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1 INDLEDNING 

Undervisningsministeriet har bedt Pluss Leadership (Pluss) om at gennemføre en 
analyse af fusioner, samarbejde mellem institutioner og forskellige udbudsprofiler. 
Analysen indgår i ministeriets arbejde med udvikling af ”Strategi for fremtidens 
institutionsstruktur på ungdomsuddannelsesområdet”. Pluss’ analysearbejde gen-
nemføres parallelt med analyser, der laves af virksomhederne TrendEduc og AKF. 
Samlet set skal analyserne stille skarpt dels på institutionernes resultater og ud-
budsstruktur, dels på fusioner, samarbejde mellem institutioner og forskellige ud-
budsprofiler.  
 
Pluss er som en del af det samlede analysearbejde blevet bedt om specifikt at 
foretage en analyse af 
 

 Erfaringer med forskellige fusionstyper, 
 Erfaringer med samlokalisering og campusser,  
 Erfaringer med forskellige former for fagligt samarbejde på tværs af ung-

domsuddannelser samt 
 Hvordan institutionerne træffer beslutninger vedrørende valg af samar-

bejdsgrad og -form. 
 
Herudover har Undervisningsministeriet anmodet Pluss om, at analysearbejdet 
skal kunne udmunde i beslutningsunderstøttende materialer eller ”værktøjer”, der 
kan anvendes af uddannelsesinstitutionernes daglige ledelser og bestyrelser samt 
ministeriet selv, når eventuelle ændringer af institutionsstrukturen skal vurderes og 
besluttes. 
 
Pluss har gennemført analysen i to faser: Dels en desk og web research fase 
med fokus på tidligere analyser og materiale, som ministeriet har stillet til rådighed 
suppleret med eksplorative interview. Dels en uddybende analysefase, hvor der 
er blevet arbejdet med institutionscases, jfr. nedenstående tabel.  
 
 Fase 1: Desk research Fase 2: Uddybende analyse med 

institutionscases 

Formål  Nyttiggøre relevant viden 
præsenteret i tidligere ana-
lyser og andet materiale, 
som UVM stiller til rådighed. 

 Dybdeanalysere spørgsmål knyt-
tet til ændringer af institutions-
strukturen ved at stille skarpt på 
konkrete institutionsspecifikke er-
faringer for på et praksisnært 
grundlag at kunne udarbejde et 
beslutningsunderstøttende mate-
riale.  

Analyseaktiviteter  Desk og web research 
 3 eksplorative telefoninter-

view 
 Analyse og rapportering 

 20 kvalitative interviews (personlig 
og telefonisk) 

 Udarbejdelse af 9 cases 
 Workshop for ledere 
 Analyse og rapportering 

Dokumentation  Kortfattet delrapport  Afsluttende rapport med cases og 
syntese 

 
Denne rapport præsenterer resultaterne af såvel desk og web research fasen som 
den uddybende analysefase med institutionscases. 
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Læsevejledning 
I kapitel 2 sammenfattes analysens resultater og anbefalinger. 
 
I kapitel 3 præsenterer vi samarbejdsformer af ”idealtypisk karakter”, som danner 
grundlag for analysen. Desuden har vi kortlagt, hvad der umiddelbart findes af 
modeller og procesbeskrivelser mv., der kan understøtte daglige ledelser og be-
styrelser i deres strategiske beslutninger knyttet til de forskellige samarbejdsfor-
mer.  
 
Kapitel 4 beskriver en række cases, som dækker over institutionsspecifikke erfa-
ringer med samarbejde og fusioner. 
  
Med udgangspunkt i de gennemførte interviews og analyse af casene tager vi i 
kapitel 5 temperaturen på, hvilke incitamenter der ligger bag uddannelsesinstituti-
onernes valg af samarbejdsform. I forlængelse af dette analyserer vi, om der kan 
tegnes et mønster i samarbejdsformer og fusioner, der finder sted i disse år. 
 
Kapitel 6 omhandler en præsentation af beslutningsunderstøttende værktøjer for 
bestyrelse og institutionsledere, og vi indkredser afslutningsvis i kapitel 7 særlige 
opmærksomhedspunkter for Undervisningsministeriet i dets videre arbejde med 
”Strategi for fremtidens institutionsstruktur på ungdomsuddannelsesområdet”.   
 
Bilag 1 omfatter en beskrivelse af kildematerialet bag denne analyse. 
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2 SAMMENFATNING 

Analysen omfatter et bredt spektrum af samarbejdsformer: Fra netværkssamar-
bejde, ad hoc-samarbejde om administrative eller udviklingsbetonede opgaver, 
over fysisk samlokalisering, administrative fællesskaber til fusioner af forskellig 
karakter, herunder både monofaglige og flerfaglige fusioner. Samarbejdsformerne 
kan anskues på en skala fra høj grad af autonomi og selvstændighed, set fra den 
enkelte institution, til lav grad af autonomi og selvstændighed.   
 
De forskellige samarbejdsformer udelukker ikke hinanden, idet samarbejder mel-
lem institutioner i praksis ofte udmøntes i en hybrid. Eksempelvis kan en fusione-
ret institution indgå i et administrativt fællesskab, der har outsourcet administrative 
opgaver, og samtidig arbejde med at optimere de tilbageblevne administrative 
opgaver samt indgå i samarbejde omkring udviklingsopgaver. I praksis ser vi såle-
des et ret komplekst og nuanceret samarbejdsbillede i uddannelsessektoren. 
Mange af de aktuelle tiltag vedrørende samarbejde om især løsning af de admini-
strative opgaver er i høj grad ansporet af Undervisningsministeriets tilskudsord-
ninger til formålet. 
 

2.1 Parametre, der påvirker samarbejde i positiv eller negativ retning 

Når man taler med sektorrepræsentanter og analyserer de samarbejdsprojekter 
og fusioner, som har fundet sted over de senere år, kan vi konstatere, at den ak-
tuelle bølge af samarbejdskonstellationer og fusioner tager afsæt i forskellige inci-
tamenter. De parametre, som typisk indgår i bestyrelsers og ledelsers overvejelser 
om valg af grad af samarbejde og af samarbejdsform, er illustreret i nedenstående 
figur. 
 
Figur 2.1: Centrale parametre, som påvirker et samarbejde i positiv eller negativ ret-
ning 

Grad af samarbejde og
valg af samarbejdsformer

Grad af samarbejde og
valg af samarbejdsformer LedelsesfilosofiLedelsesfilosofiModebølgeModebølge

Organisationers
interesser

Organisationers
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Økonomi og
elevgrundlag
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I forhold til de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger er langt hoved-
parten af fusionerne relateret til et ønske om at sikre de unge i et område let ad-
gang til at komme i gang med en ungdomsuddannelse. At samle kræfterne i én 
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større institution ses mange steder – især i de mere tyndtbefolkede områder – 
som den eneste udvej. Hermed argumenteres der således også for den indirekte 
sammenhæng, at større enheder giver mere effektiv institutionsdrift og dermed 
muligheder for at opretholde uddannelsestilbuddet lokalt. Spørgsmålet om uddan-
nelseskvalitet og øget innovationsevne synes at indgå med mindre vægt i overve-
jelserne vedrørende samlokalisering eller fusioner, hvorimod disse målsætninger i 
højere grad driver netværksprægede samarbejdsrelationer.  
 
Det følger af ovenstående, at økonomien og sikring af elevgrundlaget er en 
væsentlig drivende kraft for samarbejde. Institutionerne er i stigende grad op-
mærksomme på at skulle placere sig i forhold til et attraktivt elevgrundlag, også 
set i sammenhæng med den nye kommunestruktur som følge af strukturreform. 
Der er betydelig skepsis i sektoren over for, om frigivelse af ressourcer ved fusio-
ner og administrative fællesskaber har hold i virkeligheden. Caseanalysen indike-
rer, at der kan hentes administrative besparelser, især når der gennemføres en 
egentlig organisatorisk integration, og når en af partnerne har nogle effektive ad-
ministrative systemer og processer, der kan rulles ud over den indfusionerede 
enhed.  
 
De relativt stærke, adskilte fagkulturer, der præger sektoren, og ikke mindst fore-
komsten af forskellige overenskomster, sætter visse begrænsninger for samarbej-
det og opnåelse af synergigevinster i konkrete samarbejdskonstellationer. Flere af 
de interviewede fremhæver denne parameter som den væsentligste barriere for 
samarbejde. Det betyder, at i de tilfælde, hvor man samarbejder om f.eks. deling 
af faciliteter eller via en samlokalisering, men uden institutionel og ledelsesmæssig 
sammenlægning, er det begrænset, hvad der foregår af reelt indholdsmæssigt 
samarbejde på tværs af institutionerne. Der skal være en betydelig økonomisk 
afhængig mellem institutionerne, hvis samarbejdet for alvor skal have effekt på 
institutionsdriften. 
 
Uddannelsesinstitutioner er hjerteblod for mange borgmestre og lokalpolitikere. 
Når lokalsamfundet mobiliserer, er det oftest med henblik på enten at skabe en 
slags campus-løsning eller en samlokalisering. Lokalsamfundets interesser går 
typisk på både at sikre et lokalt uddannelsestilbud til de unge og på, at den centra-
le beslutningskraft i uddannelsesinstitutionen også findes lokalt. Det er i det lokale 
perspektiv ikke nok med decentrale ”udsalgssteder”, idet man ved en løsning, hvor 
man organiserer sig med en lokal afdeling og fysisk tilstedeværelse som en del af 
en større skole, vil føle sig for sårbar over for fremtidige strategiske rationalise-
ringstiltag fra moderorganisationen.  
 
Med de korporative træk i governance-strukturen for de danske uddannelsesinsti-
tutioner har arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationen relativt stor indflydelse. 
Der kan ikke tegnes et entydigt billede af, hvilke samarbejdsformer repræsentan-
terne for de enkelte organisationer har præference for. Men det er set, at det har 
haft betydning for organisationers stillingtagen, at en fusion i et fremadrettet per-
spektiv har stillet en organisation dårligere med hensyn til fremtidig antal bestyrel-
sesposter og herved med reduceret indflydelse på institutionen. Men det generelle 
billede er, at bestyrelserne generelt søger den for institutionen bedste løsning, 
bedømt ud fra de lokale forudsætninger. 
 
Mange institutionsrepræsentanter i uddannelsessektoren oplever, at de er oppe 
mod en trend, hvor fusion synes at være svaret på mange udfordringer. Det med-
fører, at man kan støde på institutioner, der taktisk overvejer, hvordan man kan 
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bevare sin relative autonomi, og hvad der kan gøres for at undgå særlige former 
for samarbejde eller for at minimere graden af samarbejde. Der er eksempler på, 
at drivkraften bag, at en institution indgår i en ren fysisk samlokalisering eller del-
tager i et administrativt fællesskab, primært handler om at minimere presset for at 
skulle indgå i en egentlig fusion med andre institutioner.   
 
Forskellige opfattelser af ledelsesrollen i en uddannelsesinstitution fylder også 
relativt meget i overvejelserne om samarbejde og fusioner. Forenklet ses to ho-
vedretninger: Den ene ser ledelse som profession, og hvor det handler om at ind-
rette sig, så man sikrer såvel den pædagogiske, administrative som strategiske 
ledelse varetaget bedst muligt. Ifølge denne opfattelse, som er dominerende på 
erhvervsskoleområdet, kan der hentes besparelser i ledelsessystemet ved en 
fusion. Den anden retning ser ledelse som noget, der er tæt forbundet med det 
pågældende fagområde. Pædagogisk og strategisk ledelse kan ikke adskilles, og 
ifølge denne tankegang risikerer man, at vigtige kulturbærende elementer går tabt 
ved en fusion, hvis ledelsens autoritet i forhold til lærere, elever og samarbejds-
partnere bliver udfordret. Denne ledelsesopfattelse er fremtrædende i navnlig 
gymnasiesektoren. 
 
Endelig er kemien mellem individer, der skal beslutte sig for en samarbejdsform, 
et helt essentielt forhold, som er fremhævet af mange af de interviewede. Der 
findes eksempler på fusionsforsøg, hvor de indledende diskussioner ikke er ført 
videre. Årsagen har ikke været fravær af mulige synergier, men derimod ”mang-
lende kemi” – eksempelvis i form af, at ”personlige dagsordener har overskygget 
institutionelle dagsordener”. Institutionslederen er typisk den enkeltaktør, der er 
mest på forkant og drivende i processer for dannelse af samarbejdskonstellationer 
eller fusioner, eller årsagen til at der ikke sker samarbejde. 
 

2.2 Det fremtidige institutionslandskab 

Ovenstående parametre sætter sig igennem med forskellig styrke i de forskellige 
situationer, hvor der overvejes samarbejde. Skal vi forsigtigt forsøge at tegne kon-
turerne af, hvilke samarbejdsscenarier der – givet det eksisterende ledelsesrum –  
udmønter sig i, hvad man kan kalde den tredje fusionsbølge i uddannelsessekto-
ren, vil det handle om følgende tendenser: I de svagt befolkede områder, og i by-
områder med særlige udfordringer i forhold til et socialt belastet elevgrundlag, er 
man mere tilbøjelig til at samle sig om en campus-løsning eller en flerfaglig fusi-
onsmodel – de såkaldte byskolemodeller eller egnsmodeller. Hensynet til fagkultu-
rer og forskellige opfattelser af ledelsesroller viger til fordel for hensynet til at sikre 
et lokalt uddannelsesudbud tilpasset det pågældende områdes elevgrundlag. 
Samtidig ser vi konturerne til, at nogle af de største institutioner ret entreprenant 
forsøger at indfusionere andre skoler over større geografiske afstande. Oprethol-
delse af monofaglige enheder eller monofaglige fusioner vil vi formentlig primært 
se i de større byer, og tilsyneladende også i visse landsdele – på tværs af byerne 
– inden for VUC- og SoSu-skole-området. 
 
Hertil kommer, at vi ser forskellige modeller for løsning af administrative opgaver. 
Uanset institutionsstørrelse og -type er det altid en ledelsesopgave at søge de 
administrative opgaver løst på den mest hensigtsmæssige og cost-effektive måde 
med respekt for, hvilken funktion administrative medarbejdere i øvrigt kan have for 
institutionens organisationskultur.  
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På tværs af desk research, interviews og caseanalyser vil vi fremhæve følgende 
tendenser, som fremadrettet vil kræve en opmærksomhed i forhold til udviklingen 
af institutionsstrukturen inden for ungdomsuddannelsessektoren: 
 

 Det generelle billede er, at institutionerne handler forholdsvist reaktivt på 
samarbejds- og fusionsudfordringer og muligheder. Det kræver ofte en 
brændende platform, før der reageres. Det at have tilstrækkeligt mange 
elever og således en god økonomi, er et eksistensgrundlag. Når en institu-
tion føler sig presset på disse parametre og er tvunget til at reagere, 
kommer de mange andre parametre, beskrevet ovenfor, i spil. 

 Når institutioner agerer proaktivt er det oftest ud fra den dominerede skole 
i et lokalområde og typisk med institutionslederen som den drivende kraft. 
Der er dog også eksempler på, at bestyrelser har lagt en strategi for, 
hvordan de vil påvirke udviklingen af det fremtidige institutionslandskab i 
lokalområdet. 

 En række institutioner arbejder med strategiske fravalg frem for strategi-
ske tilvalg, når fokus rettes mod især fusioner og administrative fælles-
skaber.  

 Jo større grad af beslutningsautonomi for den enkelte institution i en sam-
arbejdsrelation, og jo mindre økonomisk afhængighed der eksisterer imel-
lem institutionerne, jo mindre commitment synes der at være til at realise-
re synergi på tværs af uddannelsesretninger. En ren fysisk samlokalise-
ring har f.eks. kun begrænset betydning for samarbejdet ud over det byg-
ningsmæssige.  

 Mentale og holdningsmæssige barrierer, relateret til stærke fagkulturer, 
samt forskellige udfordringer ved at skulle håndtere forskellige overens-
komster, overskygger mulighederne i den innovation, der kunne udspringe 
af at få forskellige faggrupper til at arbejde sammen. 

 De gennemførte fusioner har typisk taget afsæt i institutionslederens eller 
bestyrelsesformandens erfaringer med fusioner. Flere steder er der er tale 
om 2. eller 3. generationsfusioner. Der trækkes på ministeriets vejledning 
og informationer om formelle regler og krav til sammenlægningsredegø-
relser mv., og i flere tilfælde er der trukket på ekstern konsulentbistand. 
Men der efterlyses et beslutningsunderstøttende materiale af modelmæs-
sigt og strategisk tilsnit, som kan støtte bestyrelserne og ledelserne i at 
træffe beslutninger på et oplyst grundlag.  

 Flere har fremhævet, at vi kan se, eller vil komme til at se, en integrati-
onsmæssig progression i de forskellige samarbejdsformer, forstået på den 
måde, at graden af samarbejde øges over tid i takt med, at de institutionel-
le parter opnår resultater, opbygger tillid og modner relationen. Men sam-
tidig skal man være opmærksom på, at der kan trækkes – og i praksis bli-
ver trukket – en grænse mellem et samarbejde, som ikke afgørende ud-
fordrer den enkelte institutions selvstændighed, og en egentlig fusion. 

 

2.3 Perspektiver 

I interviewrunden i forbindelse med caseanalyserne er der blevet spurgt til, hvilken 
rolle Undervisningsministeriet bør indtage i forhold til udvikling af institutionsstruk-
turen. Herunder på hvilken måde ministeriet fremadrettet kan understøtte uddan-
nelsesinstitutioner, der skal træffe strategiske beslutninger om samarbejdsformer.  
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Det generelle ønske har været, at ministeriet skal agere på en måde, så der fort-
sat er rum til at finde løsninger tilpasset lokale forhold. På den anden side må 
ministeriet gerne værre tydeligere i sin udmelding om, hvilken hovedretning man 
gerne ser institutionsstrukturen bevæge sig mod fremover. Derudover er der øn-
sker til ministeriet om, at man udvikler yderligere modeller og anbefalinger, som 
kan understøtte de enkelte bestyrelser og ledelser i at etablere overblik over for-
skellige samarbejdsformers fordele og ulemper. Omkring godkendelsesprocedu-
ren i forbindelse med fusionsansøgninger er man generelt fra institutionsniveau 
åben for at blive udfordret endnu mere på procesdelen.  
 
På baggrund af nærværende analyse skal opmærksomheden derfor henledes på 
følgende overvejelser vedrørende Undervisningsministeriets fremtidige indsatser: 
 

 Tydeliggørelse af bestyrelsens rolle og ansvar i forbindelse med strategisk 
afsøgning af, hvordan den enkelte institution bedst får sine opgaver løst. 
Et af midlerne er, at Undervisningsministeriet er meget bevidst om sin 
kommunikation til bestyrelserne med henblik på sikre deres commitment til 
at anskue udfordringerne i både et institutions- og et samfundsperspektiv. 
Det handler om god skik i alle governance-relationer mellem ministeriet 
som en slags ejer, bestyrelsen og ledelsen. 

 Prioritering af en kommunikationsindsats i forhold til sektoren, der sikrer, 
at ministeriets hensigter kommunikeres klart og tydeligt – herunder i sam-
menhæng med den økonomiske incitamentsstruktur, som ministeriet an-
vender i forhold til stimulering af forskellige former for samarbejde. 

 Opstilling af nogle tydeligere proceskrav i forbindelse med institutionernes 
ansøgning om samarbejde. Den måde, processen tilrettelægges på, på-
virker i høj grad den endelige løsning, som altid vil være kontekstafhæn-
gig. 

 Systematisk formidling af de gode erfaringer, der er gjort i sektoren, her-
under introducere forskellige modeller og metoder, som kan inspirere og 
understøtte bestyrelser og ledelser i de valg, som de skal træffe. 

 Etablering af en ressourceenhed eller taskforce, som bestyrelserne kan 
trække på i forbindelse med samarbejdsovervejelser. Ressourceperso-
nerne kan være ministerielle medarbejdere, bestyrelsesformænd og insti-
tutionsledere med erfaring i samarbejde, samt eksterne konsulenter 

 Etablering af en pulje, som institutioner kan ansøge, når de ønsker syste-
matisk og professionelt at analysere samarbejdsmulighederne. 

 
Som input til beslutningsunderstøttende materialer, opstilling af klarere proces-
krav, herunder eventuelt i forbindelse med tildeling af midler til analyser mv., har 
Pluss Leadership i nærværende rapport præsenteret værktøjer til strategiske ana-
lyser og tilrettelæggelse af afklarings- og beslutningsproces vedrørende valg af 
samarbejdsform. 
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3 SAMARBEJDSFORMER OG EKSISTERENDE STØTTEMA-
TERIALER FOR BESLUTNINGER OM SAMARBEJDE 

Undervisningsministeriets ønske med det samlede analysearbejde er, at det skal 
kunne udmunde i beslutningsunderstøttende materialer eller værktøjer, der kan 
anvendes af uddannelsesinstitutionernes daglige ledelser og bestyrelser samt 
ministeriet selv, når eventuelle ændringer af institutionsstrukturen eller samar-
bejdsformer skal vurderes og besluttes samt i visse tilfælde godkendes.  
 
I dette kapitel præsenterer vi nærmere, dels hvilke mulige ændringer af instituti-
onsstrukturen og samarbejdsformer, der helt grundlæggende er genstand for ana-
lyse, dels hvad der allerede findes af officielt tilgængeligt viden og materiale i for-
bindelse med de forskellige samarbejdsformer.   
 

3.1 Samarbejdsformer 

I figur 3.1 er oplistet de mulige samarbejdsformer – af idealtypisk karakter – som 
de strategiske beslutningsprocesser i udgangspunktet knytter sig til.  
 
Figur 3.1: Spektrum af samarbejdsformer inden for sektoren af ungdomsuddannelser 

Samarbejdsform Kommentarer 

Fusioner  
 

Undervisningsministeriet anvender følgende typologi om fusio-
ner i sine opgørelser: 
 Monofaglige 
 Flerfaglige 
 AMU-fusioner 
 Virksomhedsoverdragelser 
 AMU-virksomhedsoverdragelser 
 Landbrugsskolefusioner 

Administrative fællesskaber  
 

I ”Introduktion – Administrative fællesskaber på selvejende 
ungdomsuddannelsesinstitutioner under Undervisningsministe-
riet” anvendes følgende typologi for typer af fællesskaber:  
 Økonomi og Planlægning 
 Løn og Personale 
 IT 
 Indkøb 
 Bygning og Service 

Andre samarbejdsformer, som 
ikke er knyttet til administrative 
opgaver – herunder ”frivillige 
netværk”, samlokalisering (cam-
pus) og ”obligatoriske samar-
bejdskonstruktioner”   

Pluss Leadership har i en række analyser udarbejdet for SoSu-
skolerne i Region Sjælland og Region Midtjylland anvendt føl-
gende typologi: 
 Kerneopgaver (grunduddannelse og efteruddannelse)  
 Udviklingsopgaver (Videncenter, Projektudvikling, Bibliotek, 

Kvalitet, Internationalisering). 

Andre (sam)arbejdsformer knyttet 
til administrative opgaver, som 
ikke kategoriseres som admini-
strative fællesskaber – herunder 
”frivillige netværk”  

I ”Introduktion – Administrative fællesskaber på selvejende 
ungdomsuddannelsesinstitutioner under Undervisningsministe-
riet” anvendes følgende typologi:  
 Udlicitering af egen administrativ opgavevaretagelse  
 Optimering af egen administrativ opgavevaretagelse 
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Der skal her knyttes et par supplerende kommentarer til de to sidstnævnte scena-
rier. Med afsæt i vores generelle kendskab til sektoren og det gennemførte analy-
searbejde findes der en meget bred vifte af samarbejdsformer blandt ungdomsud-
dannelsesinstitutionerne, som er af netværksorienteret karakter – både med fokus 
på forhold knyttet til institutionernes kerneydelser, udviklingsopgaver og opgaver 
af administrativ karakter. Samarbejderne er ofte frivillige og af mere eller mindre 
formel karakter og af mere eller mindre systematisk karakter. Dertil kommer de 
”obligatoriske samarbejdsformer”, som eksempelvis udgøres af Erhvervsakademi-
er og de kommende VEU-centre eller gennem varetagelse af en videncenterfunk-
tion. 
 
Generelt set kan vi sige, at de skitserede samarbejdsformer i figur 3.1 dækker et 
spektrum fra høj grad af autonomi og selvstændighed set fra den enkelte instituti-
on til lav grad af autonomi og selvstændighed. Løsere netværkssamarbejde kan 
man indgå i, uden at der ændres på beslutningskompetencen, og i den anden 
ende repræsenterer fusioner den laveste grad af autonomi set fra den enkelte 
institutions side, idet der ved en fusion skabes et nyt beslutningshierarki. I hvilket 
omfang man oplever det som en svækkelse af sin selvstændighed, er selvfølgelig 
meget afhængig af institutionens udgangspunkt for at indgå i fusionen. 
 
De forskellige samarbejdsformer udelukker ikke hinanden, idet samarbejder mel-
lem institutioner i praksis kan udmøntes i en hybrid. Eksempelvis kan en fusione-
ret institution indgå i et administrativt fællesskab, der har outsourcet administrative 
opgaver, og samtidig arbejde med at optimere de tilbageblevne administrative 
opgaver samt indgå i samarbejde omkring udviklingsopgaver. Scenarierne udgør 
på den måde pejlemærker for den udviklingsvej, den enkelte institution kan vælge, 
og institutionerne kan så at sige vælge ”det bedste” fra hvert af scenarierne og 
dermed den mest hensigtsmæssige samarbejdsform. 
 

3.2 Eksisterende modeller og støttematerialer for beslutninger om samar-
bejde 

Pluss’ researcharbejde peger på, at de forskellige samarbejdsmuligheder er un-
derstøttet på forskellige vis, når der stilles skarpt på beslutningsunderstøttende 
materialer eller værktøjer, som kan anvendes af uddannelsesinstitutionernes dag-
lige ledelser og bestyrelser samt ministeriet selv.  
 
Der findes særligt udarbejdede materialer og værktøjer, når fokus rettes mod ”fu-
sioner” og ”administrative fællesskaber” specifikt i regi af uddannelsesinstitutioner. 
I denne sammenhæng indgår naturligvis også ministeriets bekendtgørelser og 
officielle vejledninger til disse. Dertil kommer en bred vifte af mere generelle – 
men ikke desto mindre relevante – materialer og værktøjer, som daglige ledelser 
og bestyrelser kan anvende i deres strategiske beslutningsprocesser vedrørende 
disse to scenarier for samarbejde.  
 
På baggrund af en screening af en række fusionsredegørelser kan vi konstatere, 
at der findes gode eksempler på veltilrettelagte fusionsprocesser, men at det – 
med nuværende vidensniveau – er svært at vurdere, hvad der er sket i fusioner, 
hvor fusionsredegørelserne ikke har præsenteret fusionsprocesserne – udover det 
formelle krav om, at der skal foreligge en tidsplan.    
 
Når fokus rettes mod ”andre (sam)arbejdsformer knyttet til administrative opgaver, 
som ikke kategoriseres som administrative fællesskaber” og ”andre samarbejds-
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former, som ikke er knyttet til administrative opgaver”, er det mere sparsomt med 
særligt beslutningsunderstøttende materiale og værktøjer. Umiddelbart kan der 
eksempelvis henvises til de retningslinjer, der kommer fra Undervisningsministeri-
et vedrørende Erhvervsakademier og VEU-centre, men nedenfor har vi valgt kun 
at fokusere på de frivillige samarbejdsformer og i den forbindelse henvise til et 
analysearbejde vedrørende varetagelse af videncenterfunktionen og etablering af 
videncentre.  
 

3.2.1 Fusioner 
Det lovgivningsmæssige grundlag og formelle krav 
Det lovgivningsmæssige grundlag for at arbejde med fusioner ligger i ”Bekendtgø-
relse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner (BEK nr. 
929 af 19/11/2002)”. Bekendtgørelsen er suppleret med ”Vejledning om institutio-
nelle forandringer af visse uddannelsesinstitutioner ved sammenlægning, spalt-
ning og virksomhedsoverdragelse”, som er udarbejdet med uddannelsesinstitutio-
nerne som målgruppe. 
 
Et centralt styringsredskab i forhold til at regulere og tilpasse institutionsstrukturen 
i takt med ændringsbehov som følge af ændrede behov på arbejdsmarkedet eller 
ændrede søgemønstre er, at ministeriet skal godkende oprettelse, sammenlæg-
ning og nedlæggelse af institutioner.1  
 
Ministeriets nuværende sagsbehandlingspraksis lægger stor vægt på institutions-
bestyrelsernes fremstilling i sammenlægningsredegørelser, og at formalia er over-
holdt. Der foretages endvidere en ”hensigtsmæssighedsvurdering”, som er et kva-
litativt kriterium og en skønsbeføjelse for ministeriet. 
 
