillerød Kommune
Sikre det overordnede samarbejde om overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelser,
ungdomsuddannelser imellem og til de videregående uddannelser
Komme med forslag til initiativer, der kan øge andelen af unge, der begynder og gennemfører en
uddannelse
Fremme et tæt samspil mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og arbejdsmarked.

Organisering og projekter
I styregruppen deltager grundskole, UU, uddannelser, byrådsmedlemmer og regionsrådsmedlemmer
ligesom de kommunale forvaltninger og den regionale forvaltning er med. Det giver gode drøftelser, men
også et større ejerskab i den politiske arena såvel som i den administrative arena.
SUN har ingen driftsorganisation, men er et netværk. Behovet for det er stort, og derfor afstedkommer det
konkrete resultater. Her kan bl.a. nævnes:









Garantiskolen, som er et samarbejde mellem især ungdomsuddannelserne og UU. Formålet er at
mindske frafald ved at vejlederne sikrer, at de unge kan skifte ungdomsuddannelse inden for de
første 5 måneder fra de er startet uden at skulle starte forfra.
Fælles Studiestartløb som arrangeres af ungdomsuddannelserne, hvor alle nystartede unge på
ungdomsuddannelserne deltager. Dette for at skabe fællesskab og et godt studiemiljø.
UPGRADE , som er et projekt i samarbejde med Region Hovedstaden. Forløbet skal opgradere unge
i dansk og matematik, så de kan bestå optagelsesprøven til erhvervsskolen. Projektet har været en
succes og vi er nu i gang med at udvikle en driftsmodel.
PARAT, som er et turboforløb i dansk og matematik for elever i 8. og 9. klasse, som ikke er
uddannelsesparate. Her deltager Esnord, Knord, Hillerød Kommunes folkeskoler samt Halsnæs
Kommunes folkeskoler.
Ledelsesrummet, hvor topledelsen fra ungdomsuddannelserne mødes regelmæssigt og
samarbejder om forskellige relevante emner. Bl.a. er skolerne i gang med at etablere en fælles
misbrugspolitik. Ledelsesrummet fungerer desuden som en slags løst koblet campus.

Samarbejdet i SUN gør, at vi er i stand til at være mere forberedte på politiske beslutninger og nationale
reformer, da vi har et forum som kan bistå med løsninger, samarbejde og viden. Den enkelte kommune
eller uddannelsesinstitution er dermed bedre rustet til de ting, der måtte komme.
Den øverste styregruppe i SUN mødes 2 gange årligt. Derudover har netværket en administrativ
styregruppe, som typisk mødes 5-6 gange årligt.

Uddannelsesmødet
En gang årligt afholder SUN et stort Uddannelsesmøde. De inviterede til Uddannelsesmødet er
lokalpolitikere, direktører og fagchefer fra de nordsjællandske kommuner, repræsentanter fra
ungdomsuddannelsesinstitutioner i Nordsjælland, repræsentanter fra skolebestyrelser og elevråd, UU
vejledere, lokale virksomheder samt udvalgte interesseorganisationer. Temaerne for Uddannelsesmødet
tager udgangspunkt i de grundlæggende fokusområder for SUN. I 2017 er temaet de unges valg af
uddannelse og inddragelse af forældrene.

