Uddyb gerne dit svar (behov for, at man kan uddanne eller efteruddanne sig lokalt her i Holbæk
Kommune):
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Uddannelse er altid godt uanset alder
Jeg er bioanalytiker og skulle tage turen hele vejen til Næstved.
Synes det er vigtig at man ikke skaber store viden centre i dele af landet eks.vis Kbh, Århus, Aalborg mv men sørger for at de
unge kan uddanne sig lokalt, hvor de senere også kan komme til at arbejde. Ved at centrere uddannelserne risikerer vi også at
de unge affolker lokalområdet og ikke kommer tilbage
F.eks. kunne det være godt med en merkonomuddannelse i Holbæk
Yderst speciel
Der bliver jo flere ældre og dermed flere pleje og omsorgs opgaver
opskoling fra suso hjælper til suso assistent med fuld løn, ligesom dengang man blev opskole fra hjemmehjælper til suso
hjælper
seminarium
Min branche er Pharma, og jeg tror ikke at der er gruændlag for at bygge noget op i den retning i Holbæk.
Videreuddannelse er et kontimuerligt på arbejdsmarkedet i dag. Lokal uddannelsesmuligheder skaber bedre balance mellem
familieliv og uddannelse.
arbejder indenfor Lov om aktiv beskæftigelse og der er det vigtigt at opdateres i fht. gældende lovgivning på området
Jeg kender handelshøjskolerne - mangler dem i Holbæk. Akademier indenfor alt i finans/pension/IT
Det ville da være perfekt at kunne efteruddanne sig inden for IT i Holbæk. Vi er mange IT folk i Holbæk, men arbejder oftest i
København. Videreuddannelser i egen kommune ville være en lettelse. Og måske ville det betyde flere IT arbejdspladser i
kommunen.
Jeg kunne godt bruge efteruddannelse i form af aftenskole så jeg kan udanne mig videre samtidig med at jeg er i job.
Vi havde et meget velfungerende seminarium i byen. Efter det blev flyttet er der ikke længere så mange praktikanter på skolerne,
og det mangler vi for at få ny inspiration. Der er desuden langt fra hele Odsherred til Roskilde. På den måde bliver det sværere at
skaffe kvalificeret arbejdskraft til yderområderne.
Skulle til Kalundborg for at tage Lager og logistikoperatør uddannelsen
Jeg er Brandmand i københaven
En opskoling fra SSH til SSA uden lønnedgang!
man har altid en fordel ved at uddanne/efteruddanne sig
Ved at give de unge uddannelsesmuligheder i kommunen, kan man håbe på at de bliver og gerne vil arbejde lokalt
jo flere tilbud
jo længere bliver de unge
er pensionist på 76 år
Jeg har ikke kendskab til de tilbud der er i Holbæk.
Seminariet!!!
Ja. Det vil gøre det lettere at skaffe lærere til egnens skoler og at fastholde dem her
Men ikke grund uddannelse. Hvis man bruger flere krafter på efteruddannelse så flere havde mulighed for at styrke deres
kompetencer
lærerseminar/sygeplejerskeuddannelse f.eks.
Uddannelse er vigtig og transporttid betyder en del
Jeg arbejder med plastrør med mere, for pharma industrien, og det er der ikke meget af i Holbæk
Jeg ved lidt om IT, men den branche jeg kender mest til er forskning og uddannelse inden for humaniora
Ja hvis det sker i samarbejde med de omkring liggende kommuner/ institioner
Det vil være nemmere, rent geografisk! (mindre transporttid)
Principielt ja, så er der et behov. Kæmpeinstitutioner og ensrettethed tjener ikke det gode, hverken for mangfoldigheden for
mennesker, opgaveløsning mm., og da slet heller ikke for lokalmiljø, lokalliv oa.. Centraliseringer er noget Fanden har skabt.
Holbæk vokser meget i disse år - det vil absolut gavne helheden med forbedring og udbygning af uddannelses- platformen
Det er vigtigt
Jeg synes man skal gøre noget for at få løftet vores folkeskoler i kommunen
Jeg mener det af stor betydning at man ikke skal bruge for meget tid på transport hvis man gerne vil efteruddanne sig i fritiden.
Nedlæggelsen af seminarierne var en fejl. Holbæk Seminarium savnes for at sikre kvalificerede lærere i denne del af Sjælland.
Det samme gælder sygeplejeskole, som det ser ud til kommer igen?
