ONLINE
KONFERENCE

Hvordan sikrer vi attraktive
gymnasieuddannelser
til unge i hele landet?
Tirsdag den 29. september 2020 kl. 10.00-13.00
Når politikerne på Christiansborg snart skal i gang med at forhandle på gymnasieområdet, er det en bunden opgave at sikre, at de unge fortsat har nem adgang til
uddannelser i hele landet - og at de udfordringer med polarisering, som nogle
uddannelser oplever, løses. Men hvordan gør man det? Arrangementet skal give
mulighed for en åben debat om emnet, inden folketingspolitikerne slår søm i.
Hvordan ser de unge selv på situationen? Og hvad mener uddannelsesinstitutionerne
og de lokale og regionale parter, som skal være med til at implementere aftalen
om fremtidssikrede ungdomsuddannelser?
Moderator: Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør for Mandag Morgen/Altinget
Konferencen afvikles som en facebookbegivenhed på Altinget & Mandag Morgens site:
facebook.com/events/1692529294240826/

ONLINE
PROGRAM
10.00

Velkomst
v/ Stephanie Lose, formand for Danske Regioner

10.10

Hovedkonklusioner fra eftersynet af institutionsudviklingen
på undervisningsområdet
v/ Søren Lillelund Bech, direktør for Implement Consulting Group

10.20

Debat: Adgang til ungdomsuddannelse i hele landet
Hvad skal der til for at sikre de unge et godt og nært uddannelsestilbud frem mod
2030 – og derefter?
•
•
•
•
•
•

11.10

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner
Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune
Oliver Asmund Bornemann, formand for Landssammenslutningen af
Handelsskoleelever
Nanna Rytz, student fra Lemvig Gymnasium 2019
Søren Hindsholm, næstformand for Danske Gymnasier, rektor på Nørresundby
Gymnasium & HF
Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
– Lederne, adm. direktør NEXT

Debat: Polarisering mellem ungdomsuddannelserne
Nogle gymnasier er udfordret af en skæv elevsammensætning. Hvad skal der til for
at sikre en bedre balance? Hvad siger de unge, rektorerne og forskerne?
•
•
•
•
•

Gustav Bjerrum Myrfeld, student fra Viby Gymnasium 2020
Stephanie Mawenya Parsbæk, hhx-elev på NEXT Vestskoven Gymnasium
Dorte Fristrup, rektor for Aarhus Statsgymnasium
Trine Ladekarl Nellemann, rektor for NEXT Vestskoven Gymnasium
David Dreyer Lassen, professor ved Københavns Universitet, medlem af
ekspertgruppen vedr. fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser

12.00

Pause

12.10

Ordførerdebat: Hvad mener partierne på Christiansborg?
•
•
•
•
•

12.50

Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører (V)
Katarina Ammitzbøll, ungdomsuddannelsesordfører (KF)
Anne Sophie Callesen, ungdomsuddannelsesordfører (RV)
Jens Joel, undervisningsordfører (S)
Astrid Carøe, gymnasieordfører (SF)

Afslutning