Processer identificeret i fusionsredegørelser 
På baggrund af en screening af en række fusionsredegørelser kan vi konstatere, 
at der findes gode eksempler på veltilrettelagte fusionsprocesser, men at det – 
med det nuværende vidensniveau – er svært at vurdere, hvad der er sket i fusio-
ner, hvor fusionsredegørelserne ikke har præsenteret fusionsprocesserne – ud-
over det formelle krav om, at der skal foreligge en tidsplan. Vi har valgt to eksem-
pler, der dels indeholder bevidst systematik, dels tager afsæt i en helhedsoriente-
ret tilgang. 
 
Her skal der umiddelbart henvises til den flerfaglige fusion, som er gennemført 
mellem Herning Handelsskole og CEU Herning samt Ikast Handelsskole2. Fusi-
onsredegørelsen fra 2004 har titlen ”Drejeborg og Strategiplan for ligeværdig fusi-
on”. Afsættet for fusionen er en klar vision om at skabe en stærk uddannelses- og 
vidensorganisation med betydelig uddannelsespolitisk indflydelse i sit interesse-
område. Institutionen skal være en arbejdsplads med en højt kvalificeret medar-
bejderstab og en markant international profil. Selve drejebogen er udarbejdet med 
udgangspunkt i en bevidsthed om erfaringer med ”fusioner, der er kommet dårligt 
fra start”, og det understreges, at det skal være en ”vellykket fusion”. I den sam-
menhæng er det prioriteret, at det kun er topledelsen, der indledningsvist skal 
involveres i arbejdet. Selve fusionsprocessen er tilrettelagt som en iterativ proces 
med fem faser: 

                                                      
1 Det er et blandt flere styringsredskaber. De øvrige centrale styringsredskaber er: 1. Grundtilskud og 
udkantstilskud, 2. Udbudsstyring, 3. Adgangsbegrænsning, dimensionering og kapacitetsstyring.    
2 Omtales også som case i kapitel 4. 
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 Sonderings- og undersøgelsesfase med ministeriets forhåndsgodkendelse 
 Beslutningsfase 
 Arbejdsfase med nedsættelse af arbejdsudvalg 
 Fusionsfasen 
 Implementering. 

 
Der skal også henvises til den flerfaglige fusion mellem Teknisk Skole Hillerød og 
Helsingør Erhvervsskole, hvor der i fusionsoplægget fra 1999 opregnes en række 
prioriterede fusionsfordele på følgende områder: 
 

 Uddannelser 
 Pædagogik 
 Kvalitet 
 Medarbejderressourcer 
 Konkurrencedygtighed 
 Øresundsregionen 
 Rationalisering. 

 
I forhold til design af selve fusionsprocessen tages der afsæt i en række erklære-
de ulemper for at formulere en række værdier og mål for selve processen. 
 
Ulemper Værdier og procesmål 

 Kulturforskelle 
 Utryghed hos personalet 
 Risiko for uhomogenitet 
 Fare for bureaukrati 
 Fare for centralisme 
 At den store institution bliver ”sig selv nok” 
 At nuværende styrker reduceres 
 Ulemper ved at have flere arbejdspladser 

 Åbenhed/ærlighed 
 Fuld information til alle 
 Dialog og indflydelse 
 Uddelegering af ansvar og kompetence 
 Situationsfornemmelse 
 Respekt og tolerance 
 

 
 
Fusionsredegørelsen lægger op til at gennemføre virksomhedsanalyser for de to 
fusionerende parter, og der er skitseret en egentlig fusionsmodel. Rent organisato-
risk lægges der op til at etablere et fusionssekretariat. 
 
Vejledninger til fusioner 
Der findes en bred vifte af særligt udarbejdede vejledninger, materialer og værktø-
jer, når fokus rettes mod fusioner. De findes specifikt målrettet mod uddannelses-
institutioner, mod offentlige enheder og mere bredt mod organisationer i sig selv. 
Nogen af vejledningerne har en håndbogsmæssig karakter, mens andre er mere 
akademiske i deres udtryk. Vejledningerne findes i meget korte udgaver og i me-
get lange udgaver. Vi har i den nærværende analyse gennemgået følgende vej-
ledninger: 
 

 ”Vejledning til fusionsproces – for de erhvervsrettede uddannelsesinstituti-
oner, Danmarks Erhvervsskoleforening, 2002. 

 
 ”Når vi flytter sammen – Ledelse af kommunale fusioner”, Jesper Baltzer 

Amskov, Frank Iversen og Astrid Fabricius, KL og KTO, 2004. 
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 ”Få succes med fusionen”, Lars Hauge, Turbineforlaget 2004. 
 

 ”På vej mod professionshøjskoler: En fusionsstrategisk vejledning baseret 
på erfaringer fra nøgleinteressenter”, Pluss Leadership for Undervis-
ningsministeriet, 2006. 

 
 ”Fusionsguide – Kom godt i gang med fusion af undervisningsinstitutio-

ner/mennesker”, resultater fra Fusion Camp 06, Bindslev as for Undervis-
ningsministeriet, 2007. 

 
Fælles for dem alle er, at de er forsigtige med konkret at udpege, hvad der sikrer 
en succes i forbindelse med en fusion. De taler hellere om opmærksomhedspunk-
ter, og så lægger de op til en systematik, der kan bidrage til et struktureret hel-
hedsperspektiv på fusionsprocessen, som sikrer, at daglige ledelser og bestyrel-
ser – i dialog med medarbejdere og andre interessenter – forholder sig til vigtige 
strategiske spørgsmål og efterfølgende har mulighed for at transformere strategi-
ske beslutninger til handlekraft. Pluss ønsker her at understrege, at det netop er 
systematikken og helhedsorienteringen suppleret med prioriteret involvering, som 
er det essentielle i fusionsprocesser. Det er i denne sammenhæng, at det vil være 
relevant for Undervisningsministeriet at stille et egentligt proceskrav. Det er så 
mindre vigtigt, om de fusionerende parter vælger den ene eller den anden tilgang 
– vejledning. Det ”rigtige valg” vil altid være kontekstafhængigt.     
 
Hvis der anlægges et metaperspektiv, kan det anføres, at enkelte af de vejlednin-
ger målrettet uddannelsessektoren, som Pluss har gennemgået, har været en del 
af fusionsprocessen i sig selv i og med, at de fusionerende parter har været invol-
veret i selve udarbejdelsen af fusionsvejledningen. Undervisningsministeriet står 
som afsender af vejledningen, men substansen er vokset ud af praksis og kan 
som sådan siges at have bidraget til ejerskab i processerne. Pluss ønsker imidler-
tid at understrege, at dette ejerskab ikke nødvendigvis har ført til vellykkede fusio-
ner. Vellykkede fusioner kræver kompetent ledelse i krydsfeltet mellem daglige 
ledelser og bestyrelser, herunder at de øverste ledelsesorganer evner at tegne 
fremtiden for den nye institution i form af en klar vision, som kan visualiseres og 
være identitetsskabende på tværs af fusionspartnerne. 
 

3.2.2 Administrative fællesskaber 
Undervisningsministeriet har sammen med en arbejdsgruppe udarbejdet en publi-
kation, der skal understøtte daglige ledelser og bestyrelser i deres beslutninger 
knyttet til etablering af administrative fællesskaber.3 Det fremgår, at målet er effek-
tivisering af den administrative opgavevaretagelse, og administrative fællesskaber 
skønnes at bidrage til stærkere faglige miljøer på det administrative område og 
dermed mere attraktive arbejdspladser.  
 
Den grundlæggende idé er, at den enkelte institution skal opstille sin egen busi-
ness case for et konkret fællesskab og herudfra vurdere, om der er økonomisk og 
kvalitetsmæssigt rationale for etablering af et fællesskab. Det er således målet, at 
et administrativt fællesskab skal vurderes i forhold til andre måder at gøre tingene 
på. I publikationen er dette blandt andet illustreret med nedenstående procesdia-
gram. 

                                                      
3 ”INTRODUKTION: Administrative fællesskaber på selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner 
under Undervisningsministeriet”, Institutionsstyrelsen, Undervisningsministeriet, januar 2009. 
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Figur 3.2: Organiseringsmuligheder på det administrative område 

 
Der er skitseret en køreplan for beslutningsprocessen for, at ledelsen kan få input 
til og overblik over, hvordan den videre proces overordnet kan tilrettelægges. Kø-
replanen er inddelt i følgende faser: Indledende beslutning, Analyse, Beslutnings-
grundlag, Design, Implementering og Drift, jf. den nedenstående figur.  
 
 

Figur 3.3: Køreplan for beslutningsprocessen 

 
 
Publikationen indeholder også 7 kriterier med strategiske spørgsmål til at struktu-
rere beslutningsprocessen. Det drejer sig om følgende kriterier: 
 

 Strategiske konsekvenser 
 Styringsmæssige konsekvenser 
 Økonomiske konsekvenser 
 Personalemæssige konsekvenser 
 Procesmæssige konsekvenser 
 Systemmæssige konsekvenser (IT) 
 Sammenhæng til øvrige områder.  

 

3.2.3 Andre samarbejdsformer 
Som nævnt i indledningen til dette kapitel findes der en meget bred vifte af samar-
bejdsformer blandt ungdomsuddannelsesinstitutionerne, som er af netværksorien-
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teret karakter – både med fokus på forhold knyttet til institutionernes kerneydelser, 
udviklingsopgaver og opgaver af administrativ karakter. Samarbejderne er ofte 
frivillige og af mere eller mindre formel karakter og af mere eller mindre systema-
tisk karakter. Dertil kommer de ”obligatoriske samarbejdsformer”, som eksempel-
vis udgøres af Erhvervsakademier og de kommende VEU-centre eller gennem 
varetagelse af en videncenterfunktion. Nedenfor præsenterer vi kortfattet to ek-
sempler: Dels ESB-netværket og dels en række overvejelser om varetagelse af 
videncenterfunktionen/etablering af videncentre4. 

 
 
ESB-netværket 
ESB-netværket (Evaluering – Samarbejde – Benchmarking) har som formål, at 
interesserede skoler blandt andet samarbejder om: 
 

 fastlæggelse af indikatorer inden for kvalitetsudvikling med henblik på se-
nere benchmarking  

 udvikling af koncepter – metoder og værktøjer – og retningslinjer for 
benchmarking inden for de fastlagte indikatorområder  

 planlægning og gennemførelse af benchmarkingaktiviteter med henblik på 
at udbrede og fremme ”best practice” og systematisk kvalitetsudvikling på 
de implicerede skoler  

 resultatdokumentation og -formidling gennem overskuelige præsentati-
onsmodeller af resultater og strategiske indsatsområder – baseret på fast-
lagte koncepter og standarder  

 medvirke til en styrkelse af benchlearning og skolernes forbedringskulturer  
 en åben og konstruktiv dialog med Undervisningsministeriet, erhvervssko-

lernes organisationer og andre samarbejdspartnere – set i relation til 
benchmarking og systematisk kvalitetsudvikling for at udarbejde fælles sy-
stematik og ensartethed i grundlaget for en styrket kvalitetsudvikling. 

 
Nedenstående skoler indgår i ESB-netværket pr. 1. januar 2009. 
 
Medlemmer af ESB-netværket 
 
 Tech College Aalborg 
 Aarhus tekniske Skole 
 Bornholms Erhvervsskole 
 CELF 
 Den jydske Haandværkerskole 
 Erhvervsskolen Nordsjælland 
 EUC Lillebælt 
 EUC Nordvest 
 EUC Nordvestsjælland 
 EUC Ringsted 
 EUC Sjælland 
 EUC Syd 
 EUC Vest 
 Handelsskolen Minerva 
 Hansenberg 
 Holstebro Tekniske Skole 
 Hotel og Restaurationsskolen Køben-

havn 
 Kold College 
 Jordbrugets UddannelsesCenter, Beder 
 Kursuscenter Lindegårdsskolen 
 Københavns Tekniske Skole 
 Mercantec 
 Nykøbing Katedralskole 
 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 
 University College Sjælland 
 Randers Tekniske Skole 

 
 Selandia - CEU 
 Silkeborg Tekniske Skole 
 Skive Tekniske Skole Skov & Landskabs-

skolen Nødebo 
 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 
 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - 

Horsens 
 Social- og Sundhedsskolen Fyn 
 Social- og Sundhedsskolen Greve 
 Social- og Sundhedsskolen i Herning 
 Social- og Sundhedsskolen København 
 Social- og Sundhedsskolen Nykøbing F 
 Social- og Sundhedsskolen Næstved 
 Social- og Sundhedsskolen Randers 
 Social- og Sundhedsskolen Silkeborg 
 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-

Viborg 
 Social- og Sundhedsskolen Syd 
 Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland 
 Social- og Sundhedsskolen Århus 
 Social- og Sundhedsuddannelses Centret 
 Social- og Sundhedsskolen Nord 
 Specialundervisningscentret Egedam, 

Hillerød 
 TEC 
 TEKO Danmark  
 Uddannelsescenter Herning 

 
 Uddannelsescenter Mariebjerg 
 Uddannelsescentret i Roskilde - 

Slagteriskolen 
 Uddannelsescenter Ringkøbing-

Skjern 
 VIA University College 
 Vordingborg Gymnasium og HF 
 VUC Bornholm 
 VUC Holstebro-Lemvig-Struer 
 VUC Kolding 
 VUC København 
 VUC Nordjylland 
 VUC Nordsjælland 
 VUC Vest 
 VUC Roskilde 
 VUC Skive - Viborg 
 VUC Storstrøm 
 VUC Sønderjylland 
 VUC Thy - Mors 
 VUC Århus 
 TH. Langs HF & VUC - Silkeborg 
 VUC Vestsjælland Nord - Holbæk 

afdeling 
 VUF - Voksenuddannelsescenter 

Frederiksberg 
 VUC Vestsjælland Syd 
 VUC Vestegnen 
 
 

                                                      
4 SYNERGI-skolerne er et andet eksempel på netværkssamarbejde, som i kapitel 4 indgår som en 
case. 
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Alle typer af skoler er velkomne i ESB-netværket. Således er såvel tekniske sko-
ler, handelsskoler, kombinationsskoler, almene gymnasier, HF, SOSU og VUC’er 
repræsenteret.  
 
Varetagelse af videncenterfunktionen 
Varetagelsen af en videncenterfunktion eller etablering af videncentre i regi af 
uddannelsesinstitutioner, indbefatter i høj grad indbefatter samarbejdsrelationer 
med andre uddannelsesinstitutioner. Derfor skal opmærksomheden henledes på 
et beslutningsunderstøttende materiale, som findes for etablering af disse. 
  
I en rapport fra 2006 kunne Pluss – på baggrund af en analyse af en række viden-
centre, der havde fået støtte fra ”de særlige videncentermidler” – præcisere, at 
varetagelse af videncenterfunktionen drejer sig om at få indarbejdet funktionsmå-
den i hele organisationen og at få synliggjort konkrete videnområder i forhold til 
omgivelserne.5 Eksempelvis ved etablering af synlige videncentre og i den sam-
menhæng eventuelt regionale eller nationale centre baseret på spydspidskompe-
tencer. Varetagelse af videncenterfunktionen ses som en del af varetagelsen af en 
bred vifte af funktioner i en uddannelsesinstitution – herunder funktioner knyttet til 
økonomi, udvikling, uddannelse, personale, kvalitet mm. At der etableres et kon-
kret videncenter i en udskilt organisatorisk enhed skal ses som et bevidst strate-
gisk valg blandt flere mulige valg. 
 
Som værktøj til at understøtte institutionernes videncenterarbejde formulerede 
Pluss en række kriterier, der havde en idealtypisk karakter, men formålet med 
kriterierne var netop, at de kunne fremstå som et værktøj. Kriterierne var under-
støttet af konkrete eksempler og struktureret i forhold til følgende temaer: 
 

 Videntema og spydspidskompetencer 
 Videncenterorganisering og –forankring 
 Udviklingsarbejde 
 Uddannelse og kompetenceudvikling 
 Videnhåndtering og –spredning 
 Samarbejdsrelationer 
 Rådgivning 
 Opfølgning på resultater og dokumentation 
 Økonomi 

 

3.3 Sammenfatning 

Det kan konstateres, at der i forhold til vurdering af relevante samarbejdsformer 
allerede i dag findes en del inspirationsmaterialer for bestyrelser og ledelser. Spe-
cielt vedrørende fusioner er der vejledningsmateriale at trække på, som er desig-
net specifikt til uddannelsessektoren, men der kan også hentes nyttig inspiration 
fra beskrivelse af erfaringer fra andre sektorer. 
 
Det karakteristiske med de eksisterende materialer er imidlertid, at det adresserer 
en bestemt samarbejdsform, f.eks. en fusion, et administrativt fællesskab eller 
etablering af en videncenterfunktion. Der har ikke kunne registreres et beslut-
                                                      
5 ”Analyse af videncentre: Statusrapport om resultater og erfaringer”, Pluss Leadership for Undervis-
ningsministeriet, maj 2006. 
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ningsunderstøttende materiale eller værktøj, som forholder sig neutralt til samar-
bejdsformer, og som den bestyrelse og ledelse, der proaktivt ønsker at overveje 
samarbejdsmuligheder, kan benytte i en salgs pre-samarbejdsfase.  
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4 CASES 

I det følgende stiller vi skarpt på institutionsspecifikke erfaringer med samarbejde 
og fusioner for med afsæt i disse at kunne stille diverse beslutningsunderstøttende 
materialer til rådighed for sektoren som helhed. 
 
Vi har analyseret 9 forskellige samarbejdsprojekter i form at interviews med cen-
trale beslutningstagere (typisk bestyrelsesformand og institutionsleder), og vi har 
desuden gennemført en workshop med et udsnit af de respektive beslutningstage-
re knyttet til de 9 cases for at kunne kvalificere Pluss’ tværgående analyse (kapitel 
5). 
 
I vores valg af cases har vi ønsket dels at tage afsæt i de i kapitel 3 skitserede 
samarbejdsformer, dels at bygge videre på det caserelaterede analysearbejde, 
som virksomheden TrendEduc har gennemført parallelt med nærværende analy-
se. Pluss ønsker at understrege, at det ”hybridperspektiv” på samarbejdsformene, 
som vi beskrev i forrige kapitel, udtrykkes i vores forslag til cases forstået på den 
måde, at de konkrete cases indeholder flere af de ”idealtypiske” samarbejdsfor-
mer. Figur 4.1 illustrerer, hvilke samarbejdsprojekter vi har analyseret. Det skal 
også her præciseres, at vi nedenfor har valgt at se ”andre samarbejdsformer” un-
der ét og i den sammenhæng fokusere på campusdannelser, samlokalisering og 
samarbejde af mere netværkspræget karakter. 
 
Figur 4.1: Oversigt over de analyserede samarbejdsprojekter 

Fusioner 

 

Handelsskolen København Nord (monofaglig) 

CPH West (flerfaglig) 

CEU Uddannelsescenter Herning (flerfaglig) 

Struer Statsgymnasium og Struer Erhvervsskole (flerfaglig) 

Administrative  
fællesskaber 

Administrativt fællesskab forankret i Roskilde Gymnasium 

IT-Center Fyn 

Andre samarbejdsformer 

 

Vestfyns Gymnasium og Vestfyns Handelsgymnasium 
(campus)  

Morsø Gymnasium, Morsø Handelsskole og VUC Thy Mors 
(samlokalisering)  

SYNERGI-skolerne (netværkssamarbejde) 

 
 

4.1 Handelsskolen København Nord 

Fakta om Handelsskolen København Nord 
Hillerød Handelsskole og Lyngby Uddannelsescenter fusionerede i 2005 til Han-
delsskolen København Nord, der har afdelinger i Frederikssund, Hillerød og Kgs. 
Lyngby – med hovedkvarter i sidstnævnte by. 
 
Der er tale om en monofaglig fusion, idet Handelsskolen København Nord udeluk-
kende udbyder merkantile uddannelser – herunder hg og hhx – samt en række 
andre erhvervsrettede uddannelser samlet under et erhvervsakademi. 
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Uddannelsesinstitutionen havde en omsætning på ca. 228 mio. kr. i 2008. På 
tværs af de tre afdelinger har skolen ca. 3.600 elever og beskæftiger ca. 350 
medarbejdere. 
 
Baggrund 
Fusionen mellem Hillerød Handelsskole og Lyngby Uddannelsescenter kom på 
tegnebrættet, fordi de to uddannelsesinstitutioner øjnede en række økonomiske 
og strategiske fordele ved et tæt og formelt samarbejde. Bl.a. havde Lyngby Ud-
dannelsescenter ikke mulighed for at styrke sin konkurrencemæssige position 
mod syd pga. dominansen fra bl.a. Niels Brock og heller ikke mod øst, fordi skolen 
ligger relativt tæt på kysten. Det var derfor oplagt at gå efter samarbejdspartnere i 
den nordlige og vestlige del af København.  
 
- Forud for beslutningen udarbejdede vi i ledelserne nogle beregninger af bl.a.  
skolernes omkostninger, og her viste det sig, at der var nogle signifikante økono-
miske indgangsværdier for begge parter, siger direktør for Handelsskolen Køben-
havn Nord Rene van Laer. 
 
Hos Hillerød Handelsskole arbejdede ledelsen ud fra to scenarier for institutionens 
fremtid. Det ene scenarie omhandlede rekruttering af en ny direktør, da den sid-
dende snart skulle på pension. Det andet scenarie tog udgangspunkt i økonomi-
ske incitamenter for en fusion med Lyngby Uddannelsescenter. Økonomien i Hille-
rød Handelsskole var sårbar, hvorfor man havde en interesse i at samarbejde med 
en uddannelsesinstitution, der havde en solid økonomi.  
 
Direktøren for den daværende Handelsskole i Hillerød gik af, og også af den årsag 
lå det lige til, at direktøren for den daværende Handelsskole i Lyngby fortsatte som 
direktør for de to fusionerede enheder. Hovedkvarteret blev placeret i det tidligere 
Lyngby Uddannelsescenters bygninger pga. økonomiske incitamenter relateret til 
taxameterordningens tilskudsordning. 
 
Fusionstankerne blev bakket op af Undervisningsministeriet, fordi denne ville med-
føre en række besparelser og effektiviseringer. Hillerød Handelsskole og Lyngby 
Uddannelsescenter havde hver deres revisionsvirksomhed og udarbejdede selv 
analyserne og beslutningsgrundlaget samt en due diligence analyse og fusionsre-
degørelse til Undervisningsministeriet. 
 
På tværs af ledelserne for de fusionerede uddannelsesinstitutioners ledelser gjor-
de man sig en række strategiske overvejelser vedrørende antal og demografi for 
den fremtidige optagelse af elever. I den sammenhæng ønskede ledelserne at 
styrke det merkantile, hvilket man mente, er en kernekompetence hos fusions-
partnerne. Det var således en af årsagerne til den monofaglige fusion.  
 
Sammen forventede Hillerød Handelsskole og Lyngby Uddannelsescenter, at de 
ville stå stærkere i konkurrencen mellem de store handelsskoler om at tiltrække 
nye elever.  
 
Skolerne sammensatte ved overgangen til fusionen én bestyrelse på 15 medlem-
mer, herunder 1 formand og 2 næstformænd. De to næstformænd blev udvalgt 
med henblik på at inddrage repræsentanter fra de fusionerede parters lokalpoliti-
ske miljø. Ledelsen identificerede endvidere hurtigt en række overordnede ind-
satsområder, hvortil der fremadrettet skulle budgetteres med et årligt beløb. Blandt 
indsatsområderne var bl.a. globalisering, innovation og administration i øjenhøjde. 
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- Indsatsområderne gør det synligt, hvordan vi ønsker at prioritere vores ressour-
cer – herunder hvad vi gerne vil være gode til, siger direktør for Handelsskolen 
København Nord Rene van Laer. 
 
Karakteristik af samarbejdet 
Den nuværende uddannelsesinstitution Handelsskolen København Nord har en 
god økonomi, hvilket i nogen udstrækning er en gevinst af sammenlægningen af 
de to fusionerede enheder. Fusionen var dog i begyndelsen præget af mange 
omkostninger relateret til bygninger og vedligeholdelse. Ledelsen havde valgt at 
budgettere de største omkostninger inden for det første år efter fusionen og efter-
følgende fokusere på driften. 
 
Ledelsen er struktureret på den måde, at der er en afdelingsleder på hver af ud-
dannelsesinstitutionens tre adresser, hhv. Kgs. Lyngby, Hillerød og Frederikssund.  
Foruden deres ansvar for de enkelte afdelinger, har 2 af afdelingslederne ansvar 
for, at der eksisterer en ”rød tråd” for hhv. hg- og hhx-uddannelsen på tværs af 
afdelingerne. Afdelingslederne fungerer lokalt som rektorer, der driver afdelinger-
ne i dagligdagen med udgangspunkt i en overordnet politik, som udstikkes fra 
direktøren. Som lokale repræsentanter for Handelsskolen København Nord har 
afdelingslederne kontakten til interessenterne i hvert deres lokalområde. 
 
Med geografisk placering på og distance mellem tre forskellige lokationer har 
Handelsskolen København Nord overvejet muligheder og begrænsninger for hhv. 
lærernes og elevernes mobilitet. For lærernes vedkommende har ledelsen valgt at 
knytte deres faste undervisning til én af skolens tre adresser, mens afløsning i 
forbindelse med vikariat eller sygdom kan ske på tværs af skolens lokationer. 
Denne løsning har skabt fleksibilitet i tilrettelæggelsen af lærerressourcer, og mo-
biliteten er blandt kriterierne for rekruttering af nye medarbejdere. 
 
Handelsskolens tre lokationer øger det samlede opland og dermed det samlede 
grundlag for uddannelsesinstitutionens elevoptagelser. Ledelsen er dog opmærk-
som på, at elever i udkantsområder har større transportmæssige omkostninger 
ved at uddanne sig end de elever, der bor i handelsskolens nærmiljøer. Denne 
økonomiske forskel mener ledelsen, burde blive udlignet, fordi det i nogle tilfælde 
kan afholde unge fra at gennemføre en gymnasial uddannelse. 
 
”I sidste ende kan den økonomiske forskel være en barriere for Gymnasierefor-
mens målsætning om, at flest mulige af en ungdomsårgang skal have en kompe-
tencegivende ungdomsuddannelse”, hedder det bl.a. i en udtalelse fra direktør for 
Handelsskolen København Nord Rene van Laer. 
 
Grundet sin størrelse har Handelsskolen København Nord oplevet en positiv inte-
resse fra andre uddannelsesinstitutioner i at samarbejde på forskellige områder. 
Handelsskolen samarbejder bl.a. med tre andre uddannelsesinstitutioner – her-
iblandt Niels Brock – om et erhvervsakademi. Denne volumen har medført op-
mærksomhed fra medier og politikere. Derudover praktiseres et IT-samarbejde 
med Købmandsskolen i Århus. 
 
I forbindelse med efteruddannelse samarbejder Handelsskolen København Nord 
endvidere med Copenhagen Business School. Samarbejdet indebærer udvik-
lingsprogrammer og kurser for medarbejderne hos Handelsskolen København 
Nord, som Copenhagen Business School faciliterer. 
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Om samarbejdet på tværs af de forskellige uddannelsesretninger fortæller ledel-
sen hos Handelsskolen København Nord, at de forskellige uddannelsesinstitutio-
ner i høj grad kan inspirere hinanden i forhold til områder som for eksempel drift, 
ledelse og faglighed. Det giver han et eksempel på. 
 
- Der er i mine øjne ikke væsentlig forskel i de gymnasiale uddannelsers setup, 
derfor kunne jeg godt forestille mig et fælles introduktionsprogram på et halvt til et 
helt år på tværs af de tre gymnasiale uddannelser – stx, hhx og htx, siger direktør 
for Handelsskolen København Nord Rene van Laer. 
 
Sammenfatning 
Forud for fusionen Handelsskolen København Nord lå en række strategiske vurde-
ringer, ikke mindst vedrørende det fremtidige optag af elever. Ved at fusionere har 
man udover opnåelse af effektiviseringer og besparelser således kunne udvide 
udbuddet, men man har også gjort sig attraktive over for både potentielle elever 
og samarbejdspartnere ved at kunne sætte nyudvikling på dagsorden. Via fusio-
nen er det nemlig blevet muligt at skaffe ressourcer til udviklingsarbejde inden for 
områderne globalisering og innovation samt på det administrative område. Inden 
for disse områder skabes der nye tilbud og yderligere samarbejde på tværs af 
faglighed og kulturer. 
 

4.2 CPH West 

Fakta om CPH West 
CPH West er et resultat af flere monofaglige og flerfaglige fusioner med andre 
uddannelsesinstitutioner, herunder bl.a. Ishøj Amtsgymnasium, Uddannelsescen-
ter København Vest, TeSe og senest BEC Business i Ballerup i 2009. 
 