Det er frygteligt for hele området at Holbæk seminarium er nedlagt og betyder helt sikkert at færre i området vil uddanne sig på
grund af den meget lange transport
Der mangler et seminar
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Afstande for lange.
Jeg er i medicinalbranchen, de uddanner selv
Når man skal pendle eller flytte bopæl, for at videreuddanne sig, er der altid en potentiel risiko for at man ikke vender retur til
lokalområdet efter endt uddannelse. Det har bl.a. en vis betydning for skattegrundlaget på sigt.
Giver flere lydt til udd. når de er nær på.
Der mangler kvalificeret arbejdskraft på hospitalerne.
jq det giver en arbejdsplads et løft
Vi skal have de unge mennesker til at blive eller komme tilbage efter endt uddannelse.
Alt for meget uddannelse er samlet i de største byer. Det trækker Danmark skævt
Det er helt sikkert et problem at lærerseminariet lukkede hér i byen. Det er blevet sværere at rekutere nye lærere. Måske kan det
nye videns og evalueringscenter bringe noget pædagogik tilbage.
Bioteknologi
Det er ikke hensigtsmæssigt hvis der er langt til et uddannelsessted, det koster tid og penge for en studerende, der ikke har for
mange midler.
Efteruddannelse er en indlysende nødvendighed, med den senere pensionsalder.
lærer.sygepleje.
Skal til Brøndby eller helt ind mod Kbh. Vi har brug for små hold
Det er altid mere attraktivt, hvis man kan videreuddanne sig lokalt, frem for at skulle brug lang tid på transport
Jeg har ikke haft behov for det, og har derfor ikke undersøgt det.
Læreruddannelsen må gerne starte op igen. Det vil give kulturen i Holbæk et stort løft. Tror det kan tiltrække studerende til byen.
Fx HD som jeg selv har et par stykker af, er det afgørende for mange erhvervsaktive at kunne efteruddanne sig i lokalt.
Vi mangler en seminarium.
Er ved politiet
Bevare de eksisterende uddannelser + sundhedssektoren
Synes det ville være et plus for kommunen, hvis vi havde videregående uddannelser i byen. Mange unge vender ikke tilbage
efter endt uddannelse. Synes endvidere at det kunne være et godt sted, at profilere sig som kommune.
Jeg boede i Helsingør og tog min uddannelse i København. Det giver mening at have universitets uddannelserne i de store byer,
men det koster selvfølgelig at de unge flytter til byen. Tror bare man skal satse på at gøre det attraktivt for dem at flytte tilbage
til Holbæk efter endt uddannelse
Jeg er ved at uddanne mig til pædagog i Roskilde og det er rigtig fint
De normalt en teknisk uddannelse der ligger på DTU
Men pga karater gennemsnit kunne jeg få en dengang special uddannelse på rTs
Nu er min branche vel forholdsvis snæver, men der er jo Kunsthøjskolen i Holbæk, som har et godt ry ift. forberedelse til et af
kunstakademierne.
Og der er ligeledes en slags "efteruddannelse" i form af kurser på VAK (Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder) i Jyderup.
Der er altid plads til forbedring, når det kommer til kulturen -især ville det være ønskværdigt at det kunstneriske blev styrket
mere i folkeskolen, men det er nok en helt anden diskussion.
Der findes ikke rigtig så mange højere uddanelelser inden for datalogi i Holbæk.
Kommunen er fuld af gode lærere, som trænger til en grundig efteruddannelse
Pædagog
Jeg er pensioneret gymnasielærer, så spørgsmålene rammer ikke helt plet for mig.
Da jeg arbejder inde for IT. Synes jeg helt klart man burde tænke på at have uddannelser inde for IT i Holbæk kommune. Så kan
Holbæk kommune være mere konkurrence dygtig i forhold til andre kommuner. Så kan man nok holde på flere unge i stedet for
at de vil tage til andre kommuner, for at læse. Så kan det være at være at flere vil starte IT Virksomheder op og/eller flytter til
Holbæk kommune, i stedet for at vælge andre kommuner.
Snart 75 år
lokalt er det større mulighed for at forløbet bliver gennemført, p.g.a. transport, familietid, fritid, m.m.
Uddannelser er altid godt
Det giver flere muligheder til de unge
Uddannelsesmuligheder er vigtigt for at fastholde unge mennesker lokalt.
