
 

A  

Har gjort særlige indsatser for at fremme 

verdensmålet. 

 

B  
Har arbejdet med politikker  

og  strategier for at fremme  

verdensmålet. 
 

 

C  
Igangværende initiativer som 
fremmer  

arbejdet med verdensmålet. 

 

D 
Har ideer til at komme i mål  

med verdensmålet. 

 

Faxe kommune skal sikre lige adgang 

til kvalitetsuddannelse og fremme 

muligheder for livslang læring. 

 
KL siger: 

Alle skal have lige adgang til kvalitetsuddannelse, og 

alles muligheder for livslang læring skal fremmes. 

FN mener, at uddannelse er en af de mest 

kraftfulde og gennemprøvede motorer for en 

bæredygtig udvikling. Mål 4 skal sikre, at alle piger 

og drenge fuldfører en gratis primær- og sekundær 

skolegang inden 2030. Det sigter også mod at give 

lige adgang til erhvervsuddannelser samt fjerne 

kønsrelaterede og økonomiske uligheder med 

henblik på at opnå universel adgang til en 

videregående uddannelse. Mål 4 om 

kvalitetsuddannelse stemmer i høj grad overens 

med KL’s uddannelses- og folkeskolepolitik. For KL 

er folkeskolen en grundpille i samfundet og skal 

være det naturlige første valg, når et barn starter i 

skole. Den skaber fællesskaber, sammenhængskraft 

og social mobilitet og formår at bygge bro mellem 

vores fortid, nutid og fremtid. Den danner og 

uddanner, og spiller desuden en rolle for Danmarks 

fremtidige vækst og beskæftigelse. Overgangen fra 

folkeskolen til en ungdomsuddannelse er central. 

Det er KL’s politik, at de unge skal sikres et endnu 

bedre uddannelsesvalg, og at flere unge skal tage en 

erhvervsuddannelse. Det kræver, at de 

forberedende uddannelsestilbud mellem 

grundskolen og ungdomsuddannelserne gør større 

nytte end i dag. Mål 4 er derfor også et prioriteret 

mål i KL’s verdensmålindsats. 

I november 2018 fik Faxe Kommune en samlet 

strategi for arbejdet med Literacy på det 

samlede 0-18 års område. Strategien 

hviler på et tæt og tværprofessionelt samarbejde. 

Samarbejdet er med seks fælleskommunale 

pejlemærker som ramme og en række 

fælleskommunale indsatser som fundament.  

Visionen er at styrke et sammenhængende, 

helhedsorienteret og forskningsforankret arbejde med 

literacy til gavn for alle børn og unge. 

 

Der er formuleret en fælleskommunal strategi på 

uddannelsesområdet. Den er forankret lokalt i 

databaserede handleplaner. 

 

Der er arbejdet med en række aktiviteter under Projekt 

Læseglæde og læselyst. 

Projektet følges op med kvalitets-evalueringer på 

sprogkonferencer i dagtilbud 

og skole, og på kvartalsmøder i skolerne.  

Andelen af børn, der er parate til at møde 

læseundervisningen i 1.klasse er stigende.  

Andelen af børn , der er i risiko for at ende i 

læseproblemer, er faldende. 

 

Relevante områder samarbejde tæt med erhvervsskoler 

og professionsskoler om uddannelse af 

elever og studerende. De politisk aftalte 

dimensioneringer overholdes.  

 

Der ansætter mange elever i de forskellige fagområder. 

I forhold til rekruttering og fastholdelse 

arbejdes der målrettet med praksislæring i 

form af dygtige vejledere, ugentlig 

opfølgninger og supplerende lokalt 

undervisningsprogrammer. 

 

Der sker en løbende uddannelse af medarbejdere på 

udvalgte områder, herunder uddannelse 

af praktikvejledere, demensnøglepersoner på 

uddannelse m.v. 

 

Der samarbejdes med ungdomsuddannelserne på ZBC i 

Næstved om brobygning for unge i forhold til personlig 

afklaring.  

Der samarbejdes med erhvervsplaymaker om praktik for 

skolelever.  

Der gennemføres mønsterbryderprojekter og indgås 

aftale om besættelse af 10 interne IGU -pladser. 

Deltagelsen i projektet Fælles om Forebyggelse, 

herunder de prøvehandlinger der for tiden er igangsat, 

understøtter indsatsen med at sikre en 

kvalitetsuddannelse for sårbare og udsatte borgere. 

  

Børn i fælleskaber og aktiviteter i relation til den 

koordinerede ungeindsats fortsætter.  

 
Politikker: 

 Integrationspolitik  

 Handicappolitik  

 Veteranpolitik 

 Børne- og ungepolitik  

 

 

Strategier: 

 Beskæftigelsesplanen  
 

Der vil vedvarende være fokus på 

læsestrategien og dens 

styringsmekanismer. 
 

Man har sin opmærksomhed på, 

hvilke kompetencer fremtidens 

arbejdsmarked vil efterspørge, så der 

finder en fremtidssikring af 

uddannelserne sted.  

 

Der vil ske en opkvalificering af 

erhvervsvejledningen i folkeskolen 

med fokus på fremtidens behov i 

erhvervene.  

 

Der laves fortsat prøvehandlinger 

under projektet Fælles om 

Forebyggelse. 
 

Der bør sættes fokus på uddannelse frem 

mod en varig beskæftigelse. 

 

Der bør være en henvisning til  

verdensmål i udarbejdelse af en revideret 

integrationspolitik. 

 

Der bør være målbarhed af effekten ved 

prøvehandlinger under Fælles om 

Forebyggelse. 

 