I dag tæller uddannelsesudbuddet hos CPH West de gymnasiale uddannelser, 
erhvervsuddannelser – herunder brancheuddannelser som frisør og kosmetiker – 
samt en række voksenuddannelser. 
 
CPH West er placeret på to adresser i Taastrup, en adresse i Københavns nord-
vestkvarter og har hovedkvarter i Ishøj og havde i 2008 – før fusionen med BEC 
Business – en omsætning på ca. 243 mio. kr. Samlet har uddannelsesinstitutionen 
ca. 3.750 elever og beskæftiger ca. 485 medarbejdere. 
 
Baggrund 
Grundlaget for fusionen med BEC Business var bl.a. en strategisk funderet be-
slutning for CPH West. Heri lå, at ledelsen i CPH West ønskede at styrke sin ud-
dannelsesprofil, og herudover så muligheder for at opnå administrative besparel-
ser ved en fusion med BEC Business. 
 
- Der var fuldstændig enighed i bestyrelsen om fusionen med BEC Business. Det 
var en strategisk beslutning, der ville styrke CPH Wests konkurrenceevne, udtaler 
direktør for CPH West Eva Hofman-Bang. 
 
Direktøren fortæller endvidere, at BEC Business var udfordret af økonomisk sår-
barhed og derfor måtte søge at fusionere med en anden uddannelsesinstitution. 
BEC Business inviterede derfor potentielle fusionspartnere til at præsentere deres 
visioner og gå i dialog om de enkelte bejleres potentiale. Her var CPH West i kon-
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kurrence med andre uddannelsesinstitutioner om en fusion med den merkantile 
uddannelsesinstitution i Ballerup. 
 
CPH West havde forud for det indledende fusionsmøde gjort et grundigt forarbej-
de. Der var dog flere om buddet, og det lå ikke umiddelbart i kortene, at det skulle 
ende med fusionen mellem de to institutioner. 
 
CPH Wests indsats viste sig at være arbejdet værd. De fik lov til at præsentere en 
visionsbeskrivelse overfor BEC Business. Når BEC Business endte med at fusio-
nere med CPH West var det bl.a. fordi, at arbejdsmarkedets parter kunne se po-
tentialet i en fusion mellem de to uddannelsesinstitutioner. Ligeledes havde det 
lokalpolitiske miljø også visse interesser i BEC Business’ fusionssamarbejde. I 
Ballerup ønskede kommunen at skabe et campusmiljø mellem BEC Business og 
to øvrige uddannelsesinstitutioner. Denne konstellation blev ikke realiseret, men 
CPH West og BEC Business overvejer – i forlængelse af fusionen – at etablere en 
fælles campus i byen. CPH West har i forvejen gode erfaringer med deres campus 
i Ishøj. 
 
Undervisningsministeriet spillede en understøttende rolle i forbindelse med fusio-
nen, men man har fundet en lokal løsning i CPH West, der er tilpasset behovene i 
Københavns vestegn. 
 
- Man gør klogt i at lade det lokale initiativ have frit spil, men nogle gange skal den 
enkelte uddannelsesinstitution hæve sig over alt for snævre lokale interesser og 
se deres virke i et overordnet perspektiv, siger direktøren for CPH Vest Eva Hof-
man-Bang. 
 
De fusionerede uddannelsesinstitutioner søgte midler til bl.a. bygninger, rentefast-
sættelser og personalereduktioner, og direktøren fra CPH West fortsatte i sin stil-
ling efter fusionen med BEC Business. Direktøren fortæller i øvrigt, at hun har 
brugt sine erfaringer fra tidligere fusioner og ajourført sig med informationer på 
Undervisningsministeriet hjemmeside i forbindelse med optakten til og gennemfø-
relse af fusionen med BEC Business. 
 
Karakteristik af samarbejdet 
Hos CPH West har ledelsen erfaringer med at have flere forskellige uddannelses-
kulturer samlet i samme institution. Ligeledes har ledelsen erfaringer med at ud-
byde uddannelser, der matcher specifikke behov i erhvervslivet. Gennem flere 
fusioner har ledelsen desuden et solidt kendskab til sammensætninger af ledelser 
og bestyrelser. 
 
Udover de gymnasiale uddannelser, udbyder CPH West en stribe merkantile ud-
dannelser. Eksempler på uddannelser, der er efterspurgt af erhvervslivet og udvik-
let på uddannelsesinstitutionen, er uddannelse for medarbejdere hos SAS Ground 
Services. På CPH Wests frisørskole er endvidere gennemført efteruddannelse for 
medarbejdere hos Matas, som blev undervist i kosmetik og erhvervsrelaterede 
fag. Et tredje eksempel er udviklingen af en uddannelse for operationsteknikere, 
der kombinerer elementer for SOSU-uddannelsen med merkantile fag. Således 
har CPH West på grund af deres volumen haft mulighed for at imødekomme mar-
kedets behov for skræddersyede merkantile fag og tværfaglige erhvervsuddannel-
ser.  
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Ledelsen oplever kombinationen af brancheuddannelser og merkantile uddannel-
ser som en styrke for uddannelsesinstitutionen og lokalmiljøet, fordi de kan ud-
danne unge med forskellige baggrunde og behov. Fusionen har gjort det muligt at 
skabe et alsidigt udbud og ditto uddannelseskulturer, som kan matche den kultu-
relle mangfoldighed, som kendetegner Vestegnen i København. I denne sammen-
hæng nævner ledelsen, at demografien har en stor betydning for at drive skole i 
Ishøj – ”lærerne skal være der pga. deres engagement”. 
 
Processen for de fusioner, som den nuværende ledelse har været en del af, har 
varieret. Fælles har dog været, at de fusionerede uddannelsesinstitutioner frem 
mod vedtagelsen af fusionerne, hver gang etablerede sig med en fælles bestyrel-
se. En tendens har ifølge ledelsen været, at monofaglige fusioner har været min-
dre komplicerede end flerfaglige fusioner, bl.a. fordi man i sidstnævnte tilfælde 
skal håndtere flere overenskomster. 
 
Specifikt for den seneste fusion – mellem CPH West og BEC Business – var det 
en udfordring at fordele pladserne i bestyrelsen. Der skulle være plads til repræ-
sentanter fra uddannelsesinstitutionernes lokalmiljø og de videregående uddan-
nelser samt fagforbund og elever. Løsningen indebar en dispensation vedrørende 
antallet af bestyrelsesmedlemmer, og den endelige bestyrelse fik 15 repræsentan-
ter. 
 
Uddannelsesinstitutionen har en samlet ledergruppe på i alt 29 ledere, organiseret 
i 3 niveauer. 5 mellemledere til direktøren. Lederne har ansvaret for at lærere og 
elever har gunstige rammer for den daglige undervisning. 
 
- Mellemlederne skal have rum til at være rektorer for deres uddannelser, fortæller 
direktør for CPH West Eva Hofman-Bang om ledelsens relation til lærere og ele-
ver. 
 
Hver uddannelsesretning har sin egen kultur, og den er der fra alle parter et ønske 
om at bevare. Samlingen af flere uddannelsesretninger i CPH West har i flere 
tilfælde medført at elever, som ønsker at skifte spor, stadig kan fortsætte med 
skolegang i samme nærmiljø – uanset om eleven f.eks. er tilknyttet stx eller hhx. 
 
Direktøren for CPH West var også med til at gennemføre fusionen med Ishøj 
Gymnasium i 2007. Ledelsen erfarede i den sammenhæng, at der er forskel på 
kulturen på de merkantile uddannelser og alment gymnasiale uddannelser både 
blandt elever og lærere. F.eks. havde Ishøj Gymnasium ikke kutyme for at gen-
nemføre samme omfattende evalueringer som CPH West anvendte. Lærerne på 
det almene gymnasium skulle derfor gennem en proces, hvor de skulle introduce-
res for og integrere CPH Wests kvalitetskoncept.  
 
CPH West er økonomisk velsolideret med en egenkapital på ca. 75 mio. kr. Gen-
nem de seneste år – efter at have gennemført flere fusioner – har CPH West hen-
tet den effektivisering, som uddannelsesinstitutionen havde budgetteret med. Ef-
fektiviseringerne gælder områderne it, personale, drift og ledelse, hvor institutio-
nen opnåede en besparelse på over 1 mio. kr. Der forekom imidlertid ikke bespa-
relser knyttet til regnskab og bygninger, hvilket førte til frasalg af en gymnasiebyg-
ning. 
 
CPH West er drevet af Undervisningsministeriets målsætning om 95 procent af en 
årgang skal have en ungdomsuddannelse og at 50 procent af denne gruppe skal 
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have en videregående uddannelse. Lokalt arbejder uddannelsesinstitutionen 
sammen med parter i lokalområdet om vejledning af unge i forhold til uddannelse. 
 
Sammenfatning 
Fusionen CPH West forener en bred interessentkreds interesser – UVM’s, kom-
munalpolitiske, arbejdsmarkedets, etc. Fusionen er samtidig resultatet af en vision 
og en professionelt tilrettelagt strategi. Det har dannet grundlag for, at man bl.a. er 
lykkes med at skabe nye behovsstyrede tværfaglige kurser på en måde, hvor insti-
tutionernes kulturelle særkender er bevaret så det matcher mangfoldigheden i det 
marked man befinder sig i. 
 

4.3 Uddannelsescenter Herning  

Fakta om Uddannelsescenter Herning 
Uddannelsescenter Herning (CEU Herning) er en tværfaglig fusion fra 2004 mel-
lem Herning Tekniske Skole, Herning Handelsskole og Ikast Handelsskole. CEU 
Herning udbyder en række ungdomsuddannelser. Det drejer sig om tekniske og 
merkantile erhvervsuddannelser i Herning og Ikast, Handelsgymnasiet i Ikast, 
Handelsgymnasiet i Herning og Teknisk Naturvidenskabeligt Gymnasium ligeledes 
i Herning. Hertil kommer en lang række voksen- og efteruddannelseskurser i både 
Herning og Ikast. 
 
CEU Herning har 400 medarbejdere og ca. 3.000 årselever svarende til ca. 10.000 
uddannelsessøgende. Centeret ligger på et ca. 61.000 m2 bygningsareal og har 
en årsomsætning på 250 mio. kr.  
 
Direktøren for CEU Herning, John Egebjerg kommer fra Teknisk Skole, den ene af 
fusionspartnerne, og formand for centeret hedder Benny Larsen. Han er i det dag-
lige direktør for Handelsbanken i Brande og er udpeget af Dansk Handel & Ser-
vice. 
 
Baggrund 
Fusionen startede med, at to velkonsoliderede skoler i Herning, Herning Tekniske 
Skole og Herning Handelsskole vælger at fusionere. De lå tæt på hinanden og 
forventningen var, at man kunne opnå nogle stordriftsfordele og nogle synergier 
ved at slå sig sammen.  
 
Den gamle tekniske skole var en skole med stor søgning, der var drevet ud fra 
moderne principper, hvilket bl.a. gav sig udtryk i de investeringer, man havde fore-
taget inden for det teknologiske område. Handelsskolen var ifølge John Egebjerg 
mere konservativt drevet, hvilket gav sig udtryk i bl.a. forsigtighed med nye inve-
steringer, hvorfor bygningsmassen forud for fusionen var ved at være forældet. 
 
På fusionstidspunktet var der således et behov for nogle nye bygninger, og sko-
lerne stod hver for sig over for nogle andre store investeringer, som ikke ville kun-
ne løftes af hver af partnerne for sig. Det handlede om professionalisering af en 
lang række områder, f.eks. kvalitet i uddannelserne, bygningsforvaltning, udvikling 
af ekstern hjemmeside, intranet, telefonsystem, økonomiafrapportering, generel 
ledelsesinformation og andre indsatsområder, som ikke var en del af kerneydel-
sen.  
 
Først et stykke inde i processen kommer Ikast Handelsskole med. Nærmere be-
stemt et halvt år forskudt. Ikast Handelsskole havde store økonomiske problemer 
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og henvender sig selv til de to øvrige fusionspartnere, da de ser det som en fordel 
at komme med i et større samarbejde med to stærke partnere i Herning.   
 
Det viste sig at blive en af de store udfordringer og derfor også læringer af forløbet 
– at man skulle tage en partner med midt i et fusionsforløb, et forløb som allerede 
var planlagt og tilrettelagt. Et af de problemer, som opstod, var af ledelsesmæssig 
karakter. Et problem der handlede om dobbeltkasketter og som endte med en 
fyring. Fyringen gav noget uro i samarbejdet, men det opfattes som et for længst 
overstået kapitel. 
 
Fusionen blev planlagt som en rationel proces. De to partnere nedsatte en interim 
bestyrelse, som var ansvarlig for fusionen. Interim bestyrelsen ansatte som det 
første en direktør (John Egebjerg fra Teknisk Skole i Herning) og udpegede også 
hurtigt en ledergruppe sammen med direktøren. Med den ny ledergruppe på plads 
besluttede man sig for at tilrettelægge og implementere fusionsprocessen.  
 
Som ledetråd for processen havde man i interim bestyrelsen formuleret nogle 
overordnede formål med fusionen. De var: 
 

 At øve uddannelsespolitisk indflydelse i lokalområdet 
 At tiltrække højtkvalificerede medarbejdere 
 At skabe en international profil 
 At efterkomme UVMs strategi om bedre institutioner til bedre uddannelser. 

 
Fusionsprocessen havde følgende faser: 
 

1. Sonderings- og undersøgelsesfase 
2. Beslutningsfase 
3. Arbejdsfase 
4. Fusionsfase 
5. Implementering 

 
Sideløbende med at fusionen blev igangsat, kørte den daglige drift på en måde, 
hvor fusionsprocessen nærmest var usynlig for elever og på mange måder også 
for lærerne. Formanden Benny Larsen sammenligner fusionsprocessen med de 
fusionsprocesser, der kører i det private erhvervsliv og betoner, at succesen lå i, 
at bestyrelsen fra starten sammen med den til formålet snævert sammensatte 
ledelsesgruppe styrede processen uden slinger i valsen, herunder med stram 
økonomistyring. 
 
- Vi fik så også hurtigt taget hånd om de medarbejdere, som ikke skulle være en 
del af fusionen. De, der enten ikke passede eller ikke ville. En vigtig lære er såle-
des, at dem, der ikke vil fusionen, dem er man nødt til at skille sig af med. Det var 
en vigtig proces, som vi kom igennem hurtigt. Der var ikke noget dødvande, siger 
formand for CEU Herning Benny Larsen. 
  
Det var vigtigt for initiativtagerne at få sammensat den rigtige interim bestyrelse. 
Blandt andet skulle lokale interesser tilgodeses, selvom de ikke havde noget med 
skolerne at gøre. Til gengæld blev der, hvad angår den endelige bestyrelse, holdt 
stædigt fast i, at man ikke skulle sidde der pga. geografi, men udelukkende som 
kompetencepersoner udpeget af en faglig organisation.  
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Bestyrelsen har ikke selv vedtaget en bestyrelseskodeks at agere ud fra. Men de 
har en årlig temadag, hvor man drøfter forventningerne til en professionel besty-
relse. Man er samtidigt efter eget udsagn lykkedes med at formidle klart, hvad der 
er et strategisk bestyrelsesniveau, og hvad der er ledelsesopgaver. Man undgår 
således på møderne at gå for meget ind i driftsforhold. 
 
Endvidere peges der på det vigtige i, at der bliver arbejdet med gode vedtægter, 
en god forretningsorden og gode oplæg fra ledelsen.  
 
Karakteristik af samarbejdet 
Med fusionen mener man, at der er sket en sammensmeltning af skolerne på alle 
niveauer. Man har f.eks. sammensmeltet en grafisk afdeling og en HG afdeling.  
Man giver udtryk for, at man ville mere end et samarbejde mellem tre enheder. 
Bl.a. bruges lærerne på flere pladser, sådan at synergien udnyttes bedst muligt. 
Der peges især på steder, hvor det er lykkes HG og tekniske fag at samarbejde – 
inden for klinikassistentuddannelsen, det grafiske område, IT og sprog. 
 
Udover fusionen driver CEU Herning et administrativt fællesskab inden for løn, 
bogholderi, hjemmeside, it, bygningsdrift og kantinedrift med en række forskellige 
skoler i regionen. 
 
Efter fusionen blev alle aftaler og kutymer opsagt, herunder flextidsaftaler, privat 
netopkobling, betalt middagspause osv. Problemet omkring kutyme var, at der var 
goder ét sted og ikke et andet. Man fremhæver selv, at det virkede godt, at man 
italesatte alt det, man ville opsige og gav det et navn. Dernæst blev alt opsagt, og 
nogle nye for alle gældende aftaler blev så genforhandlet. Det gav nogle konflikter, 
men ikke nogen, som ikke kunne løses. Og man fik etableret en transparent, fæl-
les struktur for personalefordele. 
 
På spørgsmålet om, hvorvidt den meget centralistiske proces havde givet anled-
ning til nogen form for markant uro, fortæller direktøren, at man har observeret 
noget utryghed, men at der hverken har været arbejdsnedlæggelser, voldgiftssa-
ger eller lignende. 
 
Værdierne, der ligger i sætningen: ”Retten til forskellighed, men fællesskab om 
værdierne”, bliver genfortalt af direktøren ved enhver given lejlighed. De udlægges 
bl.a. som, at man skal være fælles om, hvordan man taler til hinanden, men have 
respekt for hinandens faglighed.  
 
Man har f.eks. en personaleforening, hvor bestyrelsen er sammensat på kryds og 
tværs. Formanden er en HG lærer fra Ikast, næstformanden er en HTX lærer fra 
Herning. Et andet eksempel, som man ser som udtryk for, at fusionen er lykkes på 
det kulturelle område og på tværs af byerne, handler om julefrokosttraditionen. Det 
første år havde man tre julefrokoster – meget forskellige julefrokoster. Allerede 
andet år kun 1 julefrokost – alle kom – man havde skabt en ny julefrokostkultur. 
 
Set i bakspejlet oplever man det såkaldte bykampmotiv som den allerstørste ud-
fordring. Det er den kamp, som handler om de historier og rygter, som sættes i 
omløb. Denne kamp finder sted i alle rum – men mest i pressen og ofte via læser-
breve.  
 
- Det forstyrrer det professionelle i sådan en proces, som vi har tilrettelagt her. 
Følelserne tager over. Noget af det, man hang sig i, var navnet på institutionen. 
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”Herning tager det hele – de lukker Ikast ned…påstande fyger”, siger John Ege-
bjerg.  
 
I snakken om, hvad der kunne have været gjort anderledes for at have klaret by-
kampen bedre, er man selv inde på, at man skulle have gjort mere ud af en kom-
munikationsstrategi.  
 
På spørgsmålet om, hvilke områder man anbefaler, skal overvejes i forbindelse 
med en fusion, peges der på: 
 

 Uddannelsespolitiske overvejelser? 
 Man skal ville noget? 
 Har I en fælles vision? 
 Hvordan kommunikeres der i processen? 
 Kortlæg ledelsesrummet – det formelle og det uformelle 
 Hvad er målet?  
 Midler/ressourcer? 
 Er der et marked? 
 What is in it for me? 
 Ambitionerne? 
 Succeskriterierne? 
 Hvad kan gå galt? 
 Personaleforhold? 
 Tidsaspektet? 

 
Nu da man mener at have gennemført visionen, vil man gerne videre. Fusionen 
har skabt flere ressourcer. Første spadestik er taget til et nyt fælles gymnasium til 
225 mio. kr. Man vil også gerne vinde nogle priser, blive endnu stærkere på det 
internationale område, og endelig vil man gerne være helt fremme på det faglige, 
det teknologiske og det gymnasiale område.  
 
– Vi vil med det nye gymnasium skabe en ny fælles, innovativ kultur inden for mer-
kantilt og teknisk gymnasium, og så vil vi arbejde for, at flere herfra fortsætter i 
videregående uddannelser, runder John Egebjerg af.  
 
Sammenfatning 
Fusionen CEU Herning er gennemført som en topstyret, rationelt tilrettelagt foran-
dringsproces. Initiativtagerne bag fusionen – såvel bestyrelse som direktion – hen-
tede inspiration til fusionen fra solid egen erfaring med fusioner fra det private 
erhvervsliv. Kendetegnende var bl.a., at driften kørte 100 % oppe fra starten nær-
mest uberørt af den sideløbende fusionsproces. Fusionen er i konstant udvikling, 
ikke mindst på det uformelle område. Ledelsen på CEU Herning arbejder således 
konstant, bevidst og tålmodigt med udvikling af fællesskabet på det værdimæssige 
plan. 
 
4.4 Struer Statsgymnasium og Struer Erhvervsskole 

Fakta om skolerne 
Denne samarbejdskonstellation omhandler en fusion mellem Struer Statsgymna-
sium og dele af Struer Erhvervsskole med førstnævnte som fortsættende navn og 
enhed. Stuer Erhvervsskole var en kombinationsskole med både merkantile og 
tekniske uddannelser. De tekniske uddannelser er overflyttet til Holstebro Tekni-
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ske Skole, medens 140 elever og 12 lærere er overflyttet til Struer Statsgymnasi-
um. Struer Statsgymnasium har i dag ca. 640 elever i 24 klasser. Den største af-
deling er stx, hvor der er 5 spor.  Herudover tilbyder skolen både hhx, hf, hg og ib 
(international studentereksamen). Endelig omfatter skolen også en kostskole-
enhed med plads til 80 elever. 
 
Baggrund 
Struer Erhvervsskole havde igennem en årrække været præget af svigtende elev-
tal og som følge heraf en anstrengt økonomi. Skolen havde oparbejdet en meget 
stor negativ egenkapital og var kommet på Undervisningsministeriets observati-
onsliste. Det stod således klart for skolens bestyrelse (som bl.a. talte både borg-
mester og viceborgmester i Struer Kommune) og ledelse, at der skulle findes en 
løsning i samarbejde med andre, hvis ikke skolen skulle lukke. Skolen havde over 
en periode frem mod 2007 afprøvet forskellige samarbejdskonstellationer, bl.a. 
med Holstebro Tekniske Skole, Lemvig Handelsskole og skolerne i Skive. Men 
uden resultat. 
 
Efter at Struer Statsgymnasium var blevet selvejende institution, blev muligheden 
for en fremtidig sammenlægning af ungdomsuddannelserne i 2006-07 formueret 
ind i skolens strategiplan. På dette tidspunkt var det uden at forholde sig til konkre-
te samarbejdsinstitutioner. Man ville principielt gerne virke for at sikre ungdoms-
uddannelser lokal, ikke nødvendigvis afgrænset til kommunen, men i den forstand, 
at man var parat til at tage førertrøjen i forhold til en løsning for området eller eg-
nen, som formanden udtrykker det. Såvel rektor som bestyrelsesformand anser 
det for helt afgørende, at der er lokale tilbud, hvis man skal leve op til målsætnin-
gen om flere i uddannelse. ”Det er absurd at forestille sig, at en institution i en 
anden by, med deraf følgende transportudfordringer, bedre end en lokal løsning vil 
kunne mobilisere denne målgruppe”. Denne bestyrelses- og ledelsesholdning, 
udmøntet i skolens strategiplan blev behandlet på et åbent fællesmøde for samtli-
ge medarbejdere, elevrepræsentanter og bestyrelse allerede i efteråret 2006. 
 
Der var således tale om to institutioner i Struer, hvor den ene ”havde ryggen mod 
muren” og primært var optaget af at finde anden løsning end lukning. Den anden 
havde en strategi om at være ”egnsspiller” i forhold til skabelse af større og mere 
robuste uddannelsesinstitutioner i området. Da det kommer ledelsen af Struer 
Statsgymnasium for øre, at erhvervsskolen har økonomiske udfordringer, tager de 
kontakt.  
 
De to skoler ligger fysisk i to nabobygninger med blot få meters afstand. Erhvervs-
skole-bygningen huser desuden VUC. 
 
Den første henvendelse fra Struer Statsgymnasium til Struer Erhvervsskole blev 
afslået. Det var først, da direktøren fra Holstebro Tekniske Skole af Undervis-
ningsministeriet blev sat på opgaven at finde en løsning for Struer Erhvervsskole, 
at der kom skred i forhandlingen med Statsgymnasiet. På det tidspunkt syntes det 
desuden givet, at Erhvervsskolen skulle splittes op, så de tekniske områder skulle 
overflyttes til Holstebro. Bestyrelsen for Struer Erhvervsskole havde til direktøren 
for Holstebro Tekniske Skole underskrevet en betingelsesløs erklæring om, at 
man ønskede en fusion. 
 
Fra primo 2008 og til medio 2008, hvor fusionen formelt trådte i kraft, blev der 
gennemført en række drøftelser og forhandlinger med ministeriet. Struer Stats-
gymnasiums bestyrelse betingede sig, at der skulle sikres kapacitet til at rumme 
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de mange flere elever, og at økonomien ikke blev tabsgivende for Struer Stats-
gymnasium. Samtidig førte rektor for gymnasiet en meget åben proces, hvor med-
arbejderne løbende blev holdt informeret om fusionsprocessen, og man sikrede 
sig hele tiden, at man internt fik informationer før offentligheden. Rektor gennem-
førte også i forløbet møde med de medarbejdere fra Struer Erhvervsskole, som 
skulle overgå. Man kørte i dette halve år med to samtidige spor: Det ene handlede 
om at planlægge og administrere, som det var fuldstændigt besluttet, at statsgym-
nasiet skulle overtage de merkantile uddannelser. Det andet spor handlede om de 
løbende forhandlinger med Undervisningsministeriet om den endelige, økonomi-
ske og juridiske aftale.  
 
Den åbne proces synes at have medført, at der har kunnet opnås accept af fusio-
nen i lærerkredsen. I starten var gymnasielærerne optaget af, hvilke konsekvenser 
fusionen ville få for lærerarbejdstidsaftaler, og om de evt. også skulle til at under-
vise på hg. 
 
Skolens ledelse anser Undervisningsministeriet som en vigtig samarbejdspartner, 
men oplever også samspillet med ministeriet som langstrakt. I perioder følte man 
sig sat i en venteposition, men efter et par møder faldt tingene mere eller mindre 
på plads, også med hensyn til det økonomiske i forbindelse med fusionen, bl.a. 
med tilskud til tilpasning af bygningskapacitet. Man har trukket på hjælp og vejled-
ning igennem processen vedrørende formelle regler, økonomien, krav til sammen-
lægningsredegørelsen etc. Til sammenlægningsredegørelsen havde ministeriet 
primært spørgsmål og kommentarer af juridisk karakter. 
 
En fejl i forbindelse med selve planlægnings- og beslutningsprocessen var, at der 
ikke med ministeriets mellemkomst blev gjort tilstrækkelige foranstaltninger for at 
sikre, at tingene blev optimeret i overgangsfasen. Den afgåede bestyrelse for 
Struer Erhvervsskole valgte f.eks., uden at involvere Struer Statsgymnasium, at 
fritstille ledelsen og administrationen pr. 1.7.08. 
  
Karakteristik af samarbejdet 
Rent strukturelt er handelsskoledelen blevet en søjle i Struer Statsgymnasiets 
struktur. Uddannelseschefen for den gamle erhvervsskole gled ind som inspek-
tor/uddannelsesleder med ansvar for hhx og hg. 
 
Lærerne og eleverne er integreret med henholdsvis fælles lærerværelse og kanti-
ne. Man er også begyndt at arbejde med at integrere nogle valgfag på tværs af de 
forskellige uddannelser (STX, HHX og HF) og tilbud om nye studieretninger er 
opstået. Gennem denne fusion har man i princippet muligheder for at tilbyde nogle 
uddannelser, som passer til egnens behov, og som nødvendigvis ikke findes an-
dre steder. Ledelsen mener, at det er vigtigt, at ministeriet er åben for, at der på 
indholdssiden kan tilbydes nye uddannelser. Rektor nævner bl.a. muligheden for 
at tilbyde en hhx med fysik og kemi som delelementer. 
 
Når ledelsen skal opregne udfordringerne, som man arbejder med nu, efter at 
fusionen er trådt i kraft, handler det bl.a. om 
 

 Håndtering af forskellige overenskomster og forskellige lokalaftaler, som 
man oplever som blokerende for integrationen 

 Integration af lærerpersonalet (handelsskolelærerne ind i lærergruppen) 
og personalet generelt 
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 Optimering af administrationen 
 Integration af eleverne i et fælles socialt uddannelsesmiljø 
 Profilering af hver uddannelse samtidig med, at man forfølger muligheder 

for at, de befrugter hinanden. 
 