Personligt har jeg ikke behov for det da min IT efteruddannelse er meget specialiseret. Efteruddannelse modtager jeg via min
arbejdsplads. Geografien for efteruddannelsesstedet er ikke afgørende der er derimod det faglige niveau og indholdet.
kun boet her i 11 år
det er vigtigt, at folk kan udvikle sig indenfor deres arbejdsområder, hvis man som kommune ønsker at folk ikke skal orientere
sig væk fra nærområdet.
Det har jeg ikke sat mig ind i

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roskilde University/ København tæt på eller uddannelsescentret i andre byer
skulle køre til transportuddannelse
Det er svært at tiltrække undervisere i Vestsjælland , efter man lukkede seminariumet.
Ja som Karosseripladesmed
er forbedret med ny uddannelse i Kalundborg for bioanalytikere
Man kan bare pendle
Rent praktisk fin ide, men man samler ny viden og erfaring ved at komme væk fra sit lokal milijø
Det at være en uddannelsesby betyder utroligt meget for byudviklingen i det hele taget. Befolkningssammensætningen bliver
mere varieret og det betyder meget for fritids- og kulturlivet og erhvervslivet. Store uddannelseskaserner er dødsyge og uden
faglige fælleskaber - fx er det en katastrofe at seminariet er forsvundet fra byen. Campus i Roskilde er en fabrik uden mulighed
for at skabe nogle gode faglige miljøer omkring de forskellige uddannelser.
Jeg går ind for få, men stærke uddannelsescentre, der kan stå sig internationalt. Hellere godt uddannet i København, end
middelmådigt i Holbæk.
Mine voksne børn og mange af deres venner flyttede fra Holbæk efter endt gymnasium for at tage en videregående uddannelse.
Andre unge, jeg kender, fravalgte videregående uddannelse, bl a fordi der i deres familie ikke er rollemodeller, som har taget en
lang uddannelse et andet sted i landet. Lidt bredere udvalg af videregående uddannelser lokalt ville være rigtig godt, så man
ikke nødvendigvis skal flytte fra området.
Byggeri er en af de største beskæftigelseområder og der er brug for mellemleder- og lederuddannelser likalt
Bygge og anlægsuddannelserne er vigtige at have lokalt, IT uddannelserne (videregående) kun relevante lokalt, hvis
uddannelsesoptaget øges kraftigt.
mere fokus på forebyggelse, sundhedsfremme, rygestop, sammenhængende patientforløb mellem primær og sekundær sektor
Efteruddannelskurser i Transport
Kommunom
Det vil jo være rart at der er efteruddannelses muligheder tæt på hvor man bor, men behovet skal ses i lyset af efterspørgelse,
og hvad der er i de omkringliggende kommuner.
Der mangler faglærde
Der er brug for lærerkurser.
Det giver stor mening at bo og blive boende efter endt udd.
Videreuddannelse inden for socialrådgivning bør være i de institutioner som har førende viden herfor eks.. den sociale højskole
København/ Odense
videre uddannelse efter ingeniøruddannelser skal ikke ske i lokalområdet da det ikke er realistisk at tiltrække de rigtige
undervisere og faciliteter
Diplomuddannelse,enkelte moduler eks.
Lærerstudiet tilbage til Holbæk igen.
I det hele taget er der behov for at man kan uddanne sig lokalt. Men IT, det kan man lære alle steder - jeg følger selv online
kurser fra udlandet.
Mit "ja" til behov for uddannelse indenfor de brancher jeg har kendskab til, skal ses som et generelt "ja", idet jeg tror på, at vi ved
at skabe flere uddannelsesmuligheder, gerne videregående uddannelser, vil gøre Holbæk Kommune til et mere attraktivt sted at
bosætte sig i. De studerende vil måske bosætte sig i kommunen under deres uddannelse og blive boende, når de er færdige,
ikke mindst, hvis jobmulighederne i kommunen også er gode. Hvis vi får skabt flere uddannelser i kommunen, vil virksomheder,
som skal aftage de studerende efter endt uddannelse antageligt også begynde at etablere sig i kommunen - og dermed øger vi
antallet af potentielle jobs til de personer, som afslutter uddannelserne.
lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver. De mellemlange videregående uddannelser!
Har ikke behov er pensonist
I hvert fald gerne efteruddannelse, stort klientel, velfungerende institutioner , eks. sygehus
Gerne akademiuddannelser ellet compliance HD niveau . Det jeg søger kan jeg få i Næstved/Roskilde/Køge eller København.
