Bilag: Herning Kommune
Uddannelsesby Herning - kort og godt
I Herning stræber vi efter at uddanne dygtige studerende, der matcher erhvervslivets behov for
arbejdskraft. Vores ambition er, at kommunens og regionens erhvervsliv har den rette arbejdskraft i
rette tid til at løse fremtidens udfordringer på et tiltagende globaliseret arbejdsmarked. Derfor går vi
ikke af vejen for at tænke nyt.
Vi arbejder hver dag på at skabe de bedste betingelser for stærke samarbejdsflader mellem
erhvervslivet og byens uddannelsesinstitutioner og for at skabe et godt studiemiljø i byen. Måske
derfor blev vi kåret som Danmarks 4. bedste studieby i 2020, selvom vi er en af de mindre
uddannelsesbyer i Danmark.

UDDANNELSER:




Pt. er der 58 erhvervs- og videregående uddannelser i Herning:
26 erhvervsuddannelser + 32 videregående uddannelser
Uddannelserne afspejler egnens erhvervsmæssige styrkepositioner:
Moderne produktion og industri, handel og e-commerce, design og tekstil samt
sundhedsområdet (jf. supersygehuset i Gødstrup åbner Q3 2021)
Aarhus Universitet og VIA University College har campus i Herning og flankeres af
Erhvervsakademi MidtVest, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier samt Social &
SundhedsSkolen, Herning.

STUDERENDE:
En lille uddannelsesby med stor rækkevidde:
 Vi forsyner Midt- og Vestjylland med kvalificeret arbejdskraft – fx har Aarhus Universitets campus
stort fokus på at samarbejde med virksomhederne i Midt- og Vestjylland, og fokus på at tiltrække
studerende fra Midt- og Vestjylland.
 Herning har pt. samlet set ca. 8000 studerende på de videregående uddannelser og
erhvervsuddannelserne.
 Der starter hvert år ca. 2000 nye studerende. Heraf starter ca. 800 studerende på de
videregående uddannelser – og ca. 1200 på erhvervsuddannelserne.
 Der er 1130 attraktive studieboliger og et håndværkerkollegium er på vej i Herning.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder og behandling af dine
oplysninger her: https://www.herning.dk/digitalisering/dpo-og-databeskyttelse

STRATEGI:
Herning Kommune vedtog i 2020 en uddannelsesstrategi med fire mål, der er blevet til i samarbejde
med studerende, uddannelsessteder og erhvervsliv:
1. Herning vil være en tiltrækkende uddannelsesby
2. Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked
3. Vi vil fastholde og tiltrække flere uddannelser, vidensinstitutioner og videnscentre til Herning
4. I Herning vil vi uddanne til og for livet, så alle kan indfri deres fulde potentiale

Uddannelsesstrategien er vedlagt som bilag – og kan også tilgås online:
https://politik.herning.dk/vores-strategier/strategier/uddannelsesstrategi
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