Det er relativt generelle udfordringer, som typisk knytter sig til fusioner, og ledel-
sen oplever indtil videre ikke, at der er noget, som har overrasket negativt. Heller 
ikke økonomisk, da man havde et godt kendskab til økonomien i udgangspunktet, 
og de to institutioner i øvrigt anvendte det samme revisionsfirma. 
 
Sammenfatning 
I denne case er der tale om en fusion mellem to parter med vidt forskellig tilgang til 
samarbejde. Den ene var i en meget defensiv, kritisk position, mens den anden 
havde en proaktiv tilgang til at ville præge byens muligheder for at kunne tilbyde 
flest mulige unge en ungdomsuddannelse i regionen. At bestyrelsen for Struer 
Statsgymnasium på et tidligt tidspunkt formulerede en strategi for institutionsmæs-
sig udvikling af området har – i kombination med en veltilrettelagt og åben proces 
– sandsynligvis medvirket til, at der har kunnet opnås accept af fusionen. Ikke 
mindst på de indre linjer. Platformen er nu skabt til at søge yderligere synergi-
muligheder på tværs af uddannelser og faggrænser, hvor især forskellige over-
enskomster og lokalaftaler virker hæmmende. 
 

4.5 Administrativt fællesskab forankret i Roskilde Gymnasium 

Fakta om Servicefællesskabet på gymnasieområdet i Roskilde 
Servicefællesskabet er et samarbejde blandt 8 gymnasier, herunder Roskilde 
Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Greve Gymnasium, 
Solrød Gymnasium, Køge Gymnasium, Rungsted Gymnasium og Borupgaard 
Gymnasium. Fællesskabet blev etableret i forbindelse med gymnasiernes over-
gang fra stats- til selveje i 2007. 
 
Gymnasierne arbejder sammen om løn- og personaleadministration, it-support 
samt juridisk rådgivning. Fællesskabet beskæftiger – foruden en sekretariatschef – 
tre medarbejdere tilknyttet løn- og personaleadministration og tre medarbejdere 
tilknyttet IT. Alle medarbejdere i servicefællesskabet er ansat i Roskilde Gymnasi-
um. Rektor har det overordnede personaleansvar, og sekretariatschefen har den 
daglige ledelse. 
 
Roskilde Gymnasium udgør den fysiske lokalitet for servicefællesskabet. Her sid-
der sekretariatschefen, og her er servicefællesskabet forankret. 
 
Baggrund 
Kommunalreformen i 2007 dannede fundamentet for samarbejdet om et service-
fællesskab. Både i optakten til og i kølvandet på Kommunalreformens ikrafttrædel-
se forekom en række medarbejderrokeringer hos Roskilde Amt. Stillinger blev 
nedlagt, og folk ønskede ikke at stå arbejdsløse tilbage. 
 
Gymnasierne ønskede ikke at miste deres administrative viden og kompetencer i 
forbindelse med nedlæggelsen af Roskilde Amt. Derfor tog gymnasierne initiativ til 
at genskabe et fællesskab om administration. Uddannelsesinstitutionerne kunne 
sammen skabe fornuftige økonomiske rammer for administrative opgaver og sam-
tidigt få et fagligt netværk. 
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Gymnasierne formaliserede deres samarbejde gennem en kontrakt, som blev 
godkendt af de involverede uddannelsesinstitutioner. Alle medlemmer har fuld 
stemmeret ved beslutninger om samarbejdet – også nye medlemmer og med-
lemmer, der ikke samarbejder på alle områder inden for servicefællesskabet. Sel-
ve ledelsen af fællesskabet sker gennem en styregruppe, som medlemmerne har 
nedsat. Styregruppen mødes løbende og drøfter samarbejdet samt potentielle 
udviklingsområder. 
 
Rektoren for Roskilde Gymnasium, der er vært for servicefællesskabet, fortæller, 
at samarbejdet om administration ikke reducerer den nærhed, som han mener, 
der bør være på en ungdomsuddannelse.  
 
- Det administrative fællesskab er en meget mere elegant løsning end en fusion, 
fordi de enkelte uddannelsesinstitutioner kan bevare en direkte og praksis-baseret 
opfattelse af deres eget studiemiljø, siger rektor for Roskilde Gymnasium Kurt 
Trangbæk. 
 
I rektorens optik er nærheden og relationsskabelsen mellem institution og elev en 
væsentlig faktor for elevernes gennemførelse. Det handler om ledelse i øjenhøjde 
og om at reducere beslutningsvejen mellem ledelse og elev. 
 
- Hos Roskilde Gymnasium er ledelsen placeret, hvor eleverne og lærerne er – det 
gør det muligt at tage udgangspunkt i personlige vurderinger, når der træffes be-
slutninger, siger rektor Kurt Trangbæk. 
 
Karakteristik af samarbejdet 
Inden for servicefællesskabet løses opgaver i relation til løn- og personaleadmini-
stration, it-support samt juridisk rådgivning af personalet, der har fast domicil i 
servicefællesskabets lokaler ved Roskilde Gymnasium. Herudover er der eksem-
pler på, at de enkelte skolers administrative personale inden for andre områder 
kan yde bilateral støtte og service efter nærmere aftale. 
 
- Økonomisk opnår vi – foruden faglige synergier – en række besparelser ved at 
have en fælles administration af løn, personale og it, siger rektor for Roskilde 
Gymnasium Kurt Trangbæk.  
I nogle tilfælde har samarbejdet ført til løsning af ad hoc-baserede opgaver på 
tværs af uddannelsesinstitutionerne. Der har været tale om opgaver, der rækker 
ud over de, der er formaliseret i samarbejdet. Gennem de formaliserede opgaver 
opstår relationer af netværkspræget karakter, hvor medarbejderne får kendskab til 
hinandens viden og kompetencer. Kendskabet til hinandens ressourcer leder så-
ledes ofte til gensidig sparring og rådgivning om faglige opgaver. 
 
Hvad angår antallet af medlemmer i servicefællesskabet, vurderer ledelsen i Ros-
kilde Gymnasium og sekretariatschefen, at de godt kunne forestille sig at optage 
flere medlemmer, men at en for stor geografisk spredning kan reducere kvaliteten 
og udbyttet af det faglige netværk. 
 
- Vi er åbne over for at optage nye medlemmer, men tilbageholdende med at op-
tage uddannelsesinstitutioner med andre fagretninger, fordi det er en udfordring at 
arbejde ud fra forskellige overenskomster, siger rektor for Roskilde Gymnasium 
Kurt Trangbæk. 
 
I forbindelse med uddannelsesinstitutionernes overgang til et egentligt selveje af 
bygninger i 2010 drøfter fællesskabet fremtidsperspektiver for samarbejdet. Man 
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har således nedsat en arbejdsgruppe, der skal afdække mulighederne i fælles drift 
og vedligeholdelse af bygninger. 
 
Sammenfatning 
Servicefællesskabet mellem gymnasier, der er forankret på Roskilde Gymnasium, 
er som mange andre lignende fællesskaber vokset op som konsekvenserne af 
Kommunalreformens ikrafttrædelse i 2007. I servicefællesskabets selvforståelse 
ser man en fordel i partnerskabskonstellationen, som på en og samme tid skaber 
nærhed mellem institutioner og brugere samt bevarelse af særpræg. Også i dette 
tilfælde vokser der nye ideer og ad hoc-prægede samarbejder ud af det netværk, 
som et servicefællesskab er skaber af. I dette tilfælde har man også nedsat en 
arbejdsgruppe, som undersøger muligheder i fælles bygningsdrift og vedligehol-
delse. 
 
4.6 IT-Center Fyn 

Fakta om IT-Center Fyn 
IT-Center Fyn har rødder tilbage til starten af 90’erne, hvor uddannelsesinstitutio-
nerne i Fyns amt indledte et samarbejde om fælles it-udvikling og fælles anskaf-
felse af it-udstyr mm. Samarbejdet resulterede i 2000 i etableringen af IT-Centret, 
Fyns Amt. 
 
Efter amternes nedlæggelse i forbindelse med Kommunalreformen i 2007 har de 
11 fynske gymnasier, VUC Fyn samt Social- og Sundhedsskolen Fyn valgt at vide-
reføre IT-Centret som et servicefællesskab organiseret med Sct. Knuds Gymnasi-
um som værtsinstitution. IT-Centrets ledes af rektoren for Sct. Knuds Gymnasium, 
der desuden har det personalemæssige ansvar for medarbejderne. 
 
Ud over de nævnte partnere er Frederiksberg Gymnasium, Munkensdam Gymna-
sium Kolding, Alssundgymnasiet i Sønderborg, Maribo Gymnasium, Nakskov 
Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium en del af servicefællesskabet. 
Endvidere er Nørre Gymnasium på vej ind i servicefællesskabet. Servicefælles-
skabet har desuden supportaftaler med Nyborgsskolen og Skrillingeskolen og 
servicerer i alt 30 adresser rundt omkring i landet. 
 
Inden for fællesskabet udbydes en række ydelser, som det enkelte medlem – ud-
dannelsesinstitution – kan købe. Der er fastsat et grundbidrag for den enkelte 
ydelse, der betales pr. bruger. Servicefællesskabet beskæftiger 25 medarbejdere 
foruden direktøren og bestyrelsesformanden. Heraf er 20 medarbejdere teknikere, 
som konsulterer skolerne i forbindelse med opsætning og support. 
 
Baggrund 
De fynske gymnasier, der hidtil havde en it-løsning inden for det nedlagte Fyns 
Amt, fik en konsulentvirksomhed til at udarbejde en analyse af, hvordan gymnasi-
erne kunne nedbringe omkostninger forbundet med it ved overgangen til selveje. 
 
- Uddannelsesinstitutionerne havde brug for noget it-udstyr, der fungerede. Det 
måtte ikke gå ned ved overgangen til selveje, siger rektor for Sct. Knuds Gymna-
sium Steen Hoffmann. 
 
Uddannelsesinstitutionernes samarbejde er drevet af en interesse i at minimere 
omkostninger og fremme høj kvalitet for it-løsninger. Et andet incitament var at 
etablere en samarbejdskonstruktion, hvor medarbejderne fra Fyns Amt blev be-
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skæftiget og deres kompetencer anvendt. Medlemskabet af IT-Centret er særligt 
attraktivt for uddannelsesinstitutioner, der ikke har en tilstrækkelig volumen til selv 
at kunne drive deres it med lave omkostninger og høj kvalitet. Således er it-
fællesskabet målrettet små uddannelsesinstitutioner, der ønsker en konkurrence-
dygtig it-løsning. 
 
Det ydelseskatalog, som IT-Centret udbyder, er udviklet og tilpasset ønsker fra 
uddannelsesinstitutioners brugere. På et tidspunkt undersøgte uddannelsesinstitu-
tionerne muligheden for at samarbejde om løn. Forslaget blev dog forkastet, fordi 
man ikke kunne vælge én leverandør. 
 
- En barriere for udvidelsen af IT-Centrets medlemskreds er visse konkurrencebe-
stemmende direktiver udstukket af EU. Vi må derfor være påpasselige med at 
optage nye medlemmer i samarbejdet, siger rektor for Sct. Knuds Gymnasium 
Steen Hoffmann. 
 
Ledelsen har valgt at afgrænse sin medlemsskare til optag af almene gymnasier, 
social- og sundhedsskoler samt voksenuddannelsescentre, fordi de har ensartede 
behov i relation til it-løsning. Erhvervsskoler bliver således ikke optaget i samar-
bejdet, da de ofte har særlige behov for it-programmer og serviceaftaler. 
 
Hvad angår fællesskabets størrelse, ønskede partnerne ved etableringen at blive 
75 procent større. Det ønske er medlemmerne ved at have opfyldt i dag, hvor man 
skønner, at fællesskabet har plads til kun 5 yderligere medlemmer. Analyser har 
vist, at lige netop det kalkulerede antal medlemmer vil medføre et optimalt forhold 
mellem omkostninger og kvalitet. 
 
Servicefællesskabet markedsfører sig ikke. Ansøgerne har typisk kendskab til IT-
Center Fyn gennem andre uddannelsesinstitutioners medlemskab. Når IT-Centret 
har valgt ikke at markedsførere sig aktivt, skyldes det at man blandt medlemmerne 
ønsker en langsom og kontrolleret vækst. Væksten måles i øvrigt primært på om-
sætning og antal medlemmer. 
 
Når en uddannelsesinstitution optages i fællesskabet, bliver institutionen partner. 
Da det kræver repræsentation fra hvert medlem at kunne sikre behovsafdækning 
på tværs af alle de involverede uddannelsesinstitutioner, er der ikke nedsat en 
bestyrelse for samarbejdet. Denne ledelsesstruktur er ifølge direktøren med til at 
sætte en naturlig grænse for, hvor mange medlemmer der er plads til. 
 
Karakteristik af samarbejdet 
Ledelsen fortæller, at samarbejdet har været en succes – økonomisk såvel som 
kvalitetsmæssigt. Endvidere oplever ledelsen en stor brugertilfredshed blandt fæl-
lesskabets medlemmer. 
 
Foruden at udbyde fælles it-løsninger samarbejder medlemmerne om indkøb af it-
udstyr gennem elektroniske auktioner. Som medlem skal uddannelsesinstitutio-
nerne leve op til en række it-mæssige krav. Herunder bl.a. specifikke krav til inter-
netforbindelse og pc-udstyr. De fælles krav sikrer en ensartet kvalitet i IT-Centrets 
ydelser for alle medlemmer. 
 
- Vores it-løsning er særligt attraktiv pga. utrolig høje oppetider, høj kvalitet og 
vores teknikerordning. Med teknikerordningen har vores medlemmer mulighed for 
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at få lokal support i det øjeblik, hvor der måtte opstå et problem, siger rektor for 
Sct. Knuds Gymnasium Steen Hoffmann. 
 
Hos IT-Center Fyn oplever man en løbende interesse fra forskellige fora, der er 
interesserede i at høre om de erfaringer, som medlemmerne har gjort sig med it-
løsninger. F.eks. får IT-Centret indimellem henvendelser fra uddannelsessektoren, 
når der efterspørges sparring i forbindelse med udviklingen af omfattende it-
løsninger. Ved efterspørgsel efter konkrete it-opgaver har servicefællesskabet i 
nogle tilfælde løst opgaver ved at oprette og udbyde disse for en gruppe uddan-
nelsesinstitutioner. 
 
Overordnet set fortæller ledelsen, at medlemmerne i IT-Centret ikke umiddelbart 
ser IT-fællesskab som afsæt for at indgå i tættere samarbejde. De drøftelser – 
herunder om samarbejde vedrørende fordeling af elever, mobilitet blandt gymna-
sielærer mv. – kører i andet regi. 
 
På tværs af medlemmerne i IT-Centret kunne ledelsen godt forestille sig tværfagli-
ge fællesskaber, fordi der allerede eksisterer relationer. I ledelsen er man enig om, 
at samarbejdet har et udviklingspotentiale, men der er ikke udarbejdet konkrete 
analyser. En barriere er imidlertid, at lønningerne blandt IT-Centrets ansatte ikke 
er konkurrencedygtige. Grundet det nuværende lønniveau kan lederne og medar-
bejderne ikke forventes at yde en overnormal indsats. Ifølge direktøren findes 
problemstillingen i de overenskomster, som Personalestyrelsen opererer med. 
 
Sammenfatning 
Servicefællesskabet IT-Center Fyn er en fortsættelse af et samarbejde, der går 
lang tid tilbage. Samarbejdet fik med Kommunalreformens ikrafttrædelse 2007 en 
ny struktur som servicefællesskab bl.a. for at sikre, at eksisterende knowhow og 
kompetencer inden for kvalitet, indkøb, driftssikkerhed, etc. ikke forsvandt. Man 
har i servicefællesskabet fået opbygget en form for ”on the road service”, som kan 
respondere på henvendelser inden for meget kort tid. I samarbejdet er der tale om 
en partnerskabskonstellation med en form for koncensuspræget beslutningsstruk-
tur. Denne konstellation går an på et IT-teknisk samarbejdsområde, men den eg-
ner sig ifølge servicefællesskabet ikke som form for at kunne videreudvikle sam-
arbejdskredsens fællesindsatser til andre områder. 
 
4.7 Uddannelsescentret i Glamsbjerg   

Fakta om uddannelsescentret i Glamsbjerg 
Vestfyns Gymnasium og Vestfyns Handelsgymnasium har siden 2005 arbejdet 
sammen om et ”bygningsfællesskab” – en campus – lokaliseret i byen Glams-
bjerg. De to uddannelsesinstitutioner huser tilsammen ca. 630 elever og beskæfti-
ger ca. 65 medarbejdere – heraf er 450 elever og 50 medarbejdere tilknyttet Vest-
fyns Gymnasium. 
 
Udbuddet af uddannelser i uddannelsescentret i Glamsbjerg tæller stx og hhx, 
som udbydes af hhv. Vestfyns Gymnasium og Vestfyns Handelsgymnasium. I 
2010 udvider Vestfyns Handelsgymnasium udbuddet med overflytningen af hg-
uddannelsen fra skolens tidligere lokation i Assens. Samtidig etablerer Assens 
Kommune et 10. klassecenter på uddannelsescentret. 
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Baggrund 
Beslutningen om at etablere et bygningsfællesskab i Glamsbjerg mellem Vestfyns 
Gymnasium og Vestfyns Handelsgymnasium blev truffet på baggrund af interesser 
fra de to uddannelsesinstitutioner i samspil med lokalsamfundet, Fyns Amt og 
Undervisningsministeriet. 
 
- Vi tog initiativet til et fælles uddannelsescenter i Glamsbjerg og lavede forarbej-
det i 2004. Vi har også foreslået Vestfyns Gymnasium på et tidspunkt, hvor Vest-
fyns Gymnasium stod overfor et rektorskift pga. pension, at vi kunne fusionere, 
men det ønskede Vestfyns Gymnasiums bestyrelse ikke, siger direktør for Vest-
fyns Handelsgymnasium Karsten Edal. 
 
En central faktor for Vestfyns Handelsgymnasiums engagement i samarbejdet var 
muligheden for – ved samlokaliseringen i Glamsbjerg – at øge antallet af elevop-
tagelser. Handelsgymnasiets ledelse forudså desuden en faldende tilgang af ele-
ver fra sit geografiske opland i Assens by, hvor halvdelen af oplandet udgøres af 
Lillebælt. En anden faktor, der lå til grund for både Vestfyns Handelsgymnasium 
og Vestfyns Gymnasium, var en stærk interesse i at bevare uddannelsernes for-
ankring i deres nærmiljø. Denne fælles interesse var en drivkraft for at ”vende 
skytset udad sammen” med henblik på at bevare uddannelsesinstitutionernes 
selveje og undgå sammenlægninger, der ville medføre en central styring af hhv. 
Vestfyns Gymnasium og Vestfyns Handelsgymnasium. En yderligere faktor var 
muligheden for et endnu bedre studiemiljø. 
 
Foruden muligheden for at kunne skabe et bredere uddannelsesudbud i Glams-
bjerg var incitamentet blandt uddannelsesinstitutionernes ledere at etablere en 
stærk infrastruktur i forhold til lokale busruter. 
 
- Hvis aktiviteterne blev samlet ét sted, var der større sandsynlighed for, at bus-
selskaberne kunne oprette de ruter, som vi efterspurgte. Ligeledes var en strate-
gisk faktor folkebibliotekets placering i forhold til uddannelsernes lokation, siger 
rektor for Vestfyns Gymnasium Ole Toft Hansen. 
 
Angående Gymnasiereformens mål for elevernes gennemførelse af ungdomsud-
dannelser, fremhæver ledelsen hos begge gymnasier en kausal sammenhæng 
mellem lokal beslutningsautonomi og elevernes gennemførelsesprocent. De me-
ner, at en lokal beslutningsautonomi fremmer dels tilpasning til lokale behov, dels 
engagement og motivation blandt både elever og lærere. 
 
Vestfyns Gymnasium og Vestfyns Handelsgymnasium var begge interesserede i, 
at de også efter samlokaliseringen skulle have mulighed for at bevare uddannel-
sernes ”egenart”. Skolerne så deres forskellighed som en styrke for det samlede -
uddannelsesudbud i Glamsbjerg. Lokalt ser politikere og de øvrige borgere et 
potentiale i at samle flere uddannelsesinstitutioner i samme by. 
 
Vestfyns Gymnasium og Vestfyns Handelsgymnasium øjnede en række mulige 
omkostningsbesparelser, herunder i forhold til fællesarealer og opfyldning af ele-
ver i deres klasser. 
 
Ved etableringen af samarbejdet om den fælles campus sammensatte de to ud-
dannelsesinstitutioner to teams med repræsentanter fra begge lejre. Det ene team 
var en midlertidig brugergruppe, der skulle varetage medarbejdernes interesser på 
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tværs af de to medarbejderstabe i overgangsfasen. Det andet team – et konflikt-
løsningsråd – blev sammensat for løbende at kunne imødekomme eventuelle 
problemstillinger med en professionel håndtering. 
 
Karakteristik af samarbejdet 
Samarbejdet mellem Vestfyns Gymnasium og Vestfyns Handelsgymnasium om-
fatter fælles lærerforberedelseslokale og lærerværelse samt en fælles ordning for 
rengøring, græsslåning og snerydning/saltning. Herudover har de to uddannelses-
institutioner samarbejdet om en brochure for uddannelsescentret og om udbydelse 
af et nyt valgfag, således at elever på Vestfyns Gymnasium også har mulighed for 
at blive undervist i faget innovation. 
 
Uddannelsesinstitutionerne har indgået rammeaftaler for den løbende vedligehol-
delse, som dækker en periode på 30 år. Aftalen indeholder bl.a. vedtægter for 
fælles arealer og vedligeholdelse heraf. I aftalen er forskellige opgaver knyttet til 
drift og vedligeholdelse fordelt på de to uddannelsesinstitutioner. Vestfyns Han-
delsgymnasium ønsker dog at finde en alternativ ordning for rengøring end den, 
som de i dag samarbejder med Vestfyns Gymnasium om. Årsagen til overvejel-
serne om en separat ordning er bl.a., at handelsgymnasiets ledelse oplever, at de 
to uddannelsesinstitutioner har forskellige krav til kvaliteten af rengøringen. Desu-
den har Vestfyns Handelsgymnasium rengøringspersonale i Assens, der må for-
ventes at flytte med til Glamsbjerg. 
 
I et økonomisk perspektiv har overflytningen til den nye lokation medført tunge 
driftsomkostninger i overgangsperioden for Vestfyns Handelsgymnasium, der som 
selvejende institution har afholdt alle byggeomkostningerne. De øgede driftsom-
kostninger skyldes, at Vestfyns Handelsgymnasium endnu har til huse både i sin 
gamle bygning i Assens og i sine nye lokaler i Glamsbjerg. Ledelsen forventer 
derfor et væsentligt fald i driftsomkostningerne, når aktiviteterne i Assens lukkes 
ned og samles under ét tag i de nye lokaler i Glamsbjerg. 
 
Mens Vestfyns Handelsgymnasium har erfaret en overgangsperiode med tunge 
driftsomkostninger, har begge uddannelsesinstitutioner fået gavn af fællesdriften til 
bl.a. fælles lokaler, kantine og udendørsarealer. 
 
Inden for samarbejdet er uddannelsesinstitutionerne opmærksomme på at se mu-
ligheder i deres fælles interesser. Ledelserne fremhæver, at det ikke er svært at 
se potentialet i forskellige muligheder, men at den øvelse, der angår realiseringen 
heraf, kan være en langvarig proces. Uddannelsesinstitutionerne kunne eksem-
pelvis indgå i et fagligt samarbejde ved at etablere fælles undervisning i ”smalle 
fag” – fag med et begrænset antal elever. Denne proces bremses i dag af over-
enskomster, som opleves at begrænse lærernes mulighed for at arbejde på tværs 
af forskellige uddannelsesretninger – f.eks. stx og hhx. 
 
Vestfyns Gymnasium har dog udbudt og oprettet et valgfag om innovation i sam-
arbejde med Vestfyns Handelsgymnasium, som stiller en lærer til rådighed. Såle-
des udbydes faget i dag både på handelsgymnasiet og det almene gymnasium.  

Begge uddannelsesinstitutioner har oplevet positive synergieffekter ved at være 
placeret i det fælles uddannelsescenter i Glamsbjerg. For eksempel har Vestfyns 
Handelsgymnasium opnået et højere antal elevoptag på hhx efter overflytningen til 
Glamsbjerg. Det skyldes, at handelsgymnasiet favner et større geografisk landom-
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råde end tidligere, hvor uddannelsesinstitutionen lå i Assens – ud til Fyns vestkyst. 
Vestfyns Handelsgymnasium har også erfaret, at den geografiske afstand mellem 
hhx- og hg-uddannelsen influerer på antallet af frafald set fra institutionen. Såle-
des viste det sig, at frafaldne fra handelsgymnasiet efter overflytningen af hhx til 
den nye lokation i Glamsbjerg ikke længere begyndte på hg, fordi hg stadig er 
placeret i Assens. Når hg også overflyttes til Glamsbjerg, forventer ledelsen en 
”normalisering” af gennemførelsesprocenten.  
 
Assens Kommune og Vestfyns Handelsgymnasium bygger, som tilbygning til det 
eksisterende uddannelsescenter, et fælles 10. klasse og hg-center på godt 4.000 
m2 til ibrugtagning juni 2010. Over 10.000 m3 jord skulle flyttes for at give plads til 
tilbygningen. I stedet for at fjerne jorden fra grunden valgte Assens Kommune og 
Vestfyns Handelsgymnasium at etablere en amfiscene med plads til centrets for-
ventede 900 elever samt at planere og dræne Vestfyns Gymnasiums fodboldbane 
til gavn for alle institutionernes elever. Ekstraomkostningerne ved etablering af 
amfiscene og fodboldbane beløb sig til kr. 60.000, som Assens Kommune og 
Vestfyns Handelsgymnasium delte. 
 
Fælles for Vestfyns Gymnasium og Vestfyns Handelsgymnasium er, at de oplever 
en styrke i deres gensidige udvidelse af uddannelsesudbuddet. Eksempelvis har 
nogle få elever skiftet uddannelsesretning på tværs af de to uddannelsesinstitutio-
ner – fra stx til hhx eller omvendt. 
 
Blandt eleverne oplever begge ledelser en klar bevidsthed om den uddannelses-
mæssige forskellighed – uddannelsernes ”egenart” – mellem stx og hhx. Eleverne 
er afklaret med deres valg om lige netop stx eller hhx. Eksempelvis fortæller ledel-
sen på Vestfyns Gymnasium, at stx-elever søger at forstå ”hvorfor?”, mens hhx-
elever søger at forstå ”hvorhen?”. 
 
Også blandt lærere manifesterer de forskellige kulturer sig ved, at lærerne fra hhv. 
Vestfyns Gymnasium og Vestfyns Handelsgymnasium primært sætter sig sammen 
med hver deres kollegaer, selvom de deler det samme lærerværelse. Dette skyl-
des ikke manglende vilje, men at pauserne ofte bruges til dialog i de enkelte te-
ams. Således holder parterne fast i deres identitet til trods for, at de har en fælles 
campus. 
 
Sammenfatning 
Bag bygningsfællesskabet i Glamsbjerg lå en bevidst strategi om at øge elevopta-
get gennem det at kunne favne større oplande. En del af strategien gik bl.a. ud på 
at skabe forankring i nærmiljøet ved via bygningsfællesskabet at kunne påvirke 
busrutelægningen til og fra skolerne. Via bygningsfællesskabet har man således 
oplevet et øget elevoptag, at udbuddet er blevet større, og stille og roligt har fæl-
lesskabet også medført samarbejde om udlån af lærere mellem skolerne til vare-
tagelse af nyudviklede fag.   
 

4.8 Samlokalisering på Mors 

Fakta om Samlokaliseringen på Mors 
I Nykøbing Mors er de tre uddannelsesinstitutioner Morsø Gymnasium, VUC Thy-
Mors og EUC Nordvest samlet på én adresse i et campusmiljø. VUC Thy-Mors og 
EUC Nordvest har udover deres adresse i Nykøbing Mors hovedafdeling i Thisted. 
 



 

 

Analyse af fusioner og samarbejde mellem uddanneslesinstitutioner  40 
 

 

I begyndelsen af 80’erne flyttede Morsø Gymnasium til adressen sammen med 
Morsø Handelsskole, der i dag er en del af en række fusioner under EUC Nord-
vest. Ved siden af gymnasiet blev bygget en teatersal, der ejes af Morsø Kommu-
ne. I 2004 flyttede VUC Thy-Mors til samme adresse. 
 
Morsø Gymnasium har ca. 300 elever og beskæftiger ca. 50 medarbejder, mens 
EUC Nordvest har ca. 350 elever og beskæftiger ca. 30 medarbejdere på skolens 
adresse i Nykøbing Mors. VUC Thy-Mors afdeling på Nykøbing Mors har ca. 90 
årskursister, som dækker over 300 cpr-kursister, og beskæftiger ca. 15 medarbej-
dere i byen. 
 
