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… i en global ramme
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Min baggrund for at deltage i debatten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfaren erhvervsperson som i dag er ejer/medejer af 5 virksomheder som alle
uddanner unge til at klare sig i en global verden
Bestyrelsesformand for Mercantec i Viborg
Bestyrelsesmedlem i DEG-B
Medlem af Dansk Industris Forretningsudvalg i de seneste 7 år
Medlem af Dansk Industris Hovedbestyrelse i de seneste 8 år
Formand for Fremstillingsindustrien som i dag udgør ca. 25 % af hele DI og
repræsenterer over 13 % af det samlede danske BNP
Bestyrelsesmedlem i Center for Industri
Medlem af Erhvervspræsidiet for TEKTANKEN
Bestyrelsesformand eller medlem i 8 bestyrelser, typisk i SMV virksomheder
Formand for DI’s permanente udvalg for Transport og infrastruktur
Medlem af DI’s OK2020 forhandlingsgruppe
•

… og så har jeg naturligvis selv en erhvervsfaglig uddannelse, og et
svendebrev fra den erhvervsskole jeg selv er formand for ☺

Har vi brug for en uddannelsespolitisk vision for Danmark ?
❑ Kan du se tegn på, at der er brug for nye politiske visioner på
uddannelsesområdet ?
❑ Hvad er, ud fra dit perspektiv, kerneopgaven for et offentligt
uddannelsessystem ?
❑ Hvilke opgaver skal uddannelsessystemet ikke løse ?
❑ Hvordan kan man, ud fra dit perspektiv, indtænke et globalt
perspektiv i en dansk uddannelsespolitisk vision ?

❑ Hvis du skulle bidrage til at udforme en uddannelsespolitisk vision
for Danmark, hvilke 3 punkter ville du så fremhæve ?? …..

Mine 3 punkter til en fremtidig uddannelsespolitisk vision
for Danmark ?
❑ Der skal gives TID … tid til de unge … derfor modellen med 2 + 2.
De unge skal have tid og rum til at udvikle sig i et miljø som er
skabt til formålet, og designet sammen med erhvervslivet.

❑ Plads og rum til ALLE i uddannelsessystemet …
❑ Livslang læringsforpligtelse og læringsmuligheder for ALLE …

TAK for jeres tid
og opmærksomhed …..

