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Torsdag den 17. marts kl. 16.00 – 17.00
Odsherred Erhvervsforum, Bjarkesvej 1, 4500 Nykøbing Sjælland

Her kan du komme med input til, hvad visionsdagen kan indeholde, hvordan den kan organiseres og du kan melde 
dig til den arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med planlægningen og gennemførelsen af Visionsdagen.

Visionsdagen afholdes 14. september kl. 11.00 – 16.00 i Anneberg Kulturpark

Alle har mulighed for at være medarrangører af Visionsdagen.

Tilmelding til Inspirationsmødet senest 14. marts 
via Odsherreds Erhvervsforums hjemmeside.

VÆR MED TIL AT ARRANGERE

VISIONSDAG
I ODSHERRED
Som en udløber at sidste års Visionsdag i Anneberg Kulturpark 
inviterer Odsherred Erhvervsforum, Nordvestsjællands Erhvervs- og 
gymnasieuddannelser og FGU Nordvestsjælland nu til et inspirations-
møde, hvor du kan være med til at komme med input til Visions dag 2022 
i Odsherred samt være medarrangører af dagen.

Aktivitetsoverblik:

Inspirationsmøde 
den 15. marts kl. 16:00 - 17:00 
på Bjarkesvej 1, 4500 Nykøbing Sjælland

Visionsdag den 14. september kl. 11.00 - 16.00 

Spændende erfaringer fra sidste års 
Visionsdag i Odsherred 

Den 15. september 2021 afholdte EUC Nordvestsjæl-
land, FGU Nordvestsjælland og Odsherred Erhvervs-
forum Visionsdag i Odsherred. Over 50 personer var 
samlet for i fællesskab at blive klogere på, hvordan 
der kan arbejdes med Odsherred som uddannelses- 
og erhvervskommune. 

Deltagerne kom fra erhvervslivet, uddannelsesinsti-
tutioner, foreninger og kommunen, og der var også en 
række deltagere fra andre kommuner. Arrangementet 
foregik i Anneberg Kulturpark, og de var medarrangører 
sammen med Dragsholm Sparekasse.
 
Mange vinkler på det at være en 
uddannelses- og erhvervskommune 
I arbejdet med de videre visioner for Odsherred som 
uddannelses- og erhvervskommune kan der sættes 
fokus på mange forskellige temaer. Stikord i den for-
bindelse kunne være: Unge, uddannelse, rekruttering 
af arbejdskraft, tiltrækning af virksomheder, øget 
bosætning, tiltrækning af flere uddannelser, stærkere 
samarbejde på tværs af sektorer og nye samarbejds-
former eksempelvis i form af socialøkonomi.

Med venlig hilsen

Malene Grandjean
 Vicedirektør Nordvestsjællands

Erhvervs- og gymnasieuddannelser

Jørgen Ravnsbæk
 Direktør

FGU Nordvestsjælland

Anni Juul Jensen
Konsulent 
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