Baggrund 
Etableringen af en fælles campus for de tre uddannelsesinstitutioner blev iværksat 
med henblik på at spare omkostninger og skabe effektiviseringer. 
 
Samlokaliseringen styres gennem en fælles bestyrelse, der er sammensat af an-
satte fra hver af de tre uddannelsesinstitutioner. Herudover er også en lokalpoliti-
ker repræsenteret. Bestyrelsen varetager interesserne for de områder, som Morsø 
Gymnasium, EUC Nordvest og VUC Thy-Mors samarbejder om.  
 
Samarbejdsområderne tæller en fælles kantine, teatersal, bibliotek samt byg-
ningsdrift og er formaliseret i kontrakter inden for hvert af områderne. 
 
- Kommunen overlader det meste af driften til os i samlokaliseringen og er primært 
aktiv i forbindelse med økonomiske investeringer, siger rektor for Morsø Gymnasi-
um Kurt Sonne Thomsen. 
 
Der er tale om et meget praktisk samarbejde på tværs af de tre uddannelsesinsti-
tutioner – et samarbejde, der har fået koblet flere områder på med tiden. F.eks. 
har man samarbejdet om at få udarbejdet en fælles hjemmeside med markedsfø-
ring af uddannelsescentret. Hjemmesiden bærer navnet ”Sammen hver for sig” og 
henviser potentielle ansøgere til de enkelte uddannelsesinstitutioner. Afdelings-
chef for EUC Nordvest Tina Bruslund Haurum fortæller, at ansøgerne i dag kon-
takter de enkelte uddannelsesinstitutioner, men at hun på sigt godt kunne forestille 
sig ét fælles kontaktcenter. 
 
- Udgifterne til den fælles hjemmeside udgør dog kun en forsvindende del – under 
5 % – af VUC’s samlede markedsføringsomkostninger, siger forstander for VUC 
Thy Mors Jens Otto Madsen. 
 
Samarbejdet har de fælles bygninger som omdrejningspunkt, og inden for fælles-
skabet agerer de tre institutioner som selvstændige enheder. Kun i enkelte tilfælde 
er lærere blevet udlånt fra en uddannelsesinstitution til en anden. 
 
- Det ville være rart, hvis der var bedre muligheder for at etablere studieretninger 
på tværs af vores uddannelsesinstitutioner – inden for vores samarbejdskonstella-
tion har vi kun mulighed for at etablere fælles fag, siger rektor for Morsø Gymnasi-
um Kurt Sonne Thomsen. 
 
Karakteristik af samarbejdet 
Samarbejdet om bygningsfællesskabet har foruden de fælles bygningsmæssige 
faciliteter budt på fælles arrangementer på tværs af de tre uddannelsesinstitutio-
ner. Personalet hos de tre institutioner har imidlertid hvert deres personalerum og 
hver deres administrationer at forholde sig til. 
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Hver uge afholder lederne fra hver af de tre skoler et møde, hvor praktiske opga-
ver løses i fællesskab. 
 
- De ugentlige møder handler mest om praktiske opgaver, men det ender hurtigt 
med en fælles koordinering af eksempelvis lærerressourcer, markedsføring og 
kontakt til kommunen, fortæller afdelingschef for EUC Nordvest Tina Bruslund 
Haurum. 
 
For EUC Nordvest har det vist sig at være en nemmere logistisk opgave at sam-
arbejde med naboerne om lærerressourcer end at hente lærere ind fra deres ho-
vedenhed i Thisted. En anden problematik, vedrørende VUC Thy-Mors pladsman-
gel i forbindelse med undervisning, har imidlertid ikke fundet sin løsning.  
 
- Da vi flyttede ud til uddannelsescentret fik vi alt for lidt plads på grund af bespa-
relser, hvilket gennemsyrer vores opfattelse af samarbejdet. Vi mener, at man 
burde kunne finde plads på tværs af de tre uddannelsesinstitutioner, siger forstan-
der for VUC Thy-Mors Jens Otto Madsen. 
 
Forstanderen henviser til, at der inden for fællesskabet kunne eksistere en større 
grad af fleksibilitet i forhold til de enkelte uddannelsesinstitutioners årselever og 
fordelingen af undervisningslokaler på tværs. 
 
Morsø Gymnasiums rektor mener, at små institutioner inden for et administrativt 
fællesskab kan høste samme stordriftsfordele som én stor organisation, hvis de 
samarbejder. 
 
Ved eksaminerne i sommeren 2009 samlede skolerne inden for fællesskabet læ-
rere og censorer og arrangerede en fælles frokost på tværs af uddannelsesinstitu-
tioner. 
 
På det kommunale område har Morsø Gymnasium et begrænset rekrutterings-
grundlag mod Salling, hvilket skyldes fastsættelsen af kommunegrænsen ved 
Kommunalreformen i 2007. Ledelserne for de tre skoler mener derfor ikke, at 
Morsø Kommune ville have et problem i en sammensmeltning af de tre uddannel-
sesinstitutioner – de ville opnå mere fleksible forhold for ressourceallokering og 
økonomi. Endvidere fortæller de, at kommunen ønsker at fremme Nykøbing Mors 
som uddannelsesby. 
 
Erfaringen blandt skolerne i samlokaliseringen er, at der på ledelsesplan eksiste-
rer forskellige kulturer og kompetencer. Forskellene rummer ressourcer, som par-
terne i samarbejdet kan udnytte positivt. Eleverne har endvidere et fleksibelt stu-
diemiljø, hvor de dels kan knytte venskabelige bånd på tværs af forskellige ud-
dannelsesretninger, dels har mulighed for at skifte spor. 
 
Udfordringen for samlokaliseringen er at sikre en fleksibel opgaveløsning og forde-
ling af ressourcer og samtidigt bevare den enkelte institutions selvstændighed. 
Problemstillingen opstår, når samarbejdet udvikler sig og får netværkspræget ka-
rakter, hvor opgaveområder inddrages i samarbejdet uden at være formaliseret.  
 
Lokalt handler det om at opnå den kritiske masse af elever, som er nødvendig for 
at kunne drive uddannelsesinstitutionerne. Det handler også om at skabe attrakti-
ve arbejdspladser, der kan tiltrække lærere. Undervisningsministeriet spiller i den 



 

 

Analyse af fusioner og samarbejde mellem uddanneslesinstitutioner  42 
 

 

sammenhæng en central rolle i og med, at ministeriet udstikker rammerne for ud-
dannelsesinstitutionernes virke. 
 
- Hvis Undervisningsministeriet gav os friere rammer for at etablere nogle fleksible 
formaliserede samarbejder, ville der være bedre vilkår for at drive de uddannel-
sesinstitutioner, som er placeret i udkantsområder, siger rektor for Morsø Gymna-
sium Kurt Sonne Thomsen. 
 
Morsø Gymnasium kunne f.eks. tidligere trække 15 elever fra andre byer, fordi de 
udbød en unik dramatiklinje. Undervisningsministeriet ville imidlertid ikke accepte-
re, at gymnasiet udbød en gymnasial uddannelse, der differentierede fra udbuddet 
hos landets øvrige almene gymnasier. 
 
- Incitamentsstrukturen bør fra Undervisningsministeriets side tage højde for, at 
mange uddannelsesinstitutioner har forskellige vilkår for at drive deres organisati-
on. Det er ikke nødvendigvis den samme incitamentsstruktur, der skal præsente-
res i f.eks. Århus og Nykøbing Mors, siger rektor for Morsø Gymnasium Kurt Son-
ne Thomsen. 
 
Sammenfatning 
Samlokaliseringen på Morsø har udover at dele bolig formaliseret et samarbejde 
på en række områder, som ikke umiddelbart har med kerneydelsen uddannelse at 
gøre. Det gælder på områderne markedsføring, teatersal, bibliotek, rengøring, etc. 
Kendskabet til hinanden i samarbejdet omkring disse konkrete praktiske områder 
har ført til visioner og ønsker om et tættere samarbejde, også på selve uddannel-
sesudbudsområdet. Man ønsker i den sammenhæng at kunne få lov til at udbyde 
specielle studieretninger med f.eks. dramatik på A-niveau. 
 

4.9 SYNERGI-skolerne 

Fakta om SYNERGI-skolerne 
SYNERGI-skolerne er en række mindre handelsskoler, der er enige om et forplig-
tende samarbejde. Det drejer sig om følgende handelsskoler: Grindsted Erhvervs-
skole, Haderslev Handelsskole, Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium, Ribe 
Handelsskole, Skanderborg-Odder Handelsskole, Tønder Handelsskole, Varde 
Handelsskole & Handelsgymnasium, Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium, 
Vestfyns Handelsskole, Assens og Vestjydsk Handelsskole, Skjern. 
 
Skolerne har vedtaget i fællesskab at samarbejde om en realisering af følgende 
visioner: 

 Bevare og udvikle et højt kvalitetsudbud af merkantile uddannelser i de til-
knyttede lokalsamfund 

 Optimere udviklingsfunktioner indenfor udvalgte strategiske områder 
 Implementere fælles koncepter på den enkelte skole i overensstemmelse 

med den vedtagne strategiplan 
 Udnytte den lille enheds fleksibilitet og driftsfordele med den store enheds 

udviklingspotentiale 
 Se forskellighed som en styrke, der giver plads til opfyldelse af såvel sam-

arbejdets som den enkelte skoles succeskriterier. 
 
Baggrund 
Samarbejdet omkring Synergiskolerne startede for 10 år siden på en uformel bag-
grund i form af såkaldte erfa-grupper. Erfa-grupperne bestod af ledere på de for-
skellige skoler, som mødtes engang imellem for at drøfte samarbejde. Det kunne 
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eksempelvis omhandle udveksling af lærere indenfor såkaldte smalle fag. Et af 
fagene var f.eks. sprogfaget spansk, hvor det i visse områder i landet kan være 
svært af finde kvalificerede spansklærere. Ved at samarbejde kunne flere skoler 
udbyde spansk ved at deles om og koordinere de få lærere, som var tilgængelige i 
et område.  
 
Ildsjæle i erfagrupperne udvidede konstant samarbejdsfladerne frem til det niveau 
man står ved i dag. 
 
SYNERGI gruppen ledes i dag af en formandsgruppe og en skoleledergruppe. 
 
Formandsgruppen består af en formand og en næstformand fra de deltagende 
skoler (med stemmeret) og af skolernes direktører/forstandere som observatører. 
Gruppen vælger selv en formand for SYNERGI-skolerne. Valget gælder for et år. 
Formandsgruppen varetager den overordnede strategiske ledelse, godkender 
aktivitets-planer, budget og regnskab samt optagelse af nye medlemmer efter 
indstilling fra skoleledergruppen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Optagel-
se af nye medlemmer kræver kvalificeret flertal med ¾ af formandsgruppens med-
lemmer. 
 
Skoleledergruppen består af de deltagende skolers direktører/forstandere. Den 
træffer overordnede beslutninger inden for rammer sat af formandsgruppen. Be-
slutninger træffes ved simpelt flertal. Indstilling til formandsgruppen om optagelse 
af nye medlemmer kræver, at ¾ af de deltagende skoler stemmer herfor. 
 
Karakteristik af samarbejdet 
SYNERGI gruppen samarbejder i dag om driftsledelse, personaleledelse og  
pædagogisk ledelse. 
 
Man medvirker bl.a. til, at behovet for kvalificerede medarbejdere til enhver tid kan 
opfyldes på en sådan måde, at brugerne fremhæver den lokale skole som en fuldt 
tilfredsstillende samarbejdspartner og leverandør af undervisning og øvrige ydel-
ser. 

Fælles pædagogisk udvikling er et andet væsentligt element i samarbejdet. Der 
foregår til stadighed fælles koordinering af indsatsområder og ressourcer, så sam-
arbejdet kan føre til pædagogisk udvikling. 

Et væsentligt element i samarbejdet om pædagogisk udvikling er de faglige miljø-
er, hvor lærerne inden for de enkelte fagområder, og på tværs af skolerne, mødes 
2 gange i løbet af skoleåret. I forbindelse med et sådan et fagligt møde er der 
mulighed for at indkalde en fagkonsulent, en pædagogisk specialist, eller en an-
den person der på en eller anden måde kan berige det faglige miljø.  

Man samarbejder også om ”udlandsforlagte undervisningsaktiviteter”. Det er stør-
re eller mindre studieture til udlandet. Der er tale om et minutiøst tilrettelagt pro-
gram med udvalgte rejseaktiviteter, som kan lade sig gøre, fordi hvert medlem af 
Synergiskolerne betaler til en fælles rejsefond med et årligt beløb pr. årselev. 

-Hvis man vil være medlem af Synergiskolerne er det obligatorisk at bruge det 
fælles tilrettelagte program for udlandsforlagte rejseaktiviteter på 1. og 3. år for 
hver ny årgang, siger Jesper Dahlmann, direktør på Synergiskolen, Grindsted 
Erhvervsskole. 
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Et andet samarbejdsområde er E-learning og kursusmaterialer, hvor der på lig-
nende vis indbetales et beløb til en kollektiv kasse pr. årselev. 

Man er ret bevidst om den policy virkning, som de 10 synergiskoler har ved at 
kunne tale med een stemme på fælles vegne. Man har som man selv udtrykker 
det kæmpet sig til en plads i bestyrelsen for danske erhvervsskoler og taler her de 
små skolers sag. Det, der handler om grundtilskudsstørrelse, osv.  
 
-Vi plejer at sige, at vi er Danmark største lærerværelse, siger Jesper Dahlmann. 
 
Adspurgt om fremtidsperspektivet i samarbejdet, mener man at en undersøgelse 
af mulighederne i et administrativt fællesskab ligger lige for. Man ser dog umiddel-
bart den meget spredte geografi som en barriere i den henseende.  
 
En egentlig fusion mellem nogle af eller flere af synergiskolerne er iflg. Jesper 
Dahlmann ikke en aktuel dagsorden,.  
 
Sammenfatning 
Synergiskolerne er et netværkspræget samarbejde, som er vokset frem ”fra rød-
derne”. Man bruger fællesskabet og netværket til tiltag, der kan gøre skolerne 
attraktive i de respektive tyndt befolkede områder. Og via fællesskabet skaffer 
man sig en stemme, som taler de små skolers sag. 
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5 TVÆRGÅENDE ANALYSE – INCITAMENTER TIL SAMAR-
BEJDE 

Med baggrund i de gennemførte interviews og casebeskrivelser har Pluss Lea-
dership prøvet på tværs af casene at uddrage årsagerne til, at man vælger den 
ene eller anden form for samarbejde, eller at man har valgt alternativt ikke at prak-
tisere et formaliseret samarbejde med andre institutioner. Der er tale om faktorer, 
som af beslutningstagere omkring uddannelsesinstitutionerne opleves som incita-
menter eller barrierer for samarbejde. 
 
I et overordnet perspektiv er fusioner kommet i forskellige bølger. De eksplorative 
interviews peger på, at afsættet for den første bølge omkring år 2000, efter at der i 
1990’erne havde foregået en del fusioner af tekniske skoler indbyrdes og AMU-
centre indbyrdes, var brændende platforme, hvor en lang række erhvervsskoler 
var økonomisk nødlidende. Ministeriet iværksatte på det tidspunkt en mulighed for 
at give et højere grundtilskud i forbindelse med en fusion. Den anden bølge kom 
efter regeringsskiftet i 2001, hvor sektoren oplevede, at Undervisningsministeriet 
med oprettelse af Institutionsstyrelsen indtog en meget proaktiv rolle i forhold til at 
styre, hvilke institutioner der skulle fusioneres eller spaltes, og ofte i flere tempi.  
Denne anden bølge skal ses sammen med et daværende politisk ønske om, at 
uddannelsesinstitutionerne skulle blive til større enheder, fordi der var forventnin-
ger om, at større enheder blandt andet ville være mere økonomisk bæredygtige. 
Det er i denne periode, at erhvervsuddannelsescentrene skyder op, ofte med 
kombinerede merkantile og tekniske ungdomsuddannelser. Udviklingen blev også 
forstærket af, at uddannelsesinstitutionerne for de lokale politikere var et middel til 
at få byen sat på landkortet. 
 
Selvom der i det store billede kan tegnes to store bølger af nye samarbejdskon-
stellationer og fusioner, og selvom vi nu som følge af strukturreformen og etable-
ringen af de nye selvejende institutioner står over for en tredje bølge, er der allige-
vel store forskelle på, hvordan institutionerne agerer i det handlingsrum, som de 
har.  
 
Formodentligt ud fra en forudsætning om, at aktører overvejende handler rationelt 
ud fra en egennyttemaksimering, forsøger Undervisningsministeriet at påvirke 
udviklingen gennem økonomiske incitamenter via taksametersystemet, fusionstil-
skud og tilskud til undersøgelse og implementering af administrative fællesskaber. 
Disse instrumenter har en ikke uvæsentlig betydning, men casestudierne viser, at 
der også indgår en lang række andre parametre i uddannelsesinstitutionernes valg 
af samarbejdsform.  
 
I det følgende vil vi gennemgå disse parametre, som på forskellig vis og i forskelli-
ge sammenhænge trækker i forskellige retninger henholdsvis underbygger forskel-
lige løsningsvalg. Der er således ikke tale om, at én parameter, f.eks. ledelseskva-
litet og -omkostninger, kalder på én bestemt samarbejdsmodel.  
 
De parametre, som vi på baggrund af casene, interviews og desk research har 
registreret spiller ind på beslutningerne, er primært: 
 

 Uddannelsespolitiske målsætninger 
 Økonomi og elevgrundlaget 
 Forskellige medarbejder- og fagkulturer  
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 Lokalsamfundets interesser 
 Organisationers interesse 
 Fusion som trend  
 Forskellige opfattelser af ledelsesrollen 
 Personlige interesser. 

 
 
Figur 5.1: Centrale parametre, som påvirker et samarbejde i positiv eller negativ ret-
ning 
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Vi uddyber de forskellige parametre og incitamenter i dette kapitel. 
 

5.1 Uddannelsespolitiske målsætninger 

Set i forhold til de fire uddannelsespolitiske målsætninger – uddannelse til flere, 
høj kvalitet i uddannelsen, effektiv institutionsdrift og udviklingsorienterede institu-
tioner – er det tydeligt, at langt hovedparten af fusionerne er relateret til et ønske 
om sikre de unge mennesker i et område let adgang til at komme i gang med en 
ungdomsuddannelse. At samle kræfterne i én større institution ses mange steder i 
de mere tyndt befolkede områder som den eneste udvej. Hermed argumenteres 
der således også for den indirekte sammenhæng, at større enheder giver mere 
effektiv institutionsdrift og dermed muligheder for at opretholde uddannelsestil-
buddet lokalt. Spørgsmålet om uddannelseskvalitet og at øge innovationsevnen 
synes at indgå med mindre vægt i overvejelserne vedrørende samlokalisering eller 
flerfaglige fusioner, hvorimod de udgør et incitament til at indgå i mere netværks-
prægede samarbejdsrelationer. 
 
Målsætningen om uddannelse til flere og ønsket om at sikre de unge bedst mulig 
adgang til ungdomsuddannelser og dermed forsøg på at leve op til 95 %´s mål-
sætningen, anser alle aktører som værende et spørgsmål om fysisk nærhed til 
eleverne. ”Vi får aldrig de sidste med, hvis de skal køre 40 kilometer i hver retning 
for at tage en uddannelse”, hedder det enslydende i sektoren. Ingen af de eventu-
elle fordele, der vil kunne opnås ved, at eleven kom på en større skole med flere 
faciliteter, uddannelsesmuligheder etc., vil ifølge aktørerne ikke kunne kompense-
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re for det tab af unge mennesker, der vil følge af en nedlæggelse af den lokale 
skole. Uddannelsescentret Glamsbjerg er et tydeligt eksempel på et samarbejde, 
som har haft ønsket om at opretholde lokale uddannelsestilbud som den helt cen-
trale drivkraft. 
 
Et argument for etablering af flerfaglige byskoler går på, at man er i stand til at 
samle frafaldet op inden for ”egne rammer”. Casestudierne giver kun i begrænset 
omfang belæg herfor, men i tilfældet CPH Vest lykkes det dog i ikke ubetydeligt 
grad at fastholde eleverne i miljøet, efter at de har fortrudt deres første valg af 
uddannelse. Samarbejde om vejledningsopgaven er naturligvis også centralt i den 
forbindelse. 
 
Målsætningen om øget kvalitet i uddannelsen er i forhold til samarbejde og fusi-
onsovervejelser et tveægget sværd. Målsætningen trækkes frem som et argument 
for etablering af større monofaglige institutioner, som vil øge de faglige miljøer, 
reducere sårbarheden omkring specialiserede lærerkræfter og eventuelt gøre det 
lettere at tiltrække de bedste lærerkræfter. Det har indgået i overvejelserne om 
etablering af Handelsskolen København Nord, men det er også en motivation for 
at etablere og indgå i netværk som eksempelvis SYNERGI-skolernes netværk. 
Heroverfor fremhæver andre værdien af en anden faglighed, der handler om i 
mindre organisationer at kunne være i tættere kontakt med eleverne og lokalsam-
fundet og herigennem arbejde med de mange faglige og sociale aspekter, som 
har betydning for særlige elevgruppers motivation og læring. Denne form for fag-
lighed er blevet fremhævet i både de mere tyndtbefolkede områder som Glams-
bjerg og Mors, men også i CPH West, hvor en stor andel af eleverne kommer fra 
sociale miljøer, hvor det ikke er en selvfølge, at man går i gang med en uddannel-
se. 
 
Effektiv institutionsdrift er for ledelser og bestyrelser mere et middel end et mål og 
indgår som sådan altid som en parameter. Der er imidlertid i sektoren konkurre-
rende opfattelse af, hvilken institutionsstørrelse og -typer der bedst understøtter 
en effektiv institutionsdrift i betydningen omkostningseffektiv. Det betyder, at den-
ne målsætning på den ene side bruges som argument for at opretholde mindre 
institutioner med en relativ autonomi, idet man her kan bruge ressourcerne mere 
fleksibelt og i øvrigt hente nogle af gevinsterne gennem mere afgrænset og ad 
hoc-baseret samarbejde med andre institutioner. På den anden side anvendes 
den også som argument for at søge stordriftsfordele ved at gå i egentlig fusion 
med andre. TrendEduc´s undersøgelse indikerer, at der er stordriftsfordele ved at 
være store institutioner, så fusioner implementeret rigtigt kan have positive effek-
ter på institutionernes økonomi6. Sektorrepræsentanter med erfaringer i fusioner 
fremhæver også, at disse indeholder mange fordele i relation til særlig økonomi, 
kritisk masse, hensigtsmæssig ledelsesstruktur og det at kunne tiltrække kvalifice-
rede lærerkræfter. ”En stor arbejdsplads er en tryg arbejdsplads”, udtaler en insti-
tutionsleder.  
 
Spørgsmålet om effektiv institutionsdrift påvirkes naturligvis også i betydelig grad 
af incitamenter, som ministeriet skaber gennem taksametersystemet og forskellige 
tilskudsordninger.  
 

                                                      
6 ”Fusioner mellem ungdomsuddannelser – an analyse af performance og effektiver samt et case-
studium”, TrendEduc for Undervisningsministeriet 2009.  
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Målsætningen om udviklingsorienterede institutioner fylder mest, når der er tale 
om løsere samarbejde. Der samarbejdes om udvikling i diverse netværkskonstel-
lationer. Fusioner – såvel monofaglige som flerfaglige fusioner – kan kan princi-
pielt også stimulere udvikling af nye uddannelser, give flere ressourcer til efterud-
dannelse af medarbejdere etc., og det er der også gode eksempler på. Bl.a. er det 
mange steder en motivation for ledelsen og medarbejderne i den ressourcesvage 
part i en fusion, at man gennem en sådan får muligheder for mere efteruddannel-
se, bedre IKT-understøttelse etc. Men det forekommer, som om begrænsningerne 
i forskellige overenskomster for forskellige lærergrupper og eksistensen af stærke 
fagkulturer overskygger mulighederne i den innovation, som kunne udspringe af at 
få forskellige faggrupper til at arbejde mere sammen. 
 

5.2 Økonomi og elevgrundlag 

Der er ingen tvivl om, at økonomien er en væsentlig drivkraft for de fusioner, som 
har set dagens lys inden for ungdomsuddannelserne, og at ministeriet derfor har 
et styrings instrument her. Men der er mest tale om en reaktiv, passiv forholden 
sig til økonomien forstået på den måde, at mange institutioner først ønsker at fusi-
onere, når det har vist sig som den eneste udvej ud af en miserabel økonomi. De 
institutioner, der overtager en økonomisk nødlidende institution, har typisk det 
økonomiske perspektiv på fusionen, at de for det første ikke skal dække hullet i 
den nødlidte institution, og at det for det andet kan sandsynliggøres, at der er øko-
nomiske fusionsgevinster at hente. Det vil der normalt være i det tilfælde, hvor den 
ene institution er tvunget til at indordne sig under en anden institutions ledelses-
struktur, administrative systemer og arbejdsprocesser. En del af casene indikerer, 
at det også er et spørgsmål om lederstil, herunder at man fra starten sørger for at 
inddrive fusionsgevinsterne, ligesom enkelte sektorrepræsentanter direkte udtaler, 
at der skal være en økonomisk afhængighed mellem institutionerne, hvis et sam-
arbejde skal have effekt og sætte sig spor.  
 
Heroverfor er der mange i sektoren, fremgår det af interviewrunden, som er skep-
tiske over for, om frigivelse af ressourcer ved fusioner har hold i virkeligheden. 
Dette skal eventuelt ses i sammenhæng med, at sektoren sammenlignet med rene 
private virksomheder er mere omsætningsorienterede end bundlinje-orienterede. 
Ud over sikring af en vis soliditetsgrænse er der ikke incitamenter til at akkumulere 
store egenkapitaler i institutionerne. 
 
Konsulentfirmaet har ikke kunnet registrere tilfælde, hvor ministeriets fusionstil-
skud har været tænkt ind i forhold til en institutions proaktive, strategiske forholden 
til fusionsmuligheder. Men det har i næsten alle tilfælde været afgørende for at få 
fusioner til at falde på plads, når en nødlidende institution har skullet ”samles op”.   
 
Samarbejde om diverse administrative opgaver er naturligvis i stor grad drevet af 
økonomiske incitamenter. Det er i sagens natur ikke på disse områder, at uddan-
nelsesinstitutionerne skal konkurrere ved hjælp af egne, specielle løsninger. Kan 
der hentes effektiviseringer eller kvalitetsforbedringer ved at løse sådanne opga-
ver sammen med andre eller ved at udlicitere dem, er man principielt åbent for 
dette. Men det konstateres også, at de økonomiske dimensioner i praksis udfor-
dres af andre hensyn, herunder også det at se det administrative personale som 
en vigtig kulturbærende og fleksibel ressource, der vil mangle, hvis disse opgaver 
lægges uden for huset. Der er dog næppe nogen tvivl om, at ministeriets nylige 
tilskudsordninger til afdækning af muligheder for etablering af administrative fæl-
lesskaber, eller andre måde at løse de administrative opgaver på, vil forskyde 
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balancen til fordel for rene økonomiske hensyn sat over for andre mere kvalitative 
hensyn. Vi konstaterer da også, at langt hovedparten af institutionerne i øjeblikket 
er i en afsøgningsfase med hensyn til, hvordan de fremadrettet mest hensigts-
mæssigt får løst deres administrative opgaver. 
 
At sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag hænger sammen med økonomien og er et 
væsentligt incitament til samarbejde og fusioner. I den markedsgørelse, der er 
sket af uddannelsessektoren, er institutionerne blevet stadig mere opmærksomme 
på at placere sig i forhold til et attraktivt elevgrundlag. Det handler for dem først og 
fremmest om den fysiske lokalisering set i forhold til nuværende og fremtidigt be-
folkningsgrundlag samt logistikmæssige forhold. Dette gælder både i by og på 
land, men udfordringerne er i sagens natur meget forskellige de to steder.  
 
Elevgrundlaget påvirkes af modetrends, af efterspørgslen i erhvervslivet og det 
offentlige, af konjunkturerne, af den demografiske udvikling, af infrastrukturen i 
især landområderne, ligesom den overordnede institutionelle udvikling i samfundet 
også påvirker de markedsmæssige rammer og muligheder. Strukturreformen har 
ansporet en del institutioner til at overveje deres fysiske placering for at kunne 
komme i spil til et nyt og større opland og marked. Flytningen af handelsskolen fra 
Assens til Glamsbjerg og skabelse af et center med samlokalisering af gymnasiet 
og handelsskolen er primært drevet af ønsket om at skabe sig et større opland for 
kommunens uddannelser. Men det fremhæves også af flere af de interviewede, at 
heller ikke de nye regions- og kommunegrænser er hensigtsmæssige ud fra en 
markedsmæssig betragtning, set fra den enkelte uddannelsesinstitution, hvilket 
kalder på et behov for tværkommunalt samarbejde.   
 

