
Visionsdagen skal være en tilbagevendende begivenhed 
med fokus på det samarbejde, der skal være mellem lokale 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Regionen. 

Målet er, at det skal være attraktivt for videregående uddan-
nelsesinstitutioner at placere uddannelsesmoduler i Ods-
herred. Det kan ske ved en tæt kobling mellem erhvervsliv 
og uddannelsesinstitutionerne bl.a. ved case-samarbejde 

og praktikker. Her skal teori og praksis kobles sammen i tæt 
udvikling.

Dette vil være med til at skabe en værdi for både erhvervslivet 
og befolkningen - på både den korte og den lange bane. 
Fremadrettet vil det få Odsherred på landkortet over attrak-
tive uddannelsestilbud med efterfølgende jobmuligheder.

INVITATION 
VISIONSDAG
for Odsherred Erhvervsforum

- fokus på erhvervsliv 
og uddannelse

Odsherred Erhvervsforum vil i samarbejde med foreninger, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner 
være med til at sætte nationalt fokus på Odsherred som uddannelse- og erhvervskommune.

DATO:
15. september kl. 12:00

STED:
Anneberg kulturpark, Annebergparken 22 

4500 Nykøbing Sj.

TILMELDING:
Efter først-til-mølle-princip. Se vores side her: https://odsforum.dk/arrangementer/

her kan du tilmelde dig arrangementet.

Senest: mandag den 13/9 kl. 12

PROGRAM - SE NÆSTE SIDE



PROGRAM FOR VISIONSDAGEN

12:00 - 12:30
Ankomst til Anneberg Kulturpark med let servering

12:30 - 12:35
Velkomst v/Borgmester Thomas Adelskov

12:35 - 12:45
Velkomst v/Anni Juul Jensen og Jørgen Ravnsbæk

12:45 - 13.30
De nye flyttemønstre fra storbyen til Nordvestsjælland
v/ Jesper Bo Jensen, Center for Fremtidsforskning

Hvordan har vores flyttemønstre ændret sig uden og efter Coronakri-
sen? De unge familier flytter ud fra storbyen og tager deres børn med 
sig. De søger plads i boligen, gode omgivelser til børnenes opvækst 
og kan ofte arbejde hjemmefra en del dage hver uge, Det rykker ud-
flytningen kraftigt og skaber mulighed for at tiltrække tilflyttede i 
hele Nordvestsjælland. Men der skal noget særligt til at at få dem 
til at slå sig ned i bestemte områder. Byggegrunde, skoler og dag-
institutioner, det lokale foreningsliv er adgangsbilletten til de unge 
familier. Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, direktør for Fremforsk 
– Center for Fremtidsforskning sætter disse tendenser ind i et per-
spektiv for de kommende års udvikling.

13.30 - 13:45
Hvordan tiltrækker vi kvalificeret arbejdskraft til Odsherred 
Kommune? v/ Erhvervskonsulent Anette Friis 

Studerende knytter relationer til deres mulige, kommende arbejds-
plads i praktiktiden. Det betyder, at udfordringen med at tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft til kommunen og til virksomhederne hæn-
ger tæt sammen med at et område er attraktivt og synligt for stude-
rende i relation til deres valg af praktiksted.

Kvalificeret arbejdskraft og studerende er vigtige for udvikling og 
innovation i kommuner, institutioner og virksomheder, fordi kon-
kurrenceevnen øges. Praktikforløb og projektopgaver tilfører vigtig 
viden og udvikling til områder, hvor der ikke ligger uddannelses-
institutioner.

Praktikforløb og projektopgaver indgår som en central del af Ods-
herred Kommunes tanker om attraktivitet: BO-LEVE-JOB. Samme 
tankesæt indgår i Det Sjællandske Bosætningsinitiativ, SBI, hvor 6 
kommuner er sammen om at skabe attraktive forhold for bosætning 
og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

13:45 - 14:00
Kaffe og frugt

14:00 - 15:00
Præsentation af samarbejdsmuligheder med SDU 
– Astrid Jensen, SDU/Michelle Hasselbalch Pedersen, SDU, RIO

Bliv klogere på hvordan du og din virksomhed kan samarbejde med 
SDU’s studerende og fagmiljøer. SDU i Slagelse har et tæt samar-
bejde med erhvervslivet, hvilket styrker de studerendes arbejds-
markedsparathed og bringer ny viden og innovation til det lokale 
erhvervsliv.  

Hør Fanny Villadsen, direktør i Odsherred Forsyning, fortælle om Case 
Camp 2020, hvor forsyningsselskabet fik input til en ny kampagne – 
Sprøjtefri sommer. Og mød en af de studerende, der via samarbejdet 
for alvor fik øjnene op for karrieremulighederne i forsyningsbranchen.

15:00 - 15:15
Pause

15:15 - 16:00
Oplevelsesøkonomi i Nordvestsjælland, det lokale erhvervsliv 
og uddannelserne – tiden efter Corona
v/ Jesper Bo Jensen, Center for Fremtidsforskning

Corona ramte oplevelsesøkonomien langt hårdere end andre dele af 
samfundet. Men det ændrede også grundlaget for oplevelser – natu-
ren, outdoor, deltagelse i aktiviteter og potentialer ændrede sig i løbet 
af krisen. I dag er vi for alvor på vej tilbage, men med nye opgaver og 
kundetyper. Det giver muligheder for nytænkning i erhvervslivet og i 
forhold til uddannelserne, da den kommende periode bliver præget at 
alt andet end tilbage til det gamle. En ny tid i oplevelsesbranchen er 
på vej. Jesper Bo Jensen, Center for Fremtidsforskning, sætter fokus 
på udviklingen.

16:00 - 16:20
Nærhed i forhold til produktion og uddannelse
v/ Pia Heike Johansen, lektor på Syddansk Universitet og 
Center for Landdistriktsforskning

Nærhed til produktionen såvel som til uddannelsesmiljøer på alle 
niveauer er afgørende for innovationskapacitet og udvikling lokalt. 
De sidste 15 års centralisering og outsourcing har imidlertid skabt 
stadig større afstande og det truer især yder- og landkommuners 
erhvervsudviklingsmuligheder. Pia Heike Johansen, lektor på Syd-
dansk Universitet og Center for Landdistriktsforskning kommer 
med et bud på, hvordan man med udgangspunkt i de lokale res-
sourcer kan gentænke nærhed og koblingen mellem produktion og 
uddannelse.

16:20 - 16:40
Den lokale værdikæde i forhold til lokale fødevarer 
– Hvilke gevinster der er ved dette perspektiv, samt ikke 
mindst udfordringerne i forhold til det eksisterende system.  
v/Jesper Zeihlund direktør i NCLF

Lokale Fødevare har i årtier været italesat som en ressource for 
landområder – Det er på mange måder ikke blevet foldet ud i for-
hold til at give en egentlig gevinst for lokalområdet – Vi arbejder 
med lokale fødevarer i NCLF og kan se, at hvis vi skal have den 
samfundsmæssige gevinst med hele begrebet ” Lokale Fødevare”, 
så skal vi se på værdikæden.

På ganske få år er der blevet kortere mellem fødevareproducenten 
og forbrugeren – Den trend fik et særlig gode betingelser under 
Corona pandemien, og det er afgørende at dette momentum fanges 
og videreudvikles  - Kort sagt – Hvis hele fortællingen om Lokale 
Fødevarer skal have gang på jord, så skal der radikale ændringer til 
for at det bliver den succes der er potentiale for. 

16:40 - 17:00 
Spørgsmål til oplægsholdere

17:00 
Tak for i dag 
v/Anni Juul Jensen


