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Kommissorium for Strategisk Partnerskab om Uddannelse  

Formål 

Hovedstadens kommuner, Region Hovedstaden og uddannelsesinstitutionerne har en stor og fælles opgave 

med at skabe gode velfærdsuddannelser og sikre rekrutteringen til ledige stillinger på velfærdsområderne. I 

den forbindelse er der behov for et solidt datagrundlag, der kan understøtte arbejdet med uddannelse af ele-

ver og studerende – både på uddannelsesinstitutionerne og i praktikorganisationerne. Her har vi brug for at 

arbejde sammen på tværs af kommuner, regionen og uddannelsesinstitutioner, da situationen kalder på nye 

og bedre løsninger, som vil kræve et endnu tættere samarbejde. 

 

Strategisk Partnerskab om Uddannelse er et forpligtende samarbejde mellem kommunerne i hovedstaden, 

Region Hovedstaden, SOSU H, Københavns Professionshøjskole, Diakonissestiftelsen og Bornholms Sund-

heds- og Sygeplejeskole. Partnerskabet skal bidrage med data og analyser om praktik, og udarbejde strategi-

ske anbefalinger til nye og bedre løsninger på de udfordringer vi fælles står overfor. Dette vil bl.a. ske med 

afsæt i evalueringer af praktikforløb fra elever og studerende på velfærdsuddannelserne. 

    

Strategisk Partnerskab om Uddannelse har til formål, at: 

1. Levere evalueringsdata og analyser, der bidrager til datainformerede handlinger, som styrker kvali-

teten af praktikken og arbejdet med rekruttering.  

2. Komme med strategiske anbefalinger og bud på løsningsforslag på områder, hvor flere partnere 

er forpligtet til at finde fælles løsninger. 

3. Bidrage til at løfte dagsordenen omkring data, analyser og praktikforløb i fora uden for part-

nerskabet.  

4. Formidle resultater og anbefalinger fra arbejdet i partnerskabet til alle kommuner, Region Ho-

vedstaden og øvrige relevante aktører.  

 

Målgruppen for partnerskabets strategiske arbejde er direktører i kommuner, Region Hovedstaden, på hos-

pitaler, KP, SOSU H, Diakonissestiftelsen og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Evalueringsresultater 

som partnerskabet leverer skal ligeledes kunne anvendes lokalt i de enkelte partnerorganisationer. 

 

Organisering  

 

Styregruppe 

Partnerskabet er organiseret med en styregruppe på direktørniveau, hvis sammensætning afspejler, at styre-

gruppens medlemmer repræsenterer kommunale og regionale partnere, Københavns Professionshøjskole1 og 

SOSU H.   

 

Styregruppens medlemmer er dekaner fra KP, direktører fra SOSU H, strategiske ledelsesrepræsentanter fra 

Region H og kommunale repræsentanter på direktørniveau. Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse 

og Beskæftigelse (VUB) udpeger tre kommunale repræsentanter.  

 

 
1 Det er aftalt, at KP også repræsenterer Diakonissestiftelsen og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i styregruppen. 



Side 2 af 2 

Styregruppen har ansvar for, at partnerskabet indfrier sine fire formål, samt at prioritere partnerskabets 

budget.  

 

Formanden for styregruppen vælges af formanden for VUB, repræsentanter for Region H, KP og SOSU H. 

Formanden vælgers som udgangspunkt for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse.  

 

Der afholdes to til tre ordinære møder i styregruppen om året. Hvis behovet opstår, kan formanden indkalde 

til ekstraordinære møder. Desuden kan partnerskabssekretariatet, efter aftale med formanden, gennemføre 

mailhøringer af konkrete sager og spørgsmål. 

 

Sekretariat 

Partnerskabets styregruppe betjenes af et sekretariat, hvis opgaver blandt andet omfatter: 

■ Udarbejdelse af beslutningsoplæg baseret på resultater fra evalueringer og analyser 

■ Koordinering af indsatser – f.eks. i regi af den fælles kommunale taskforce 

■ Bistå med projektunderstøttelse for konkrete handlinger som iværksættes i regi af partnerskabet 

■ Indsamling, databehandling og udvikling af koncept i forbindelse med evaluering af praktikforløb, herun-

der udvikling af resultatvisninger mv.  

 

Sekretariatet er bemandet af medarbejdere fra KKR-Hovedstaden, KP og SOSU H. Medarbejdere fra andre 

partnerorganisationer kan indgå i sekretariatet. Sekretariatet referer til formanden for styregruppen. 

 

Drift af evalueringer 

Sekretariatet har ansvaret for drift og afrapportering af evaluering blandt studerende, elever og praktikvejle-

dere på vegne af partnerorganisationerne.   

 

Økonomi 
 

Partnerskabet er finansieret af partnerne efter følgende finansieringsmodel (2021 tal): 

 

Kategori Antal indbyggere Årlig bidragssats* 

Kategori 1: Kommune, KP, SOSU H og Region H 120.000 og derover Ca. 75.000-

100.000 kr.   

Kategori 2: Kommune Over eller 40.000, under 

120.000 

30.000 kr. 

Kategori 3: Kommune, Diakonissestiftelsen og 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 

Under 40.000 15.000 kr. 

*Den årlige bidragssats reguleres med det generelle pris- og lønindeks 

 

Det årlige budget dækker omkostninger til videreudvikling af it-løsninger til resultatvisninger, sekretariats-

betjening af styregruppen, databehandling, udarbejdelse af årlige analyser, rapporter mv.  

 

Budgettet prioriteres årligt af styregruppen.  

 

Kommissoriet er godkendt: 

KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse i maj 2022 

Styregruppen for Strategisk Partnerskab om Uddannelse i august 2022 
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