5.3 Forskellige medarbejder- og fagkulturer 

Der er omkring de forskellige uddannelsesretninger skabt nogle fagkulturer samt 
måder at drive institutioner på, ledelsesmæssigt og organisatorisk, som synes at 
være formet af de forskellige uddannelsesmæssige baggrunde hos lærerne, for-
skellige elevgrupper, forskellige aftagermiljøer og organisationer (om man uddan-
ner til direkte til jobfunktioner eller til videre uddannelse), forskellige aftaleforhold 
og overenskomster, samt varierede erfaringer med forskellige institutionelle ram-
mer, herunder med selvejemodellen. De former for løse, netværksbaserede sam-
arbejder, der har fundet sted, er da også typisk mellem institutioner inden for 
samme delsektor, f.eks. SYNERGI-skolerne. ESB-netværket omfatter dog efter-
hånden forskellige skoletyper. I de tilfælde, hvor man samarbejder om fysisk sam-
lokalisering eller deciderede campusser, men uden institutionel og ledelsesmæs-
sig sammenlægning (uden det ”økonomiske klister”, som én af de interviewede 
benævner det), er det da også begrænset, hvad der foregår af reelt samarbejde 
på tværs af institutionerne. Forklaringerne er primært knyttet til forskellige fagkultu-
rer og de forskellige måder af drive en institution på, herunder ikke mindst de for-
skellige overenskomster. 
 
I overvejelserne om valg af samarbejdsformer fylder de medarbejdermæssige 
forhold meget, herunder udfordringerne i at skulle integrere forskellige kulturer. 
Disse forhold trækker i langt de fleste tilfælde i retning af at opretholde de enkelte 
institutioners autonomi så længe som muligt. Når der fusioneres, begrænses den 
organisatoriske integration typisk også til at skabe en form for koncernmodel, hvor 
de enkelte uddannelsesretninger fungerer som relativt autonome søjler eller for-
retningsområder, og lederne af de enkelte områder indgår i en slags ”koncernle-
delse”. 
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5.4 Lokalsamfundets/kommunernes interesser 

Uddannelsesinstitutionerne er hjerteblod for mange borgmestre og andre lokalpoli-
tikere, og mange steder ser man derfor aktive forsøg på fra lokalpolitisk hold at 
påvirke institutionsudviklingen. Typisk er det holdningen hos lokalpolitikerne, at de 
lokale uddannelsesinstitutioner bør samle sig for at stå stærkere og sådan, at man 
kan bevare de lokale uddannelsestilbud til de unge, foruden de arbejdspladser 
som skolerne også rummer. I mange kommuner repræsenterer skolerne nogle af 
de betydeligste akademiske arbejdspladser. Ofte står det lokale erhvervsliv, sam-
men med deres organisationer på arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, sammen 
med lokalpolitikerne om at bevare uddannelsesinstitutionerne lokalt. 
 
I forlængelse af strukturreformen har kommunerne især været optaget af, hvordan 
de har kunnet positionere sig i konkurrencen med andre kommuner med henblik 
på at tiltrække bosættere og erhvervsvirksomheder. I den sammenhæng har ud-
buddet af uddannelsesmuligheder i kombination med andre erhvervsmæssige og 
kulturelle tiltag spillet en stor rolle. Der har således de fleste steder været en stor 
velvilje hos kommunerne til at sikre de selvejende uddannelsesinstitutioner de 
bedste betingelser. F.eks. når der har skullet findes løsninger på nogle bygnings-
mæssige udfordringer, eller når der har været behov for at tilpasse transportløs-
ningerne til skolernes behov. 
 
Når lokalsamfundet mobiliserer, er det som oftest med henblik på enten at skabe 
en slags campus-løsning eller samlokalisering, eller at man mere direkte arbejder 
på at etablere en byskolemodel. Den konkrete anledning kan ofte være, at der 
opstår en bygningsmæssig udfordring hos en af institutionerne, som kommunen 
ønsker løst i et helhedsperspektiv med andre skoler i området. Lokalsamfundets 
interesser går typisk på både at sikre et lokalt uddannelsestilbud til de unge, og at 
den centrale beslutningskraft i uddannelsesinstitutionen også findes lokalt. Det er 
altså ikke nok med decentrale ”udsalgssteder”, idet lokalsamfundets interessenter 
ved en løsning, hvor man organiserer sig med en lokal afdeling og fysisk tilstede-
værelse som en del af en større skole, vil føle sig for sårbare over for fremtidige 
strategiske rationaliseringstiltag fra moderorganisationen.  
 

5.5 Organisationers interesser 

Med de korporative træk i governance-strukturen for de danske uddannelsesinsti-
tutioner har arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer relativt stor indflydelse. 
Især i de gamle selvejende institutioner, selvom de nye vedtægter har begrænset 
antallet af bestyrelsesmedlemmer fra det paritetiske system. Medlemmerne udpe-
get af disse organisationer, samt medlemmerne i øvrigt i uddannelsesinstitutioner-
nes bestyrelser, rekrutteres alt overvejende lokalt.  
 
Der synes ikke at være et entydigt billede af, hvilke samarbejdsformer som repræ-
sentanterne for de enkelte organisationer har præference for. Men det er set, at 
det har haft betydning for organisationers stillingtagen, at forskellige fusioner i et 
fremadrettet perspektiv kan stille en organisation dårligere med hensyn til fremtidig 
antal bestyrelsesposter og dermed forringet indflydelse på institutionen. Men det 
generelle billede er, at bestyrelserne generelt søger den for institutionen bedste 
løsning bedømt ud fra de lokale betingelser. 
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Kommunernes Landsorganisation (KL) har i relation til SoSu-skolerne, hvor de 
sammen med regionerne er den helt dominerede aftagerpart, en formuleret stra-
tegi. KLs bestyrelse har meldt ud, at de vil arbejde for, at skolerne fremover orga-
niserer sig i færre, monofaglige institutioner, men med et krav om et forpligtende 
samarbejde i forhold til professionshøjskolerne. Dette bygger dels på hensynet til 
at sikre en fortsat stærk institutionsdrift, dels på mulighederne for at udvikle fagligt 
stærke, praksisforankrede uddannelsesmiljøer lokalt7.  
 
Bestyrelsesforeninger, som findes for hver delsektor, synes at have divergerende 
holdninger til, hvilke samarbejds- og fusionsformer de helst ser fremmet. Eksem-
pelvis har SoSu-skolernes bestyrelsesforening klart meldt ud, at de ønsker mono-
faglige fusioner i deres delsektor og forsøger at understøtte de enkelte bestyrelser 
med informationer, som sætter dem i stand til at træffe velovervejede beslutninger. 
Hvor de fleste andre foreninger, f.eks. Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening,  
primært har fremført vigtigheden af, at der ikke fra Undervisningsministeriets side 
skal forfølges én bestemt løsningsmodel, men at der netop skal åbnes op for, at 
der kontekstafhængig kan findes forskellige samarbejdsmuligheder. 
 

5.6 Fusion som trend 

Er fusion svaret på problemet? Og hvis fusion er svaret, hvad er så problemet?  
 
Uanset om der er nogen, som vil tage ejerskab til den, er der mange i uddannel-
sessektoren, der oplever, at der findes en dagsorden, hvor det handler om at ska-
be større enheder. Ofte tager overvejelserne i bestyrelserne og ledelserne derfor 
udgangspunkt i holdninger for eller imod fusioner, mere end man tager afsæt i de 
problemer, som fusioner kunne være et af svarene på.  
 
John Egebjerg siger om fænomenet:8 ”Modebølge forklaringen udspringer af den 
sociologiske nyinstitutionelle teori: Forlanger sponsorerne i omverdenen, at en ny 
organisationsform er den rigtige, vil organisationen følge efter for ikke at støde 
sponsoren fra sig. Når mange organisationer som lemminge følger den samme 
impuls trods heterogenitet i organisationerne, kan modebølger tænkes at være 
plausible forklaringer”. 
 
I interviewrunden er der peget på, at det tidligere politiske fokus på institutionsstør-
relse var inspireret af undersøgelser og udenlandske erfaringer fra især Holland, 
hvor man gennem fusioner har skabt markant større enheder end i Danmark. 
Strukturreformen har også ansporet til på institutionsniveau at tænke i større en-
heder, ligesom bestyrelsesmedlemmer, der kommer fra den private sektor, vil 
have en tendens til at italesætte synergimulighederne i skabelse af større enhe-
der. Så under alle omstændigheder er samarbejde og fusioner på dagsordenen i 
langt de fleste institutioner. I den eksplorative interviewrunde er der imidlertid pe-
get på, at den ”nuværende internationale trend” går i retning af mindre enheder, 
som opnås gennem spaltning (fission). Der henvises bl.a. til New York, men også 
til, at trenden i Holland vender, så der nu sker en opdeling af de store institutioner. 
 
Den trods alt dominerende dagsorden med ”stort er smukt”, set i forhold til Dan-
marks udgangssituation, medfører, at man kan støde på sektorrepræsentanter og 

                                                      
7 KKR Midtjylland, referat af møde 19. august 2008 
8 ”Institutionelle forandringer i erhvervsskolesektoren i perioden 1991-2003”, John Egebjerg, Syddansk 
Universitet, Odense  



 

 

Analyse af fusioner og samarbejde mellem uddanneslesinstitutioner  52 
 

 

-institutioner, der taktisk overvejer, hvordan man kan bevare sin relative autonomi, 
og hvad der kan gøres for at undgå særlige former for samarbejde eller for at mi-
nimere graden af samarbejde. Der er eksempler på, at drivkraften for, at en institu-
tion indgår i en ren fysisk samlokalisering, eller deltager i et administrativt fælles-
skab, primært handler om at minimere presset for at skulle indgå en egentlig fusi-
on med andre institutioner.   
 

5.7 Forskellige opfattelser af ledelsesrollen 

Holdninger til, hvordan ledelsesfunktionen varetages bedst – kvalitativt og om-
kostningseffektivt – fylder meget i de forskellige overvejelser om samarbejde eller 
fusioner. Der hersker forskellige tilgange i den forbindelse, og forenklet ser vi to 
hovedretninger. 
 
Den ene ledelsesfilosofi handler om, at ledelse er en særlig kompetence – en 
profession, hvor man selvfølgelig skal have indsigt i og forståelse for det gen-
standsfelt, man leder, her uddannelse mv., men at det vigtigste er, at man besid-
der nogle generiske kompetencer inden for strategiske ledelse og forandringsle-
delse. Ifølge denne filosofi, kan man hensigtsmæssigt sondre mellem pædago-
gisk, administrativ og strategisk ledelse, og hvis man fusioner, organiserer man 
sig, så de forskellige ledelsesopgaver kan blive varetaget hensigtsmæssigt. Le-
delserne på erhvervsskoleområdet tenderer at hælde til denne filosofi, og ifølge 
denne tankegang kan det at spare en eller flere lederlønninger bl.a. være et ar-
gument for at fusionere. 
 
Den anden ledelsesfilosofi anser ledelse som noget, der er tæt forbundet med det 
pågældende fagområde. Pædagogisk og strategisk ledelse opfattes som tæt for-
bundne størrelser, som ikke bør adskilles, hvis der skal kunne skabes det rigtige 
miljø på en uddannelsesinstitution. Et miljø, hvor lederen er i øjenhøjde med både 
de pædagogiske og administrative medarbejdere samt eleverne. Repræsentanter 
for denne ledelsesopfattelse anser f.eks. også ofte administrative fællesskaber 
som samarbejdsform som en uhensigtsmæssig indskrænkning af ledelsesrummet 
for den daglige ledelse. Ifølge denne opfattelse er nærheden og relationsskabel-
sen mellem institution og elev en væsentlig faktor for institutionens sammen-
hængskraft og for elevernes gennemførelse. Det handler om synlig og tilstedevæ-
rende ledelse og om at reducere beslutningsvejen mellem ledelse og elev. Ifølge 
denne ledelsesfilosofi, som man finder mange steder i gymnasiesektoren, risikerer 
man således, at meget kan gå tabt ved en fusion, hvis ledelsesrollen i medarbej-
dernes og elevernes øjne bliver udfordret. Det gælder også lederens autoritet i 
forhold til de lokale samarbejdspartnere, herunder ikke mindst kommunen. 
 

5.8 Personlig kemi og præferencer 

Endelig er kemien mellem individer, der skal beslutte sig for en samarbejdsform, 
et helt essentielt forhold, som interviewpersonerne fremhæver. I den sammen-
hæng henvises der til, at der findes eksempler på fusionsforsøg, hvor de indle-
dende diskussioner ikke er ført videre. Årsagen har ikke været fravær af mulige 
synergier, men derimod ”manglende kemi” – eksempelvis i form af, at ”personlige 
dagsordener har overskygget institutionelle dagsordener”. Erfaringer fra den priva-
te sektor tilsiger også, at personligt kendskab og tillid mellem mennesker betyder 
utroligt meget, underbygget af klichéen ”golfbane-fusioner”,  
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I det samlede miks af parametre, der påvirker beslutningerne omkring samarbejde 
og fusioner, spiller de lokale aktører således en central rolle. Som John Egebjerg9 
konstaterer i sin afhandling, vil mange af de institutionelle forandringer, uanset 
Undervisningsministeriets incitamentssystemer, ikke finde sted uden tilstedevæ-
relse af lokale aktører i form af entreprenøragtige ledelser og bestyrelser. Det 
betyder også, at ministeriet ikke altid kan basere sin styringstænkning på en direk-
te sammenhæng mellem økonomiske incitamenter og en bestemt adfærd hos 
institutioner. Omend der dog i de fleste tilfælde er tale om, at de responderer rati-
onelt på ændrede rammebetingelser.  
 
Institutionslederen er typisk den enkeltaktør, der, i de tilfælde hvor der er blevet 
etableret nye samarbejdskonstellationer eller fusioner, er mest på forkant og dri-
vende i processen. Men der er også eksempler på bestyrelsesformænd, der sæt-
ter en ny strategisk dagsorden for samarbejde og indplacering af institutionen i det 
større institutionelle system. Der er ingen tvivl om, at et godt og tillidsfuldt samar-
bejde mellem institutionsleder og bestyrelsesformand og en aktiv bestyrelse er 
befordrende for, at institutionen kan handle professionelt og proaktivt i forhold til 
mulige samarbejdspartnere. 
 
Institutionsledernes position ses også på den måde, at der i en række tilfælde 
anes en berøringsangst fra bestyrelsens side til at udfordre institutionslederens 
virkelighedsopfattelse og præference for samarbejde eller ikke at samarbejde. I 
flere tilfælde er et generationsskifte på toplederposten den konkrete anledning til, 
at ”kabalen går op”, og en fusion kan blive en realitet. 
 
Det entreprenante islæt kommer i disse år også til udtryk i form af, at nogle af de 
største erhvervsskoler tager initiativ til fusioner over større geografiske afstande 
og således herigennem forsøger at trænge ind på konkurrenters ”naturlige” opland 
og at erobre en bredere position rent brandingmæssigt.   
 

5.9 På vej mod et nyt institutionslandskab for ungdomsuddannelser? 

Når man analyserer på tværs af de forskellige fusionsredegørelser og de gennem-
førte interviews samt casebeskrivelser, kan der ikke identificeres et tydeligt møn-
ster i valg og fravalg af forskellige samarbejdsformer og -modeller. De parametre, 
som indgår i de forskellige beslutningsprocesser, sætter sig igennem med forskel-
lige styrker i de forskellige cases. I nogle tilfælde er økonomien primært styrende 
for valg af løsning, i andre tilfælde forekommer det at være en bestemt ledelsesfi-
losofi og -præference, der sætter sig igennem, mens det i et tredje tilfælde f.eks. 
kan være lokalsamfundets interesser, som er dominerende.  
 
Det skal i den sammenhæng også tages i betragtning, at vi i udgangspunktet ikke 
står over for et helt ”jomfrueligt” institutionslandskab. Der er gennem tiden foreta-
get sammenlægninger, som i nogen udstrækning lægger begrænsninger på, hvil-
ke samarbejdsrelationer og fusioner der kan skabes et givet sted.10 F.eks. findes 
der allerede større enheder af monofaglig karakter på tværs af byer, eksempelvis 
VUC-centrene i Nordjylland og SOSU-skolerne på Fyn og i Nordjylland. Desuden 
er de fusioner, der fandt sted i første og anden fusionsbølge, primært med dannel-
se af de større erhvervsskoler, også et udgangspunkt, som i nogen grad lægger 
sporene for de mulige, fremtidige samarbejds- og fusionsmønstre. 
                                                      
9 ”Institutionelle forandringer i erhvervsskolesektoren i perioden 1991-2003”, John Egebjerg, Syddansk 
Universitet, Odense 
10 Selvom man selvfølgelig kan foretage en spaltning, men det vil oftest være mindst lige så svært at 
komme igennem med som en fusion 
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Skal vi forsigtigt forsøge at tegne konturerne af, hvilke samarbejdsscenarier der 
udmønter sig i den tredje fusionsbølge, synes det at handle om, at man i de svagt 
befolkede områder, og i byområder med særlige udfordringer i forhold til et socialt 
belastet elevgrundlag, er mere tilbøjelige til at samle sig om en campus-løsning 
eller en flerfaglig fusionsmodel – de såkaldte byskolemodeller eller egnsmodeller. 
Hensynet til fagkulturer og forskellige opfattelser af ledelsesroller viger til fordel for 
hensynet til at sikre et lokalt uddannelsesudbud tilpasset i det pågældende områ-
des elevgrundlag. Samtidig ser vi konturerne af, at helt store skoler indfusionerer 
skoler over større geografiske afstande. Opretholdelse af monofaglige enheder 
eller monofaglige fusioner vil vi formentlig primært se i de større byer, og tilsynela-
dende også i visse landsdele – på tværs af byerne – inden for VUC- og SoSu-
skoleområdet. 
 
De forskellige scenarier for samarbejde er i øvrigt ikke et spørgsmål om enten-
eller. Samarbejdet mellem institutioner udmøntes i praksis i forskellige former for 
hybrider. Eksempelvis kan en fusioneret institution indgå i et administrativt fælles-
skab, der har outsourcet administrative opgaver, og samtidig arbejde med at opti-
mere de tilbageblevne administrative opgaver samt indgå i samarbejde omkring 
udviklingsopgaver. Vi ser aktuelt mange tiltag til samarbejde om administrative 
opgaver, naturligvis tilskyndet af ministeriets tilskudsordninger. 
 
Herudover vil vi på baggrund af desk research, interviews og caseanalyser frem-
hæve følgende forhold, som fremadrettet vil kræve en opmærksomhed i forhold til 
udviklingen af institutionsstrukturen inden for ungdomsuddannelsessektoren: 
 

 Det generelle billede er, at institutionerne handler forholdsvis reaktivt på 
samarbejds- og fusionsudfordringer og muligheder. Det kræver ofte en 
brændende platform, før der reageres. Det at have tilstrækkeligt med ele-
ver og herigennem en god økonomi er et eksistensgrundlag. Når en insti-
tution føler sig presset på disse parametre og er tvunget til at reagere, 
kommer de mange andre parametre, beskrevet i dette kapitel, i spil. 

 Når institutioner agerer proaktivt er det oftest ud fra den dominerede skole 
i et lokalområde og typisk med institutionslederen som den drivende kraft. 
Der er dog også eksempler på, at bestyrelser har lagt en strategi for, 
hvordan de vil påvirke udviklingen af det fremtidige institutionslandkort i 
lokalområdet. 

 Heroverfor står desuden aktører, der ud fra et overordnet (lokal-) sam-
fundsperspektiv proaktivt søger at påvirke institutionsudviklingen. Det 
gælder selvfølgelig først og fremmest Undervisningsministeriet via forskel-
lige økonomiske incitamentsordninger. Men også mange kommuner er ak-
tive med strategier for placering og organisering af de lokale uddannelses-
institutioner.  

 En række institutioner arbejder med strategiske fravalg frem for strategi-
ske tilvalg, når fokus rettes mod især fusioner og administrative fælles-
skaber.  

 Jo større grad af beslutningsautonomi for den enkelte institution i en sam-
arbejdsrelation og jo mindre økonomi imellem institutionerne, jo mindre 
commitment synes der at være til at søge synergi via samarbejde på 
tværs. En ren fysisk samlokalisering har f.eks. kun begrænset betydning 
for samarbejdet ud over det bygningsmæssige.  



 

 

Analyse af fusioner og samarbejde mellem uddanneslesinstitutioner  55 
 

 

 Forskellige fagkulturer, overenskomster og forskellige opfattelser af ledel-
sesrollen forekommer hæmmende for udvikling af f.eks. nye uddannel-
sesudbud og –former, eller deling af ressourcer. Mentale og holdnings-
mæssige forhold overskygger mulighederne i den innovation, der kunne 
udspringe af at få forskellige faggrupper til at arbejde sammen. 

 De gennemførte fusioner har typisk taget afsæt i institutionslederens eller 
bestyrelsesformandens erfaringer med fusioner. Flere steder er der er tale 
om 2. eller 3. generations fusioner. Der trækkes på ministeriets vejledning 
og informationer om formelle regler og krav til sammenlægningsredegø-
relser, og i flere tilfælde er der trukket på ekstern konsulentbistand. Men 
der efterlyses et beslutningsunderstøttende materiale af modelmæssigt og 
strategisk tilsnit, som kan støtte bestyrelserne og ledelserne i at træffe be-
slutninger på et oplyst grundlag.  

 Flere har fremhævet, at vi kan se, eller vil komme til at se, en integrati-
onsmæssig progression i de forskellige samarbejdsformer, forstået på den 
måde, at graden af samarbejde øges over tid i takt med, at de institutionel-
le parter opnår resultater, opbygger tillid og modner relationen. Der er dog 
også en anden side af mønten, hvor det fremhæves, at der kan trækkes – 
og bliver trukket – en klar grænse imellem et samarbejde, som ikke afgø-
rende udfordrer selvstændigheden, og en fusion.  
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6 BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE MATERIALE PÅ INSTI-
TUTIONSNIVEAU 

Undervisningsministeriet har bedt Pluss om, at nærværende analysearbejde skal 
udmønte sig i et beslutningsunderstøttende materiale eller værktøjer, der kan an-
vendes af uddannelsesinstitutioner, når der skal vælges en udviklingsvej mellem 
de forskellige samarbejdsformer.  
 
Ønsket om et sådan beslutningsunderstøttende materiale er blevet bekræftet af de 
institutions-repræsentanter, som har medvirket i caseanalysen og workshoppen.  
 
Der opleves fra især bestyrelserne et behov for at få hjælp til at skabe et overblik 
over mulighederne for et samarbejde, og at få præsenteret de brændende 
spørgsmål, som man skal forholde sig til, når man navigerer i det uddannelsesin-
stitutionelle landskab, som formes i disse år. 
 
Det skal understreges, at det ikke er en fusionsvejledning, der præsenteres i det 
følgende. Der findes i forvejen en lang række udmærkede vejledninger til brug i 
forbindelse med fusioner. Vi præsenterer derimod  i det følgende en række model-
ler, skemaer og værktøjer, som med fordel kan anvendes, når en bestyrelse 
sammen med institutionsledelsen proaktivt og systematisk ønsker at afdække 
forskellige samarbejds-muligheder. Fusion er i denne sammenhæng kun én af 
flere mulige udfaldsveje. 
 
De forskellige cases, som er beskrevet i kapitel 4, kan læses som inspiration og 
supplement til dette kapitel. De udgør således et element i det samlede beslut-
ningsunderstøttende materiale, idet de udtrykker forskellige former for samarbej-
de, lige fra et par eksempler på administrative fællesskaber, et par eksempler på 
samlokalisering og eksempler på fusioner af både monofaglige og flerfaglig karak-
ter. 
 
Målgruppen for dette beslutningsunderstøttende materiale er først og fremmest 
bestyrelsen, men i praksis vil det være et tema, som bestyrelsen og den daglige 
ledelse arbejder sammen om. Det er afgørende, at bestyrelsen og den daglige 
ledelse er helt afstemt om strategien for den fremtidige institutionsstruktur. Men 
det er først og fremmest bestyrelsen – og herunder især formanden og formand-
skabet – der skal sikre, at institutionens langsigtede interesser er i fokus. Det er 
derfor også bestyrelsen, der, med respekt for de mange involverede interesser, 
udstikker retningen for, hvordan institutionen skal positionere sig i fremtidens insti-
tutionslandskab. 
 
I de eksplorative interview – i forbindelse med nærværende analyse – er der ble-
vet peget på, at udgangsspørgsmålet for at overveje ændringer af institutions-
strukturen eller samarbejdsformen helt enkelt skal være et ”hvorfor?”. Mere kon-
kret skal bestyrelsen og den daglige ledelse – med afsæt i et helhedsorienteret 
perspektiv – forholde sig til, om et samarbejde fremmer, vedligeholder eller svæk-
ker uddannelsesinstitutionens formål – med andre ord uddannelsesinstitutionens 
mission og vision. 
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For at leve op til sit ansvar for et godt bestyrelsesarbejde er bestyrelsen derfor 
forpligtet til proaktivt, og med passende interval - eller når anledninger og hændel-
se opstår - at forholde sig til følgende spørgsmål vedrørende samarbejde11: 
 

 Hvilke konkrete samarbejdsformer er relevante, og hvordan kan de bidrage til 
bedre at sikre målopfyldelse?  

 Hvilke strategiske spørgsmål skal vi forholde os til, når vi professionelt skal hånd-
tere de mange parametre og interesser, der knytter sig til en beslutning om sam-
arbejde?  

 Hvordan tilrettelægges en strategiske beslutningsproces om samarbejde?  
 Hvordan håndteres samarbejdet i et forandringsperspektiv?  

 
I dette kapitel præsenteres eksempler på nogle relevante værktøjer og modeller, 
som bestyrelsen med fordel kan tage afsæt i, når den ønsker at stille skarpt på 
institutionens samarbejdsrelationer og –muligheder og dermed tage stilling til 
ovennævnte spørgsmål. Vi har samlet udvalgte værktøjer og modeller i et proces-
flow, som præsenteres i afsnit 6.1. Det foreliggende skal opfattes som inspirati-
onsmateriale, som bidrager til dels at se egne styrker og barrierer i et samarbejde, 
dels at man forholder sig til mulighederne i helhedsperspektiv. Modellerne og 
værktøjer kan ikke stå alene, og giver i sig selv ikke løsningen. Den konkrete 
samarbejdsstrategi vil udspringe af en veltilrettelagt proces, hvor modellerne med 
udgangspunkt i den konkrete situation anvendes efter behov og hensigtsmæssig-
hed. 

                                                      
11 Der henvises i øvrigt til ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde – med fokus på det strategiske niveau”, 
udarbejdet af Undervisningsministeriet 2008. 
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6.1 Overordnet model for afklarings- og beslutningsproces  

I det følgende beskrives en sammenhængende model, som bestyrelser og ledel-
sen med fordel kan anvende for på et indledende stadium at få perspektiveret 
forskellige samarbejdsmuligheder og for at kunne fastlægge strategien for samar-
bejde.  
 
Modellen, illustreret i figur 6.1, bygger på, at man på et indledende stadie åbner op 
og perspektiverer samarbejdsmuligheder og lader sig udfordre af de hidtidige 
holdninger – udtalte eller ej – til samarbejde og selvstændighed. I afsnit 6.2 gives 
input til hvilke strategiske spørgsmål, som bestyrelsen og ledelsen med fordel kan 
tage afsæt i. Ud fra denne perspektivering udmønter der sig nogle hovedspor – 
f.eks. udvalgte samarbejdsrelationer, som ønskes analyseret nærmere. I afsnit 6.3 
præsenteres eksempler på analysetemaer og modeller, som kan bidrage til at 
strukturere analyserne. Med viden fra analyserne kan konkrete samarbejdsmulig-
heder med fordel visualiseres i form af scenarie-beskrivelser af forskellige samar-
bejdskonstellationer over f.eks. en fem års periode. Denne metode kan gøre det 
meget synligt for bestyrelsen, hvilke strategiske udfaldsrum og deres konsekven-
ser, man står over for. Eksempler på sådanne scenarie-beskrivelser er givet i af-
snit 6.4. Herefter kan strategien for samarbejde besluttes, jfr. afsnit 6.5. I hvilket 
omfang samarbejdsstrategien influerer på institutionens samlede strategi afhæn-
ger af graden af samarbejde, herunder hvilken afgivelse af selvstændighed sam-
arbejdet indebærer. 
 