Det er meget essentielt vigtigt at læreruddannelsen kommer tilbage til Holbæk og med den måske også andre, da uddannelses
institutioner er med til at gøre en by levende.
Der mangler i den grad tilbud om opkvalificeringskurser
Mig bekendt er der mulighed for at uddanne sig, men efteruddannelse foregår andre steder
Flere kursus muligheder
Vi havde et glimrende lærerseminarium i Holbæk- Jeg erkender, at søgningen var ringe til sidst, men det skyldtes vel også
centraliseringen i Roskilde og den efterhånden noget rodede struktur, der er på uddannelsen.
EUC i Holbæk
det er altid godt der er mulighed for, at man uddanne sig lokalt...
Man burde ikke nedlægge Seminariet
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Vi har en del virksomheder der kan bruge højt uddannet folk, og hvis folk først har bosat og opbygget netværk i f.eks.
København, så er det svært at hive dem tilbage til provinsen.
Det får flere i uddannelse samt efteruddannelse, hvis uddannelserne ligger tættere på boligen.
Dvs. Ønske om flere uddannelser i yderområderne.
Vigtigt at følge med udviklingen inden for IT
Fordel med uddannelse af sygeplejersker og SOSU ved sygehuset lokalt
Det er vigtig at vi bevare og udbygger de god uddannelsestilbud vi har i kommunen ellers flytter mange af de unge til andre byer
for at uddanne sig og mange vender ofte ikke tilbage igen.
Pt er der ingen kurser eller nogen former for efteruddannelser på området. Der skal man til Roskilde, Kbh, Fyn, Jylland mm.
Det er næppe realistisk at uddanne eller efteruddanne DJØF' ere her i kommunen.
Fornyelse af f.eks ADR bevis eller EU kvalikations bevis.
Vi skal have gang i seminaret igen
Man har kurser i bl.a It på aftenskoler på henholdsvis AOF & LOF kursus-center
Inden for sygehusvæsenet er det vigtigt at videreuddanne i nærområdet så man bibeholder kompetente medarbejdere.
Jeg er ikke uddannet indenfor nogen af disse brancher, men jeg mener, at det vil være godt for Holbæk Kommune, hvis man kan
både uddanne og efteruddanne sig. Det er med til at tiltrække borgere.
Godt sygeplejerske uddannelsen kommer til Holbæk nu. Trist at læreseminariet er lukket!
Alle uddannelsesmuligheder giver en by ekstra liv. Ungdommen flytter til og der er mulighed for at de unge bliver boede.
Efteruddannelse vil der være behov for løbende og helst lokalt, fordi det kan give den bedste fleksibilitet ml. job og uddannelse,
gøre teori relevant ift daglig praksis.
sosu skolen
Bortfald af læreruddannelse har øget rekrutteringsproblemer - ikke mindst i yderområderne.
Kurser mm for lægeskretærer i andet end København kunne være dejligt.
Uddannelse tæt påbolig

Begrund gerne dit svar: (Problem, at der er meget få videregående uddannelsespladser i Holbæk?)
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Se foregående svar
Folk kommer ikke altid tilbage til Holbæk igen
Transporttiden og transportmulighederne (f.eks. mangel på togafgange fra Tølløse) er et stort problem. Det vil også være godt
for Holbæk Kommune med videregående uddannelser.
Gør det nemmere for de studerende mht. transport. Tilfører arbejdspladser til kommunen. Sparer energi og penge til transport.
Prioritere kvalitet fremfor nærhed. En lokal videregående ville ikke kunne opnå en størrelse som gør den effektiv og grundlag for
investeringer til høj kvalitet
vi får ikke arbejdskraften tilbage til holbæk, når de er uddannet
Et sted, hvor man kan videreuddanne sig, vil helt uundgåeligt, være et sted med høj faglig viden og med stor interesse i, at følge
med i den nyeste forskning mm. Det går vi glip af. Desuden bliver/er det svært, at rekruttere nyuddannet folk med den nyeste
viden.
skaber omsætning i byen
De unge må forlade lokal området med risiko for de ikke kommer tilbage
Se tidligere svar. Derudover vil veluddannede med en højere indtægt skabe et bedre kommunalt indtægtsgrundlag, der kunne
bruges på uddannelse.
Min fornæmmelse er ved videreuddannelse vil ungedommen gerne flytte på sig
de unge vil gene større byer end Holbæk
Arbejdspladser og alm. selvforståelse af at Holbæk skal være en uddannelses by. Det må være et kæmpe ønske for alle. Det gør
det nemmere/mere motiverende for holbækkere at tage en uddannelse,
Men der skal jo også være praktikpladser til evt uddannelser
Transporten til kbh. hvor mange kurser foregår er ret lang
Hvis man ikke har bil så tager det typisk 2-3 timer ud af hverdagen at skulle til andre storbyer. Det bliver til mange timer
sammenlagt med studiet at man ikke har tid til arbejde ved siden af studiet.
Der kunne være et potientielt problem ved manglende videregående uddannelsessteder i kommunen. Fremadrettet tror jeg at
der vil være flere, der f.eks flytter fra kommunen pga manglende uddannelsessted, der så vælger at flytte f.eks. ti
Roskilde/København eller andre steder i landet.
det er hurtig at pendle til københavn
Samme svar som i foregående spørgsmål
vi kan godt uddanne på forsvarlig vis
Den ældre ungdomskultur mangler i byen. Borgere bosætter sig udenfor kommunen.
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hvis Roskilde ikke har plads
Om det er et problem, ved jeg ikke rigtig! Men det er da ærgerligt for byen og kommunen!
Mange unge har svært ved at finde boliger, når de skal studere på en videregående uddannelse, i de store byer. Det og så lang
transport, kan være et stort problem, når de unge skal læse videre.
Der er faktisk ret kort til Roskilde, hvor der er mange muligheder for videregående uddannelse - og så er der altså kun ca. 1 time
med tog til København med endnu flere muligheder
Jeg mener ikke at det er et problem. Specielt ikke hvis den kollektive trafik styrkes. Turen fra HBK til KBH kan gøres på ca. 45
minutter - det er ikke værd at flytte efter!
Det betyder også meget for egnens kulturliv og for beskæftigelse af “underleverandører, servicemedarbejdere og håndværkere”
Lokalt uddannede lærere / sygeplejersker kan muligvis blive i Holbæk området efter endt uddannelse
Uddannelse medfører ofte permanent bosættelse i uddannelsesbyen
De unge på videregående vil gerne opleve nyt i byer andre unge og kulturelle/sociale tilbud
Det ville skabe tilflyttere med et tilbud om videregående uddannelse. Feks. Klinikassistent uddannelsen, der ved jeg flere der har
svært ved at læse den færdig da de skal til Kbh. EUC har/har haft faciliteter til både 1. Og 2. Skoleperiode.
Du unge som tager til Kbh, Roskilde eller Jylland for at uddanne sig flytter fra kommunen og de bliver som regel boende der
efterfølgende.
det påvirker hele byen(kommunen) som sådan, at der ikke er noget uddannelsesmiljø ud over de mellemlange. Det kan
forventes at der vil finde en vis afsmittende effekt sted i form af studiearrangementer, evt tilflytning af lærerkræfter etc. Alt i alt
vil det give kommunen et 'løft' tror jeg.
For at tiltrække folk er det vigtigt at unge mennesker bliver præsenteret for byen under en uddannelse
Jeg tror ikke spørgsmålet om hvorvidt det er et "problem" er den rette vinkel. Det er klart at man ikke flytter til Holbæk for at få
en videregående uddannelse hvis der ikke er noget udbud. Men det er vel også et spørgsmål om man tror/forventer at folk bliver
boende der hvor de har taget deres uddannelse. Der er sikkert også forskel på hvilke og hvor lange videregående uddannelser
man taler om. & så handler det vel også om image?
Holbæk er en del af greater Copenhagen så Roskilde og Kbh er en del lokal området
Tag toget
Det mangler en grund til at blive boende i kommunen og det vil højne hvilke socialklasser der bor i kommunen
Da der er et stort opland til kommunen
Vil gerne beholde de studerende i byen, når de er færdiguddannet
Man er nødt til, at se på det 'hele' liv, menneskers hverdag og hvordan det kan praktiseres meningsfuldt. For mange mennesker
betyder stor pendlertid, at hverdagen ikke kan hænge sammen på en god måde, -ikke at forglemme den sociale lim og det
netværk man får etableret på en uddannelse - hvis man kommer fra hele landet, sprænges meget af det gode man har fået
opbygget, når uddannelsen er sluttet. Fragmenteret liv er noget Fanden har skabt.
Så ville byen være mere eftertragtet og flere ville søge her til.