Figur 6.1: Overordnet model til perspektivering og afklaring af samarbejdsmuligheder  
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Der er tale om en såkaldt iterativ proces for at træffe beslutninger. Faserne rum-
mer strategiske spørgsmål, som går fra det åbne analyserende og perspektive-
rende niveau til det mere konkretiserende og konkluderende niveau. Det iterative 
element ligger i, at man som udgangspunkt går konsekvent fra det åbne til det 
konkluderende niveau, men at det kan være naturligt at springe frem og tilbage 
mellem faserne.  
 
For hver af faserne beskriver vi nogle spørgsmål og analysemodeller, hvor vi ser 
på barriere og muligheder, som de tegner sig fra den enkelte mindre enhed, der 
overvejer, hvordan den kan udvikles og indpasses i et større institutionelt system. 
Afhængigt af institutionernes udgangspunkter, indbyrdes kendskab til hinanden og 
ambitionsniveau mv. kan alle eller blot nogle af de opstillede strategiske spørgs-
mål, analyser og parametre inddrages. 
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6.2 Fase 1: Perspektivering af samarbejdsmuligheder 
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I den indledende fase handler det om at få perspektiveret forskellige samarbejds-
muligheder. Her åbner man først op og lader sig udfordre i sine forestillinger med 
henblik på at identificere et hovedspor, som man ønsker analyseret nærmere i 
næste fase. 

 

6.2.1 Kortlægning af samarbejdsformer 
I figur 6.2 er de forskellige samarbejdsformer, herunder ikke-samarbejde, skitseret 
på en skala fra selvstændig institution til en ny fusioneret enhed. Når man er op-
stået som ny fusioneret enhed kan man i princippet begynde forfra med at forhol-
de sig til forskellige former for samarbejde med andre. Man kan således tale om 
en form for cirkulær bevægelse, om end der ikke nødvendigvis er tale om en se-
kventiel proces, hvor man bevæger sig fra den ene samarbejdsform til den næste i 
den rækkefølge, der er skitseret i figuren.  
 
Rækkefølgen udtrykker en bevægelse fra høj grad af formel beslutningsautonomi, 
set fra den enkelte institution, til lav grad af formel beslutningsautonomi. Net-
værkssamarbejde udfordrer ikke den enkelte institutions autonomi ud over den 
forpligtigelse, der ligger i at deltage og bidrage med data og viden. Ad hoc-
samarbejde kan omfatte samarbejde om løsning af administrative opgaver, deling 
af og udveksling af lærerkræfter eller af administrativt og servicemæssigt persona-
le og påvirker generelt ikke den enkelte institutions autonomi ud over de specifikke 
områder, der samarbejdes om. Når administrative fællesskaber vælges som sam-
arbejdsform opleves mange steder en vis indsnævring af ledelsesrummet for be-
styrelsen og den daglige ledelse, idet udvikling af funktionen skal aftales med an-
dre parter. Samlokalisering eller etablering af campusser kræver, hvis de skal 
gøre en forskel, at de enkelte institutioner i nogen grad indordner sig hinanden, 
når der trækkes på fælles faciliteter. Fusionen udtrykker den højeste grad af inte-
gration og dermed den største afgivelse af beslutningsautonomi set fra den enkel-
te institution.  
 
Vi har i figuren ikke sondret mellem monofaglige og flerfaglige fusioner, men der 
synes at være en tendens til, at monofaglige fusioner udtrykker den højeste grad 
af integration, idet problemstillinger knyttet til fagkulturer, overenskomster og le-
delsesstil betyder, at man i den flerfaglige model typisk organiserer sig med større 
frihedsgrader og autonomi til de forskellige uddannelsesområder.  
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Figur 6.2: Samarbejdsformer fra lav til høj grad af beslutningsautonomi 
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En anden måde at udtrykke de forskellige samarbejdsformer på er at understrege, 
at den enkelte institution afgiver mere og mere suverænitet, jo længere man be-
væger sig ned af skalaen. Suverænitetsafgivelse skal imidlertid ses i sammen-
hæng med den afhængighed, man har til aktører i omgivelserne – omgivelses-
magten. Det logiske ræsonnement er, at man kun ønsker at afgive suverænitet, 
hvis institutionen bliver del af en større enhed, der er mere magtfuld i forhold til 
omgivelserne, og som herigennem forbedrer mulighederne for målopfyldelse. Det-
te er illustreret i figur 6.3. 
 

Figur 6.3: Diagnoseværktøj for drøftelse af samarbejdsformer set i relation til målop-
fyldelse 
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De strategiske spørgsmål, som bestyrelsen og ledelsen helt principielt derfor må 
stille sig i forhold til forskellige samarbejdskonstellationer, er: 
 

 Hvilket beslutningsrum har vi reelt? 
 Hvor afhængig er vi af omgivelserne? 
 Hvad betyder selvstændighed og beslutningsautonomi for os?  
 Hvilke bærende værdier og interesser er vigtige at have magt over eller afgøren-

de indflydelse på? 
 Hvilke begrænsninger giver selvstændigheden set i forhold til omgivelsesmagt? 
 Hvordan kan vi opnå større målopfyldelse gennem én samarbejdsform og med én 

samarbejdspartner frem for en anden eller andre? 
 Hvordan kan vi sikre rammerne for vores uddannelsers fremtid i et større fælles-

skab? 
 Hvordan sikrer vi de bærende værdier og interesser bliver varetaget i en ny insti-

tutionsstruktur? 

 
 

6.2.2 Håndtering af forskellige interesser og incitamenter i forbindelse med sam-
arbejde 

I kapitel 5 beskrev vi forskellige interesser og incitamenter, der optræder i forbin-
delse med udvikling af forskellige samarbejdsformer. Nogle interesser og incita-
menter har et teknisk-rationelt perspektiv knyttet til økonomi og uddannelsesud-
bud, andre har et humanistisk perspektiv, hvor medarbejderholdninger, elevhold-
ninger, personmæssige spørgsmål og ledelsesopfattelser fylder meget, og endelig 
tager nogle interesser afsæt i et politisk perspektiv, som knytter an til lokalsamfun-
dets interesser, de overordnede politiske rammer og i den sammenhæng også 
muligheder for at kunne påvirke disse. Interesser, facts, argumenter mv. rammer 
hinanden på kryds og tværs, og samlet set er det i nogle tilfælde fremmende for 
samarbejde og i andre tilfælde hæmmende, afhængig af konteksten og hvilket 
perspektiv der er dominerende i den konkrete situation. 
 
Bestyrelsen har en central opgave i at tage pejling af de forskellige interesser og 
incitamenter til at samarbejde, eller ikke at samarbejde, og ud fra de overordnede 
uddannelsespolitiske målsætninger professionelt håndtere de forskellige interes-
ser, så det hele tiden er institutionens langsigtede interesser, der er i fokus. 
 
I figur 6.4 er der opregnet en række centrale, strategiske spørgsmål, som er knyt-
tet til håndtering af de forskellige interesser og incitamenter i forbindelse med 
samarbejde. Identifikationen af interesser og incitamenter bygger på caseanaly-
sen. 
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Figur 6.4: Bestyrelsens strategiske spørgsmål knyttet til incitamenter og samarbejds-
former 
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 På hvilke områder og i hvilken retning vil medarbejdernes nuværende arbejdsforhold og -vilkår blive ændret ved 

et samarbejde med andre institutioner? 
 Hvordan sikrer vi medarbejdernes opbakning til den ønskede institutionsudvikling og eventuelle samarbejde med 

andre institutioner? 
 Hvilke fordele for medarbejdere kan sandsynliggøres ved et samarbejde med andre institutioner? 
 Hvilken grad af medarbejderinvolvering skal der være i forbindelse med overvejelser om samarbejde? 

Lokalsamfundet  Hvilke lokale interesser er i spil? 
 Hvem er de centrale politiske aktører? 
 Hvilke forventninger vil institutionen møde i fremtiden fra lokalsamfundet – kommunen, lokale aftagermiljøer 

m.fl.? 
 Hvem kan og skal mobiliseres i institutionens interesse?  
 Hvilken rolle spiller vi – eller bør vi spille – som institution i lokalsamfundet – uddannelsespolitisk, erhvervspoli-

tisk, beskæftigelsesmæssigt, kulturelt mv.? 
 Hvordan får vi skabt balance mellem de uddannelsespolitiske målsætninger og lokalpolitiske interesser? 

Organisationer  Hvilke interesser er i spil hos forskellige organisationer? – lokalt og centralt? 
 Hvem er de centrale aktører? 
 Hvilken grad af uafhængighed af organisationsinteresser præger i praksis bestyrelsesarbejdet? 
 Hvordan påvirker forskellige samarbejdsformer organisationernes muligheder for interessevaretagelse i relation 

til den enkelte institution? 
 Hvordan kan forskellige samarbejdsformer sikre organisationerne en hensigtsmæssig platform for indflydelse?  

Fusion som trend  Hvad er facts og hvad er myter? 
 Hvad ved vi fagligt set om effekterne af forskellige samarbejdsformer? 
 Hvilke erfaringer kan og bør vi lade os inspirere af? 
 Hvem kan vi benchmarke os med? 

Ledelsesrollen  Hvad forstår vi ved ledelsesrollen og -funktionen i vores institution? 
 Hvilke lederegenskaber er afgørende kritiske for os? – i forhold til såvel det interne som det eksterne miljø? 
 Hvad er efter vores mening den principielle sammenhæng mellem institutionsstrukturen og muligheder for at 

kunne varetage forskellige ledelsesroller og funktioner (f.eks. strategisk ledelse, pædagogisk ledelse, foran-
dringsledelse og administrativ ledelse)? 

 Har vi – eller kan vi med den nuværende institutionsstruktur – sikre de nødvendige ledelsesressourcer på kort 
og længere sigt? 

Personlig kemi og 
præferencer 

 Hvilke personlige interesser er i spil? – I bestyrelsen og i den daglige ledelse? 
 Findes på individniveau interesser, som fremmer henholdsvis blokerer for samarbejde med andre institutioner? 
 Hvilke naturlige anledninger på individniveau vil opstå til at håndtere eventuelle blokeringer for samarbejde? 
 Hvilke redskaber og incitamenter har vi med henblik på at sikre, at den daglige ledelse agerer i institutionens 

overordnede og langsigtede interesser? 
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6.3 Fase 2: Analyser knyttet til samarbejdskonstellationer 

Analyser knyttet
til samarbejds-
konstellationer

Analyser knyttet
til samarbejds-
konstellationer

Scenarier til
visualisering af
samarbejdsmulig-
hederne

Scenarier til
visualisering af
samarbejdsmulig-
hederne

Perspektivering
af samarbejds-
muligheder

Perspektivering
af samarbejds-
muligheder

Valg af 
samarbejdsstrategi

Valg af 
samarbejdsstrategi

 
 
 
Har man identificeret et hovedspor i form af mulige interessante samarbejdspart-
nere vil der ofte være behov for detaljerede analyser. I det følgende giver vi nogle 
eksempler på nogle strategiske analyser og procesaktiviteter, som på mere sy-
stematisk vis og som opfølgning på perspektiveringsdelen kan understøtte besty-
relserne og de daglige ledelser i deres beslutninger om samarbejdsform, samar-
bejdskonstellation og indhold i samarbejdet.  

 

6.3.1 Interessentanalyse 
Et vigtigt redskab for bestyrelsen og ledelsen er til enhver tid at have et overblik 
over de for institutionen relevante interessenter. Nedenstående er i figur 6.5 gen-
givet et konkret eksempel på en overskuelig interessentkortlægning. I forhold til 
valg af samarbejdsscenarie er det vigtigt at vurdere, hvordan relationerne påvirkes 
som følge af det valg, der træffes. 
 
Figur 6.5: Eksempel på interessentkortlægning (Randers Social- og Sundhedsskole) 
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Bestyrelsen og ledelsen bør med afsæt i en interessentkortlægning stille sig føl-
gende strategiske spørgsmål: 
 

 Hvilke interesser repræsenterer de forskellige interessenter i relation til os? 
 Hvordan er graden af måloverensstemmelse i interessentsystemet? 
 Hvad karakteriserer samarbejdsrelationen til interessenten? 
 Er omgivelsernes reaktion fremmende eller hæmmende på vores handlinger? 
 Er vi primært i forsvars- eller konkurrenceposition i forhold til eksterne interessen-

ter, eller skaber vi også udvikling sammen med eksterne interessenter?  
 Hvilke samarbejdsrelationer kunne med fordel udvikles? 
 Hvordan påvirkes det samlede interessentbillede og forskellige interessentrelatio-

ner, hvis vi går i tættere samarbejde med én eller flere af interessenterne? 

 
 

6.3.2 Situationsbeskrivelser 
For de institutioner, der overvejer samarbejde vil et vigtigt første skridt være at se 
på institutionernes afsæt i forhold til de overordnede uddannelsespolitiske mål-
sætninger, øvrige rammer og institutionernes konkrete opgaver. 
  
Disse forhold kan afdækkes via kvalitative interviews, fokusgruppemøder og desk 
research, og der skal bl.a. stilles skarpt på:  
 

 Ligheder og forskelle i visioner og strategier, 
 
og så kan der ved situationsbeskrivelser af den enkelte uddannelsesinstitution, og 
samlet for de involverede institutioner, hensigtsmæssigt sondres mellem  
 

 Støttefunktioner 
 Kerneopgaver 
 Udviklingsopgaver  

 
Modellen i figur 6.6 kan anvendes som et konkret analyseværktøj i denne sam-
menhæng. Hver af funktionerne eller opgaverne i modellen kan beskrives og vur-
deres i forhold til eksempelvis kritisk masse, sammenhæng til den øvrige organi-
sation, central/decentral opgavevaretagelse, kvalitet, økonomi etc.  
 
Figur 6.6: Rammer og opgaver for den enkelte uddannelsesinstitution 
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6.3.3 Nøgletal 
En opstilling af en række nøgletal knyttet til ressourcer, indsatser og resultater er 
centralt. De vil typisk ikke fremstille hele virkeligheden, men giver indsigt i væsent-
lige faktorer for vurdering af afsættet forud for et samarbejde. Sammenhængen 
mellem ressourcer, indsatser og resultater er vigtig at holde sig for øje i de strate-
giske overvejelser over, hvor man kan skabe størst synergi i et eventuelt øget 
samarbejde.  
 
Figur 6.7: Eksempler på relevante nøgletal 
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6.4 Fase 3: Scenarier til visualisering af samarbejdsmulighederne 

Analyser knyttet
til samarbejds-
konstellationer
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visualisering af
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hederne

Scenarier til
visualisering af
samarbejdsmulig-
hederne

Perspektivering
af samarbejds-
muligheder

Perspektivering
af samarbejds-
muligheder

Valg af 
samarbejdsstrategi

Valg af 
samarbejdsstrategi

 
 
 
Efter analysen af interessenter, samarbejdsområder, nøgletal, etc. kan man vælge 
at beskrive en række forskellige scenarier for institutionens samarbejdsmuligheder 
 
Scenarierne skal beskrives positivt – som eksempel på en mulig, ønsket fremtid 
f.eks. på 5 års sigt. Eksempler på typer af scenarier er:  
 
Overordnede institutionelle rammer: 

A) Bevarelse af selvstændige skoler 
B) Monofaglig fusion  
C) Tværfaglig fusion 

 
Eller vedrørende: 
 
Samarbejde om løsning af administrative opgaver: 

A) Forbedringer inden for nuværende rammer 
B) Administrativt fællesskab 
C) Lokalt samarbejde med naboinstitution 
D) Udlicitering 

 
Beskrivelse af forskellige scenarier er en velegnet metode til drøftelse af forskelli-
ge samarbejdsmodeller og deres respektive fordele og ulemper. Gennem scena-
riebeskrivelser får de forskellige samarbejdsmuligheder så at sige ”kød og blod”, 
og det bliver tydeligt, hvilket strategisk valg bestyrelsen og ledelsen står overfor. 
 
I nedenstående figur 6.8 (fylder de næste 4 sider) er givet eksempel på anvendel-
se af scenarie-teknik til understøttelse af beslutningsprocessen i bestyrelsen i 
forbindelse med en strategiske analyse og afklaring af et antal SoSu-skolers sam-
arbejdsmuligheder i en region. 
 
Følgende scenarier blev udfoldet: 
 

 Bevarelse af selvstændige skoler 
 En regionalt forankret uddannelsesinstitution 
 En byskolemodel 
 En SoSu-uddannelsesinstitution i associeret samarbejde med et Universi-

ty College 
 
Som det fremgår, er hvert scenarie først kort beskrevet i prosaform. Scenarierne 
er alle beskrevet positivt i den forstand, at de illustrerer hvilken situation vi har i 
2012, hvis den valgte samarbejdsform fungerer efter hensigten. Derefter fulgte en 
vurdering med hensyn til scenariets betydning for  
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 Samarbejdet med aftagerne 
 Tiltrækning og attraktivitet for eleverne 
 Administrative funktioner og støttefunktioner 
 Tiltrækning og attraktivitet for medarbejderne 
 Samarbejdet med andre uddannelser 
 De politiske aktører. 

 
 
Figur 6.8: Eksempler på fremtidsscenarier som beslutningsgrundlag 

 
BEVARELSE AF SELVSTÆNDIGE SKOLER 

I 2012 har vi fortsat fire selvstændige skoler i regionen – med varierende grad af opbakning fra de lokale kommuner. 
Skolerne har løbende udvidet og konsolideret deres indbyrdes samarbejde i forhold til drøftelserne med region og 
ministerium, dimensionering, HR og forskellige udviklingstiltag. Det administrative fællesskab, som skolerne er med i 
sammen med en række andre uddannelser, betyder, at der er et tæt samarbejde og videndeling om de administrative 
opgaver, hvad angår indkøb, drift og udvikling. 

Grunduddannelserne gennemføres som relativt ens forløb på de fire skoler, mens det er under overvejelse at udskille 
og samle efteruddannelsesaktiviteterne i én afdeling på tværs af skolerne.  

De begrænsede økonomiske ressourcer til udvikling og markedsføring betyder, at skolerne er nødt til at fortage en 
skarp prioritering samtidig med, at konkurrencen med de øvrige erhvervsuddannelser hele tiden skærpes. Det kan 
mærkes, at skolerne er en lille aktør i forhold til de andre uddannelsesinstitutioner, som i stigende grad har samlet sig 
i færre enheder.  

Der bliver arbejdet målrettet på at differentiere undervisningen og nedbringe frafaldet på de enkelte skoler, og forskel-
lene mellem de enkelte skolers resultater og omkostninger har i stigende grad bevågenhed i lederkredsen. Den fælles 
indsats for at håndtere disse udfordringer bygger på videndeling i diverse leder- og underviserfora. 

Det er begyndt at blive svært at imødekomme behovet for specialisering af underviserkorpset, så også her har skoler-
ne intensiveret samarbejdet. Skolerne driver fortsat deres egne biblioteker i samarbejde med lokale folkebiblioteker. 
Hvad angår markedsføring, har skolerne en fælles portal og fælles præsentationsmateriale, som suppleres med lokalt 
materiale. Det er forskelligt, hvor mange ressourcer skolerne har til at gennemføre udviklingstiltag; fx er nogle af 
skolerne godt i gang med det internationale samarbejde, mens andre ikke har taget hul på opgaven. 

Samlet set er de forskellige vilkår for at drive skole blevet tydeligere.  

 
Fordele Ulemper 

Samarbejdet med aftagerne 

Mulighed for stærk opbakning fra de lokale kommu-
ner 

Domineret af de nære/største kommuners ønsker og behov 
Regionen træt af at skulle lave aftaler med mange skoler 

Tiltrækning og attraktivitet for eleverne 

Mange af eleverne er glade for det overskuelige, 
trygge og relationsbaserede miljø  
Lokal forankring er vigtig for eleverne; de er ikke 
mobile 

Forskelligt image skolerne imellem  
Sårbarhed ift. at vejlede de elever videre, der dropper ud 
Miljøet appellerer i mindre grad til de ressourcestærke 
elever, der søger videreuddannelse i andet regi 
Svært ved at konkurrere, hvis andre fusionerer i store entre-
priser 

Administrative funktioner og udviklingsfunktioner 

De tilbageværende administrative medarbejdere er 
engagerede og en del af skolens samlede kultur 

Kan ikke følge med ift. hvad der sker i de store institutioner 
For små til at kunne efterkomme efterspørgsler fra ministeri-
et på en effektiv måde 
Sårbarhed grundet få ressourcer i form af lærere, økonomi, 
tid etc.  
Ikke muligt at følge med i det tempo, som de store skoler har 

Tiltrækning og attraktivitet for medarbejdere 

Udvikler selv spidskompetencer og låner ud til andre 
skoler  
Lærerne kan lide et monofagligt miljø  

Manglende faglige udfordringer 
Begrænset kritisk masse – sårbarhed 
Manglende professionalisering af udviklingsfunktioner og 
tilbageværende støttefunktioner (HR, bibliotek mv.) 

Samarbejdet med andre uddannelser 

Fleksibelt samarbejde med andre uddannelsesinstitu-
tioner, fx om grunduddannelsen.  

Skolerne er mere uinteressante som samarbejdspartnere  
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EN REGIONALT FORANKRET UDDANNELSESINSTITUTION 

I 2012 er der én social- og sundhedsskole i Regionen med lokale afdelinger i 4 byer. Princippet for fusionen har 
været, at flest mulige beslutninger i forhold til undervisningen og den daglige drift (fx rekruttering og praktik) træffes 
lokalt, mens de overordnede fællesfunktioner varetages på centralt niveau (strategi, uddannelsesudvikling, dimensio-
nering, HR, kommunikation, videnscenter, kvalitetsstyring, evaluering og internationale opgaver). Skolen indgår i et 
administrativt fællesskab med en række erhvervsskoler i regionen.  

Grunduddannelsen tilrettelægges og afvikles lokalt, mens der er en stigende udvikling og specialisering af hjælper-, 
assistent- og pædagogisk assistentuddannelsen. En del af lærerstaben er derfor organiseret i tværfaglige team og 
underviser på tværs af geografien i regionen. Efteruddannelsen er udskilt i en selvstændig afdeling, som løser ekster-
ne og interne opgaver på konsulentbasis. Disse medarbejdere har i øjeblikket arbejdsplads på forskellige skoler, men 
der arbejdes på at samle dem fysisk ét sted for at styrke det faglige miljø.  

Den overordnede dimensionering planlægges samlet i regionen, så det er muligt at tage højde for særlige målgrupper 
og behov både hos elever/kursister og aftagere og dermed have stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen. 
Afdelingen for uddannelsesudvikling arbejder intensivt med at udvikle kvaliteten af uddannelsen og højne gennemfø-
relsesprocenten, og da skolen er førende i Danmark på feltet, er den blevet udvalgt til at være projektleder på et stort 
europæisk uddannelsesprojekt ’Lighthouse of Diversity’. 

En styrket satsning på branding af uddannelsen i samarbejde med aftagerne og den skarpere profil, som skolen har 
fået, afspejles i en stigende interesse for uddannelsen. Skolen har derfor haft let ved at opfylde ministeriets krav om 
en fordobling af antallet af uddannelsespladser.  

Den største omkostning ved fusionen og etableringen af administrative fællesskaber har været, at en del af medar-
bejderne har valgt at forlade skolen.  
HR-afdelingen står derfor bag forskellige initiativer til styrkelse af trivsel og en fælles kultur på skolen. 

Skolens ledelse overvejer p.t., om man skal indgå i et tættere samarbejde med University College (UC) i regionen, 
men der er ikke truffet beslutning herom endnu.  

 
Fordele Ulemper 

Samarbejdet med aftagerne 

Større uddannelsespolitisk gennemslagskraft  
Attraktivt for regionen og UC med én aftalepart 
Kan måske pulje kommunebehovene anderledes, 
men vigtigt at tænke decentral forankring ift. rekrutte-
ring og praktik 
Står sammen om at fordele praktikpladserne på 
sygehusene 
Kan være mere proaktive og udfarende ift. aftagerne 
Kapacitet til øget differentiering og fleksibilitet ift. 
aftagernes behov 

Svækkelse af tilknytningen til de lokale aftagere 
 
 

Tiltrækning og attraktivitet for eleverne 

Flere ressourcer til kvalitet, udvikling, branding mv. – 
mere slagkraftig indsats 
Mulighed for at kunne markedsføre sig stærkere over 
for eleverne og dermed få en stærkere og tydeligere 
profil ift. andre uddannelser 
Styrkelse af faglige spidskompetencer 

Kan vanskeliggøre rekruttering af den del, der tiltrækkes af 
det praktiske og tryghedsmæssige i en lokal skole 

Administrative funktioner og udviklingsfunktioner 

Opgaverne kan løftes på et andet kvalitativt niveau 
for samlet set de samme eller færre penge 
Styrkelse af administrative funktioner og udviklings-
funktioner og faglig udvikling 
Bedre til at imødekomme krav fra ministeriet 
Mulighed for samarbejde om, hvordan social- og 
sundhedsskolerne i fremtiden kan sikre, at der er 
nogle, der kan løse opgaverne (demografisk udvik-
ling)  
Større robusthed (sikre at der er medarbejdere til at 
løse opgaverne) 
 

Bliver ikke store nok til, at det bliver rentabelt – kræver 
yderligere administrativt samarbejde 
Det koster penge at fusionere – begrænset effektiviserings-
gevinst i hvert tilfælde de første år 
Bedre kvalitet kan også koste flere ressourcer (strategisk 
valg) 
Afdelinger er dyre i drift 
Den fysiske afstand mellem administrative enheder og 
resten af skolen 
Fra generalister til specialister – fordrer personaleudskiftning 
over tid 
Passe på med ikke at lukke sig inde i sit eget social- og 
sundhedsregi  
Der vil ikke kunne drages store fordele ved samarbejde i 
social- og sundhedsregi, da skolerne stadig vil køre i deres 
nuværende systemer  
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Tiltrækning og attraktivitet for medarbejdere 

Mere markant profil og specialisering 
Mulighed for at tiltrække medarbejdere med spids-
kompetencer  
Faglig udvikling  
Mulighed for at kunne flytte fra en afdeling til en 
anden (karriere- eller familieperspektiv) 
Mere målrettet kompetenceudvikling af lærere  

Vil lærerne være tilstrækkeligt mobile? 
Specialisering fordrer andre profiler – forudsætter en vis 
personaleudskiftning over tid 
Specialiseringen udfordrer samarbejde og videndeling 

Samarbejdet med andre uddannelser 

Vil størrelsesmæssigt bedre matche UC 
Interessant samarbejdspartner for andre uddannelser 
Hvis det fortsat er relevant, vil samarbejdet kunne 
fortsætte 
Kan være en styrke på efteruddannelsesområdet 

 

 
 
BYSKOLEN 

I 2012 er der etableret byskoler i de fleste af de fire kommuner. Nogle skoler fik en hurtig politisk afklaring og var 
stærkt motiverede for at gennemføre fusionen; andre er kommet langsommere i gang, da fusionen snarere var af nød 
end af lyst – det var svært at stå alene tilbage, når de andre skoler fusionerede. Så her har fusionen haft trangere kår. 

Den største styrke ved byskolerne er den fysiske nærhed til andre uddannelsesinstitutioner. Der er skabt spændende 
campusmiljøer, lokaler bliver delt på kryds og tværs, og samarbejdet om at opfange og vejlede elever, der er ved at 
droppe ud fra en uddannelse, er styrket væsentligt, nu hvor de uddannelsespolitiske målsætninger og økonomien er 
fælles. Parallelt med de åbne campusmiljøer er der etableret små nærmiljøer af hensyn til de mere sårbare elever. 
Sundhedslinjen har arbejdet meget med at udvikle moderne fysiske rammer, som understøtter uddannelsens profil. 

Der er et stigende samarbejde på de forskellige linjer på grunduddannelsen, og derudover er lærerne på sundhedslin-
jen efterspurgte undervisere på de andre linjer. Der eksperimenteres med, hvordan man pædagogisk kan berige 
hinanden, ligesom skolerne kører forsøg med at etablere social- og sundhedspraktikpladser i private virksomheder, 
der ønsker at profilere sig på sundhedsområdet. Foreløbig er de største gevinster dog på det administrative område i 
forhold til branding, pedeller, rengøring mv. og i forhold til deling af lokaler. 

De administrative funktioner varetages i større fællesskaber, enten med UC eller med andre uddannelsesinstitutio-
ner/byskoler. Her har man valgt forskellige løsninger lokalt afhængigt af institutionsstørrelse, samarbejdsrelationer 
mv. Der sker en stærk lokal branding af byskolerne i samarbejde med de lokale kommuner og erhvervslivet, som 
fokuserer på at tiltrække elever og kursister med virkemidler som: Vores by ”er helt i front med uddannelse”, ”stiller 
garanti for praktikplads og erhvervsrelevant studiejob”, ”har ungdomsboliger til alle under uddannelse”, ”afvikler årlige 
uddannelsesmesser, jobkaravaner mv.”.  

Det er da også lykkedes byskolerne at tiltrække mange flere elever til sundhedslinjen, hvor skolerne har en markant 
og moderne profil. 

Byskolerne har pæn succes med at tiltrække og fastholde eleverne samlet set (95 % målsætningen); dog er frafaldet 
på sundhedslinjen det samme som for 4-5 år siden.  

Ud over omkostningerne til fusionen (som på sigt forventes opvejet af gevinsterne ved effektivisering af støttefunktio-
nerne) er samarbejdet med regionen også blevet vanskeliggjort af, at de enkelte social- og sundheds-afdelinger har 
prioriteret samarbejdet ”indadtil” i byskolen, hvorfor de har haft mindre overskud til den fælles dialog med regionen. 

 
Fordele Ulemper 

Samarbejdet med aftagerne 

Mulighed for stærk opbakning fra de lokale kommuner 
Gevinster ved tæt geografisk beliggenhed 

Domineret af de nære/største kommuners ønsker 
og behov 
Aftagerne mister indflydelse 
Får ikke nye aftagere af fusionen 
Regionen træt af at skulle lave aftaler med 
mange skoler 
Forskel på offentlige virksomheder og erhvervs-
virksomheder – ringe synergi  
Risiko for, at kerneopgaverne bliver mere uklare 

Tiltrækning og attraktivitet for eleverne 

For nogle elever (især de unge) kan det være en god ting med 
et mere spændende og tværfagligt studiemiljø  
Lettere at fastholde elever i uddannelsessystemet, da hele 
paletten af erhvervsuddannelser er synlige, og dermed er det 
lettere at foretage et omvalg  
Bedre image, der kan smitte af på social- og sundhedsuddan-
nelsen  
Mulighed for nye og innovative fagområder 

Evnen til at tiltrække og fastholde de voksne 
elever kan blive svær, da miljøet vil være meget 
ungdomspræget  
Det faglige miljø kan forsvinde 
Bekymring om at skulle blande elevgrupperne, da 
det er to forskellige pædagogiske opgaver 
Vil der stadig være plads til social- og sundheds-
kulturen i en byskolemodel? 
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Administrative funktioner og udviklingsfunktioner 

Klare stordriftsfordele 
Udvidede muligheder for ”kan-opgaver” i et tværfagligt miljø 
Bedre hotline-support på IT 
Mulighed for at læne sig op ad andre, der har etableret bedre 
systemer 
Styrket HR og markedsføring  
Styrket i at kunne imødekomme krav fra ministeriet  
Mulighed for at dyrke kerneydelser og bruge penge på udvikling 
frem for administration  
Større muligheder for udviklingsaktiviteter, herunder lærings-
principper og pædagogiske principper 
Synergieffekter 
Lettere at tilbyde eleverne muligheder, der ligger i yderkanten af 
kerneydelser, eks. bygge fælles hal eller indgå fælles aftaler 
med kommunen  

Fare for udvanding af social- og sundhedsprofil 
Udfordring grundet forskellige overenskomster og 
forskelle på praktikområdet  
Stor kompleksitet grundet forskellige regler, love, 
bekendtgørelser, systemer etc. 

Tiltrækning og attraktivitet for medarbejdere 

Nye faglige udfordringer 
Mulighed for specialisering 
Nemmere at lave tværfaglige forløb  
Større fagfællesskaber 

Store kulturforskelle – ’lærerne ønsker ikke at 
blive sammenlignet med mekanikere’. Trussel for 
medarbejdere med stærk social- og sundheds-
identitet  
SoSu bliver klemt i forskellige medarbejderkultu-
rer 
For stor forskel i niveau på uddannelserne til at 
man kan ”dele” lærere  
Lærerne kan komme til at føle sig artsfremmede i 
et tværfagligt miljø  
Større personaleomsætning 

Samarbejdet med andre uddannelser 

På sigt mulighed for samarbejde byskolerne imellem Bekymring for om SoSu mister sin faglige profil 
Sværere inden for social- og sundhedsområdet – 
skolerne lukker sig om sig selv 
Større afstand til UC i regionen 
Eksternt samarbejde vil formentlig i vid udstræk-
ning være på institutionsniveau? 

 
 
SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I REGIONEN ASSOCIERET MED REGIONENS UNIVERSITY 
COLLEGE  

I 2012 er Social- og sundhedsskolen i Regionen ved at forberede fusionen med regionens UC . Første trin var at 
fusionere de fem skoler til én, og nu er erfaringerne fra denne proces i spil i forhold til ”næste fase”. Beslutningen om 
at gå sammen med UC blev truffet i erkendelse af, at social- og sundhedsskolen i sig selv ville blive for lille en spiller i 
forhold til de andre uddannelsesinstitutioner, og da byskolemodellen i sin tid blev valgt fra, vendtes blikket mod UC. 

Der var dog meget delte meninger om den fremtidige strategi i skolens bestyrelse. Skeptikerne henviste til de store 
forskelle i elevmålgruppen, akademisk niveau, de store geografiske forskelle og kulturforskelle. I sidste ende blev det 
økonomien, der blev den afgørende parameter, sammenholdt med ønsket om at blive en stærkere uddannelsespoli-
tisk spiller. 

Forventningerne til fusionen med UC er, at Social- og sundhedsskolen på sigt får en markant styrket uddannelsespro-
fil til gavn for de elever, der ønsker at gå videre i uddannelsessystemet. Også i forhold til lærernes videreuddannelse 
og karrieremuligheder forventes der gevinster på den lange bane, ligesom fælles udviklings- og videncenterfunktioner 
vil styrke den sundhedsfaglige profil og gennemslagskraft. På efter-/videreuddannelsesområdet forventes det også, at 
samarbejdet med UC vil have en positiv effekt på efterspørgslen. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal overveje, hvordan man fastholder rekrutteringen og mindske frafaldet, når 
Social- og sundhedsskolen bliver en del af UC. Skolen har også en dialog med ministeriet om at nedsætte forventnin-
gerne til, at skolen kan leve op til 95 % målsætningen i det nye samarbejde. 

På kort sigt regner Social- og sundhedsskolen med at få større gennemslagskraft i forhold til ministeriet og regionen, 
hvad angår dimensionering, praktiksamarbejde og den brede, uddannelsespolitiske dagsorden. 

Lige nu pågår drøftelserne af bestyrelsessammensætning og struktur for den nye spiller på uddannelsesbanen. 
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Fordele Ulemper 

Samarbejdet med aftagerne 

Styrket samarbejde på sundhedsområdet Svækket indflydelse 

Tiltrækning og attraktivitet for eleverne 

Eleverne, der gerne vil læse videre til sygeplejerske, 
vil finde det positivt 
Et samarbejde med UC vil kunne brande social- og 
sundhedsuddannelsen mere / UC’s brand vil kunne 
have en afsmittende effekt – mere prestigefyldt for 
nogle 
Stærke faglige uddannelsesmiljøer  
Fleksible uddannelsesmuligheder  

Social- og sundhedseleverne opfatter eleverne på UC som 
”hovski-snovski”  
Social- og sundhedsområdet har lavere status end UC  – 
eleverne vil blive set skævt til  
Nogle af eleverne vil ikke befinde sig godt i et akademisk 
miljø 
Nogle af eleverne vil føle sig klemte, mangle omsorg, nær-
hed og tryghed grundet mere bogligt orienteret studiemiljø 
samt opleve, at kravene er for høje  
Udfordring at lægge en praksisrelateret uddannelse ind i et 
bogligt miljø 
Social- og sundhedseleverne har begrænset udbytte i jobbet 
af den faglighed, UC repræsenterer   

Administrative funktioner og udviklingsfunktioner 

Der vil altid være noget at hente i de administrative 
funktioner og udviklingsfunktioner grundet det større 
volumen  

Bekymring for om social- og sundhedsuddannelserne vil 
blive markedsført som en del af UC og ikke som en faglig 
enhed (skole) 
Stor kompleksitet grundet forskellige regler, love, bekendtgø-
relser, systemer etc. 
Store kulturforskelle  
I forbindelse med samarbejde på tværs af institutioner vil det 
være naturligt at samarbejde med andre uddannelser på 
samme niveau og med samme politiske målsætning – og det 
er UC.  

Tiltrækning og attraktivitet for medarbejdere 

Medarbejderne vil se en mulighed i forhold til et 
karriereforløb – også mulighed for at komme med i 
andre netværk i nærheden af universitetet 
Uddannelsesmiljøets størrelse vil øge den generelle 
faglighed – bedre mulighed for at rekruttere stærke 
lærerkræfter 

Undervisningsmiljø kan ikke sammenlignes  
Mere fokus på videregående uddannelser end social- og 
sundhedsuddannelsernes kerneydelser  
Fokus vil flyttes væk fra pædagogikken   
Nærheden til den lille arbejdsplads forsvinder  
Lærerafgang – kan blive rekrutteringsgrundlag til de andre 
uddannelser 
Medarbejderne skal være ekstra dygtige for at blive accepte-
ret og anerkendt 

Samarbejdet med andre uddannelser 

 Vil SoSu blive mindre erhvervsrettet? 
Vil SoSu miste sin faglige profil ift. de andre uddannelser? 
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6.5 Fase 4: Valg af samarbejdsstrategi  

Analyser knyttet
til samarbejds-
konstellationer

Analyser knyttet
til samarbejds-
konstellationer

Scenarier til
visualisering af
samarbejdsmulig-
hederne

Scenarier til
visualisering af
samarbejdsmulig-
hederne

Perspektivering
af samarbejds-
muligheder

Perspektivering
af samarbejds-
muligheder

Valg af
samarbejdsstrategi

Valg af
samarbejdsstrategi

 
 
 
Når beslutningen er truffet i bestyrelsen om, hvem der skal samarbejdes med og 
om hvad, er det igen vigtigt at have fokus på processen – hvem skal involveres, 
hvordan og hvornår, og hvordan og hvornår tager man hul på den. 
 
Samarbejde vil for den enkelte institution indebære større eller mindre grad af 
forandring, bl.a. afhængig af hvor samarbejdsformen befinder sig på skalaen fra 
høj til lav grad af autonomi. Jo større grad af integration med andre institutioner, et 
samarbejde indebærer, jo større er udfordringen i forbindelse med håndteringen af 
forandringsprocessen. 
 
Samarbejde med en anden institution er på nogle områder en operativ og drifts-
mæssig proces – på andre områder er der tale om skabelse af ny identitet og ny-
udvikling. Det er derfor formålstjenligt at operere med to spor i en proces, hvor nye 
samarbejdskonstellationer findes: 
 

 Den administrative forandringsproces. 
 Den strategiske forandringsproces 

 
Den administrative forandringsproces knytter sig i stort omfang til de faktorer, der 
tidligere er nævnt som støttefunktioner i figur 6.6: Økonomi og regnskab, IT, HR, 
bygningsdrift, indkøb, branding og kommunikation samt overvejelser knyttet til 
samordning og ambitionsløft vedrørende visse udviklingsfunktioner: Bibliotek, 
kvalitetssystemer mv. Det er meget vigtigt, at der etableres en stram projektorga-
nisation og -plan for varetagelse af integrationsarbejdet på disse felter, og at de 
underlægges tæt topledelsesopfølgning, så koblingen til det strategiske arbejde 
sikres. 
 
Den strategiske forandringsproces er den umiddelbart mest udfordrende. Taler vi 
eksempelvis om en fusion, er institutionens samlede strategi naturligvis i spil. Alle 
retningsgivende og identitetsskabende faktorer påvirkes (mission, vision, mål og 
indsatser), og vi taler derfor om en egentlig transformation.  
 
 
 



 

 

Analyse af fusioner og samarbejde mellem uddanneslesinstitutioner  73 
 

 

7 UNDERVISNINGSMINISTERIETS MULIGHEDER FOR AT 
UNDERSTØTTE SAMARBEJDSPROCESSER 

I forlængelse af caseanalyserne i kapitel 5 tegner der sig i den tredje fusionsbølge 
en form for mønster, hvor vi især ser flerfaglige samarbejder og fusioner i de tyndt 
befolkede områder af landet eller i byområder med særlige udfordringer i forhold til 
elevgrundlaget. De monofaglige institutioner bliver formentlig større i de større 
byer gennem organisk udvikling eller fusioner, og vi vil desuden se store erhvervs-
skoler indfusionere enheder fra andre byer. Derudover ser vi, at SoSu-skolerne og 
VUC-skolerne i varierende grad bryder mønstret, idet der i dele af landet inden for 
disse delsektorer dannes monofaglige enheder på tværs af byer. 
 
Det ligger uden for konsulentfirmaets opdrag at vurdere, om det er et hensigts-
mæssigt institutionslandskab, der på denne måde manifesterer sig. En sådan 
vurdering må først og fremmest knyttes an til analyserne af effekterne af forskelli-
ge samarbejdsformer, jfr. TrendEduc’ analyse af performance og effekter.12Men 
Pluss ønsker at fremhæve, at det skitserede mønster alt i alt er et resultat af, at 
man lokalt forholder sig professionelt til de givne udfordringer i forhold til at få flere 
til at påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse og dermed sikre det nødven-
dige elevgrundlag og et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for fortsat at have et 
lokalt uddannelsestilbud. Selvom der indgår mange parametre – rationelle som 
irrationelle – i forbindelse med valg og fravalg af samarbejdsformer, er mønstret 
samlet set et resultat af bestyrelsernes og ledelsernes respons på diverse ram-
mebetingelser. Givet det ledelses- og handlingsrum, de i dag har.  
 
I interviewrunden i forbindelse med caseanalyserne er der blevet spurgt til, hvilken 
rolle Undervisningsministeriet bør indtage i forhold til udvikling af institutionsstruk-
turen. Herunder på hvilken måde ministeriet fremadrettet kan understøtte uddan-
nelsesinstitutioner, der skal træffe strategiske beslutninger om samarbejdsformer.  
 
Det generelle ønske har været, at ministeriet skal agere på en måde, så der fort-
sat er rum til at finde løsninger tilpasset lokale forhold. På den anden side må 
ministeriet gerne være tydeligere i sin udmelding om, hvilken hovedretning man 
gerne ser institutionsstrukturen bevæge sig mod fremover, uden af man begræn-
ser sig til bestemte samarbejdsmodeller. Derudover er der ønsker til ministeriet 
om, at man udvikler yderligere modeller og anbefalinger, som kan understøtte de 
enkelte bestyrelser og ledelser i at etablere overblik over forskellige samarbejds-
formers fordele og ulemper. Omkring godkendelsesproceduren i forbindelse med 
fusionsansøgninger er man generelt fra institutionsniveau åbent for at blive udfor-
dret endnu mere på procesdelen. Man kan sammenfatte det med, at man ønsker 
mere fokus på proces end på politik. 
 

7.1 Fokus på bestyrelsens rolle og ansvar 

Bestyrelsens rolle og ansvar som det organ, der holder fast i de overordnede ud-
dannelsespolitiske målsætninger og hele tiden anskuer institutionsstrukturen i et 
helhedsperspektiv, er blevet understreget igen og igen i kapitel 6. Hvor personlige 
og mere institutionsspecifikke interesser kan sætte sig igennem i forbindelse med 
afsøgning af samarbejdsmuligheder, har bestyrelsen en helt central opgave i at 

                                                      
12 ”Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner – en analyse af performance og effekter samt et 
case-studium”, TrendEduc, 2009. 
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balancere disse i forhold til de overordnede politiske målsætninger, og hvad der 
ud fra dette perspektiv tjener institutionen bedst. 
 
Det er vigtigt, at ministeriet tydeliggør bestyrelsens rolle og ansvar i forbindelse 
med strategisk afsøgning af, hvordan den enkelte institution bedst får opfyldt sin 
mission og løst sine opgaver. Eventuelt kan det overvejes at udarbejde et adden-
dum til den eksisterende ”kodeks for godt bestyrelsesarbejde”. Fokus kan ligge på, 
hvordan det sikres, at bestyrelsen systematisk behandler spørgsmål knyttet til 
institutionsstruktur og samarbejdsformer i forhold til, om et givet valg – i en hel-
hedsorienteret tilgang – understøtter uddannelsesinstitutionens vision og mission. 
 
Opmærksomheden skal derudover henledes på, at kommunikationen fra ministe-
riet til bestyrelserne, både i forbindelse med konkrete ansøgninger om etablering 
af samarbejdsrelationer og fusioner samt generelt i det løbende samarbejde mel-
lem institutioner, bestyrelsesforeninger og ministeriet, har afgørende betydning for 
bestyrelsernes motivation og muligheder for at agere i et helhedsperspektiv. Skå-
ret ind til benet drejer det sig om god skik i alle governance-relationer mellem ejer, 
bestyrelse, ledelse og drift. Ministeriet udøver god skik i governance-relationer ved 
systematisk at kommunikere med bestyrelsen i disse strukturelle anliggender med 
henblik på at sikre deres commitment til at anskue problemstillingerne i både et 
institutions- og et samfundsperspektiv.  
 
Undervisningsministeriet er ikke ejer af uddannelsesinstitutioner i ordets egentlige 
betydning, men alligevel det tætteste man kommer på en ejer i praksis. At tænke i 
”godt ejerskab” kunne med fordel erstatte en del af den traditionelle styringstænk-
ning. Hvor styringstænkningen, med udvikling af forskellige styringsredskaber, 
skaber en oplevelse af begrænsninger og indsnævring af handlerum decentralt, 
giver varetagelse af det gode ejerskab et mere udviklende perspektiv. Det aner-
kendes af de fleste, at ingen institution eller virksomhed kan fungere optimalt uden 
en ejer, der ved hvad den vil med institutionen, som sætter rammer i form af mål-
sætninger og værdier og lægger et sundt pres på institutionen. Og hertil en besty-
relse, der fører en dialog med ejeren og kan fortolke dennes ønsker og herudfra 
kan sparre med og udfordre den daglige ledelse. Det er konsulentfirmaets vurde-
ring, at en ændret retorik på dette felt i sig selv vil ændre samarbejdsperspektivet i 
sektoren i bred forstand. Det starter med, at man konsekvent følger kommunikati-
onsvejen fra ejer til bestyrelse til daglig ledelse i alle strategiske anliggender.   
 

7.2 Tydelig kommunikation om hensigter 

Med baggrund i analysearbejdet samt Pluss’ generelle kendskab til sektoren, kan 
det konstateres, at det opleves som, at den politisk administrative dagsorden ved-
rørende forskellige former for samarbejde skifter over tid. Der har været en perio-
de med ”fusionsiver”, og i øjeblikket opleves en iver i forhold til at etablere admini-
strative fællesskaber. Over tid har sektoren oplevet, at Undervisningsministeriet i 
vekslende grad har indtaget en styrende rolle i forhold til udviklingen.  
 
Undervisningsministeriet har overfor Pluss klart tilkendegivet, at der i strategiar-
bejdet om fremtidens institutionsstruktur på ungdomsuddannelsesområdet i ud-
gangspunktet ikke foreligger masterplaner for kommende fusioner eller etablering 
af administrative fællesskaber. Det er imidlertid understreget, at det er vigtigt, at 
institutionernes ledelsesstrategiske beslutninger og ministeriets vurderinger af 
disse, bygger på det bedst mulige grundlag og har været genstand for strategiske 
processer.  
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Flere sektorrepræsentanter forventer imidlertid stadig, at der på sigt fra centralt 
hold vil komme ønsker om masterplaner for sektoren, og dermed at ministeriet – 
igen – indtager en proaktiv rolle i forhold til, hvem der eksempelvis skal fusioneres 
med hvem.  
 
På denne baggrund skal Pluss anbefale, at ministeriet i sit videre strategiarbejde 
prioriterer en kommunikationsindsats i forhold til sektoren, der sikrer, at det grund-
læggende formål med strategien og ministeriets hensigter kommunikeres klart og 
tydeligt – herunder i sammenhæng med den økonomiske incitamentsstruktur, som 
ministeriet anvender i forhold til forskellige former for samarbejde.    
 

7.3 Beslutningsunderstøttelse 

Der er i sektoren stor efterspørgsel på beslutningsunderstøttende materialer, som 
– med behørig respekt for selvejet – kan bidrage til, at de enkelte institutioner kan 
udfordres til at se samarbejdsmuligheder og kan træffe deres beslutninger på et 
så oplyst grundlag som muligt. 
 
Dette behov forsøger Undervisningsministeriet netop at imødekomme gennem 
dette projekt. Vi kan kun anbefale, at ministeriet systematisk får formidlet de gode 
erfaringer, der er gjort i sektoren, herunder information om de forskellige modeller 
og metoder, som har været anvendt og som for en dels vedkommende er beskre-
vet i kapitel 6. Det er vigtig inspiration til understøttelse af de beslutninger, som 
skal træffes af bestyrelser og daglige ledelser. 
 
Pluss er desuden stødt på en række ”tilskudsoversigter” – regneeksempler – som 
Undervisningsministeriet har udarbejdet i forbindelse med forskellige typer af fusi-
oner. Eksemplerne er blandt andet præsenteret ved et arrangement i regi af Gym-
nasieskolernes Rektorforening i maj 2009. Regneeksemplerne skitserer økonomi-
ske konsekvenser af forskellige fusionsvalg baseret på tilskudssystemet – herun-
der grundtilskud, uddannelsestypetilskud og byskoletilskud. Dertil kommer, at ud-
dannelsesinstitutioner kan søge om fusionstilskud. Pluss vurderer, at sådanne 
eksempler med fordel kan indgå i ”værktøjskassen”. 
 
Endelig er det af enkelte bestyrelsesformænd og institutionsledere foreslået, at 
Undervisningsministeriet stiller ressourcerpersoner til rådighed, som bestyrelserne 
skal søge råd og vejledning hos. Det kan være en blanding af personer ansat i 
ministeriet, der som i dag yder rådgivning vedrørende formelle aftaletekniske og 
juridiske forhold, institutionsledere og bestyrelsesformænd, som har erfaring med 
forskellige former for samarbejde, eller konsulenter. Det er endvidere forslået, at 
der i lighed med understøttelse af administrative fællesskaber etableres en pulje, 
som institutionerne kan ansøge, når de ønsker systematisk og professionelt at 
analysere samarbejdsmuligheder, jfr. kapitel 6. 
 

7.4 Fokus på processen 

Pluss ønsker her at understrege, at det netop er systematikken og helhedsoriente-
ringen suppleret med prioriteret involvering, som er det essentielle i på vej mod 
beslutning om samarbejdsform og efterfølgende forandringsproces. Det er i denne 
sammenhæng, at det vil være relevant for Undervisningsministeriet at stille et 
egentligt proceskrav. Det er så mindre vigtigt, om de samarbejdende parter vælger 
den ene eller den anden tilgang. Det ”rigtige valg” vil altid være kontekstafhængigt.     
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I den forbindelse kan ministeriet med fordel også tage afsæt i de forskellige pro-
cesmodeller og strategiske spørgsmål, der er præsenteret i kapitel 6. Den måde, 
man tilrettelægger processen på, påvirker i stort omfang løsningen på den ind-
holdsmæssige side. 
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BILAG 1: KILDER 

I de nedenstående oversigter fremgår det materiale, som Pluss har gennemgået.  
 
Analyserapporter og publikationer 

 ”Vejledning til fusionsproces – for de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, Danmarks Erhvervs-
skoleforening, 2002 

 ”Når vi flytter sammen – Ledelse af kommunale fusioner”, Jesper Baltzer Amskov, Frank Iversen og 
Astrid Fabricius, KL og KTO, 2004 

 ”Få succes med fusionen”, Lars Hauge, Turbineforlaget 2004. 
 ”Kortlægning og analyse af udviklingspotentialet for bestyrelser for selvejende erhvervsrettede 

uddannelsesinstitutioner – delrapport baseret på 12 cases”, Pluss Leadership for Undervisningsmi-
nisteriet, 2005. 

 ”Kortlægning og analyse af udviklingspotentialet for bestyrelser for selvejende erhvervsrettede 
uddannelsesinstitutioner – delrapport baseret på spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesfor-
mænd”, Pluss Leadership for Undervisningsministeriet, 2005. 

 ”Godt bestyrelsesarbejde i erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner”, udarbejdet af professor Steen 
Thomsen, Center for Corporate Governance på Copenhagen Business School (CBS) i samarbejde 
med Pluss Leadership for Undervisningsministeriet, 2005. 

 ”På vej mod professionshøjskoler: En fusionsstrategisk vejledning baseret på erfaringer fra nøglein-
teressenter”, Pluss Leadership for Undervisningsministeriet, 2006. 

 ”Analyse af videncentre: Statusrapport om resultater og erfaringer”, Pluss Leadership for Undervis-
ningsministeriet, maj 2006. 

 ”Fusionsguide – Kom godt i gang med fusion af undervisningsinstitutioner/mennesker”, resultater fra 
Fusion Camp 06, Bindslev as for Undervisningsministeriet 2007. af  

 ”Social- og sundhedsskolernes fremtidige placering i det uddannelsespolitiske billede i Region 
Midtjylland”, Pluss Leadership for SoSu-skolerne i Region Midtjylland, november 2008. 

 ”Undersøgelse af mulighederne for tættere samarbejde mellem de fire Social- og sundhedsskoler i 
Region Sjælland”, Pluss Leadership for SoSu-skolerne i Region Sjælland”, november 2008. 

 ”INTRODUKTION: Administrative fællesskaber på selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner 
under Undervisningsministeriet”, Institutionsstyrelsen, Undervisningsministeriet, januar 2009. 

 
 
Materiale fra Undervisningsministeriet 

Fusions- og sammenlægningsredegørelser for følgende fusionerede institutioner: 
 CEUS og EUC Lolland   
 Fredericia-Middelfart Handelsskole og Kolding Købmandsskole 
 Fusion af Handelsskolen i Ballerup og Hellerup Tekstil Akademi (Hasle Tekstil Seminarium på 

Bornholm) 
 Handelsskolen Ishøj og Taastup (HSIT) TeSe tidligere Teknisk Skole Ishøj og Frisørskolen for 

Storkøbenhavn 
 Herning Handelsskole og CEU Herning samt Ikast Handelsskole 
 International Business College (Kolding – Fredericia - Middelfart) og VUC Fredericia - Aabenraa 

Købmandsskole 
 Hillerød Handelsskole og Lyngby Uddannelsescenter 
 Nordvestjysk Uddannelsescenter og Nordvestjysk Handelsgymnasium 
 Uddannelsescenter København Vest – CPH WEST – og Ishøj Amtsgymnasium 
 Teknisk Skole Hillerød og Helsingør Erhvervsskole  
 
 Materiale udsendt til – og rapportering fra lederforum om fremtidens ungdomsuddannelsesinstituti-

on afholdt d. 11. juni 2009  
 
Internt notat:  
 ”Bilag 1. Delrapport vedr. styringsredskaber”, 12. juni 2008, Sags nr.: 054.947.031.   
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Der er gennemført eksplorative interview med: 
 

 Direktør Birger Hørning fra HANSENBERG, som er det nye navn for CEU 
Kolding, der oprindelig var kendt som Kolding tekniske Skole 

 Direktør Jørn Ibsen fra Danske Erhvervsskoler  
 Formand Peter Kuhlman fra Gymnasieskolernes Rektorforening. 

 
Endelig er følgende samarbejdsrelationer og fusioner beskrevet og analyseret 
som cases: 
 

 CEU Uddannelsescenter Herning ved bestyrelsesformand Benny Larsen 
og direktør John Egebjerg 

 
 CPH West ved direktør Eva Hofman-Bang 

 
 EUC Nordvest – Nykøbing Mors ved bestyrelsesformand Niels Christen-

sen og afdelingschef Tina Bruslund Haurum  
 

 Handelsskolen København Nord ved bestyrelsesformand K.H. Petersen 
og direktør Rene van Laer 

 
 IT-Center Fyn ved rektor for Sct. Knuds Gymnasium Steen Hoffmann og 

bestyrelsesformand Henrik Petersen 
 

 Morsø Gymnasium ved bestyrelsesformand Henning Christensen og rek-
tor Kurt Sonne Thomsen 

 
 Servicefællesskabet forankret i Roskilde Gymnasium ved rektor Kurt 

Trangbæk og daglig leder Camilla Schaldemose 
 

 Struer Statsgymnasium ved bestyrelsesformand Jan Bendix og rektor 
Jens Elsig  

 
 Vestfyns Gymnasium ved bestyrelsesformand Bent Smith og rektor Ole 

Toft Hansen. 
 

 Vestfyns Handelsgymnasium ved bestyrelsesformand Jørgen Hansen og 
direktør Karsten Edal  

 
 VUC Thy-Mors ved bestyrelsesformand Søren Gyts Olesen og forstander 

Jens Otto Madsen.  
 

 
 
 
 
 
 