Der er ikke meget idet i at etablere et dyrt universitet i Holbæk. Mine store døtre har det eksempel vis fint med RUC etc
Læreruddannelse mangler
Helt klart være behov for f.eks. seminarium som der var før, og andre der kommer statslige arbejdspladser, hvad deres behov
kender jeg ikke, men der kan der måske være.
Der mangler virksomheder i Holbæk der kan understøtte de lærlimge der germne vil lærer et fagligt fag
Det kan være et problem, især hvis de ikke flytter tilbage efter endt uddannelse.
Vi får svært ved at få kvalificeret arbejdskraft.
Det er vanskeligt at rekruttere folk hertil, når først de er flyttet. Sjælland er så lille, at man sagtens kan bo her og arbejde i
Københavnsområdet. Det forudsætter bedre infrastruktur. Det betyder langt bedre togdrift og færre biler på motorvejen, hvor
folk spilder tiden i bil.
Husker seminariet
Rigtig ærgerligt at læreruddannelsen forsvandt fra Holbæk. Læreruddannelsen bevirkede at mange blev boende i Holbæk efter
endt uddannelse.
Se foregående svar
at aolk skal pendle ara så stor en kommune er da latterligt
Hvis der er mulighed for oprettelse af HD-fag mv, så kan du holde på flere i provinsen. Det ender ofte med arbejdskraften flytter
hvis man skal læse et andet sted med mere en 30 minutters transporttid.
Som job- og uddannelsesmarkedet er idag, må man forvente en vis form for pendlertid. Her vurderer jeg ikke turen til Roskilde
som urimelig, omend den er lang og besværlig for de studerende som skal skifte eks. tog/bus undervejs.
Bosætter sig ofte i nærheden
Godt der kommer sygeplejeuddannelse i Holbæk
ja det tror jeg vil betydning for de unge og for holbæk
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Det koster at tage tog eller bus, hvis det kan gøres billigere tror jeg ikke det betyder så meget.
Vi mister alle de unge i kommunen fordi de er nødt til at flytte væk
lk øælk øæk æl øæl køælk øæ øæl øm øæl ,øæl
vi mester de unge efter udd.
"Provinsen” bliver talt ned blandt de uddannelsessøgende i stedet for at blive talt op. Dermed bliver det svært at vende tilbage
efter endt uddannelse andetsteds. Før i tiden vendte man tilbage når der kom småfolk, i dag vælges Kbhvn, for det er blevet
holdningen, at det er der , tingene sker.
Vi skal sørge for at de unge ikke flytter til Kbh for at få uddannelse
Betydningsfuldt at opleve andre miljøer og at skulle klare sig selv.
Vi mister bla. en del borgere
Studerende slår ofte rødder, hvor de læser og vælger derfor at blive der efter endt uddannelse.
Vi skal gerne beholde vores studerende i Holbæk. Jeg tror at mange vil blive i byen, hvor de er færdiguddannet, og har etableret
sig
Er der videregående uddannelser er der også mulighed for at nogle af de færdig uddannede vælger at fastholde Deres bopæl i
Holbæk
Boligmangel i de større byer kunne afholde de unge fra at gå i gang. Flere af de videregående uddannelser kunne måske også
deles op i forløb, så man starter i fx Holbæk og fortsætter/fuldfører i de større byer
Med kun 500 borgere fra Holbæk der tager videregående uddannelser, giver det ikke mening at oprette videregående
uddannelser i kommunen. Man må gå ud fra at de 500 er spredt ud over mange uddannelsesretninger.
de unge bliver i byen hvis de kan uddanne sig der
Jeg mødte min kone, der ellers kom fra Roskilde, fordi hun gik på Holbæk seminarium. Nu er hun blevet, bosat og arbejder i
Holbæk Kommune som lærer. Hvis hun dengang kunne ha læst i Roskilde som nu, ville vi ha været en lære mindre i Holbæk
Kommune. At lukke Holbæk Seminarium, er det værste der er sket for Holbæk i mange år.
De der er glade for Holbæk kommer tilbage efter uddannelse eller pendler til uddannelse. Danmark er ikke så tor
Det gør det sværere at fastholde de uddannede lokalt, da de har skabt et netværk i det område, hvor de er uddannet.
Se foregående spørgsmål
Børnene flytter ufrivilligt fra området
Ja, men problemet er også den elendige kollektive trafik situation i Holbæk kommune
Det er meget besværligt og dyrt at skulle flytte, og det er endnu dyrere og tidskrævende, hvis man skulle pendle.
det kan give en bedre udvikling i kommunen
Det er muligt at pendle til uddannelsessteder.
Tabet af seminariet var et stort tab - både fordi Holbæk mistede en videregående uddannelse og fordi vi mistede muligheden
for at rekruttere lærere til de lokale folkeskoler. Ingen politikere reagerede imod det bortset fra Kaare Dybvad.
Men det er naturligvis vigtigt, at der er gode transportmuligheder til uddannelsesbyerne Roskilde og København
Ja det synes jeg er et meget stort problem. Fordi uge flytter fra Holbæk kommune og til andre kommuner, fordi Holbæk kan ikke
tilbyde det som de ønsker at læse. Vil de uge der så læser i andre kommuner, vil komme tilbage til Holbæk. Det tror jeg heller
ikke på.
Offentlig transport fungerer fint til de større byer
Det er ikke givtigt at al uddannelse er samlet et sted. Holbæk er mulig at komme til og beboelsesmæssigt nemmere for
studerende af dem der gerne vil bo tæt på.
begrundelse som forrige svar.
Når folk flytter for at uddanne sig, bliver de ofte også boende, og Holbæk mister veluddannede mennesker, der kan tilføre
Holbæk kommune kapital.
Jeg vil ikke kalde det et problem. Efter uddannelse skal man mest sandsynligt alligevel pendle til sit kommende arbejde. Det er
helt fint at lære at pendle mens man læser, ellers fraflytter man alligevel byen hvis ikke man kan finde sig i at pendle eller når
man ikke kan få hverdagen til at hænge sammen som pendler med børn. Hvis vi i Holbæk havde nogle store arbejdspladser
hvor man havde mulighed for at få arbejde ville en videregående uddannelse indenfor dette område give mening - ellers ikke.
Der er størst chance for at blive i kommunen hvis man uddanner sig der.
Mange der ønsker uddannelse rejser for at få deres uddannelse det gælder hele landet
De unge flytter fra byen og vi får ingen unge tilflyttere
Der er meget kort afstand til større byer med flere vidergående uddannelser
en mellemting mellem ja og nej, da det der måske især skal satses på er, at skabe praktik og lærepladser i kommunen til de
uddannelser der ligger i roskile og københavn. Som det er nu er holbæk sygehus for eksempel tilknyttet Esbjergs afdeling for
jordemoderuddanelse, hvilket gør det meget lidt attraktiv at tage praktik i kommunen, hvorved man mister mulige tilflyttere.
Eks pædagoguddannelsen
Folk i området er vant til at pendle, ser det som en fordel at samle uddannelserne i de største byer.
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Vil gerne have de bliver i kommunen
Vi mister alle vore unge og sjældent vender de tilbage efter endt uddannelse
De unge flytter ud af Holbæk, og få vender tilbage.
Stor risiko for at borgere efter uddannelse, uden for kommunen, ikke vender tilbage.
mange vender ikke tilbage og arbejde her i kommunen, når de først er flyttet og fundet kæreste andet sted.
Andre byer bliver udd.byer i stedet for Holbæk
Offentlige transport mulighederne til / fra Holbæk er fine. Yderligere opbygger man ikke videregående uddannelses sted over en
dag, det tager tid og er en stor invistering.
Kommunen vil tiltrække flere studerende hvis de kan tilbyde en eller flere videregående uddannelser. Ofte bliver man tilknyttet til
den by hvor man tager uddannelse og kommunen vil på sigt få flere indbyggere med en højere løn og blive en socialt og
økonomisk bedre kommune
Efter at læreruddannelsen er flyttet fra Holbæk er det blevet sværere at rekruttere lærere til skolerne i såvel Odsherred som i
Holbæk.
Holbæk ville givetvis blive mere attraktivt for både egne og udefra kommende personer, hvis udbuddet af uddannelser blev
øget. Med fokus på manglende kollegieværelser i de større uddannelsesbyer, vil det givetvis blive et attraktivt valg for unge
uddannelsessøgende.
Se begrundelse under forrige spørgsmål
Kender en del unge, som ville have taget en videregående uddannelse, hvis de havde kunnet det lokalt.
Efter endt uddannelse er man tilbøjelig til at søge beskæftigelse i lokalområdet hvor uddannelsesstedet er placeret/hvor man
har skabt sociale relationer.
Afstandene er større for Kalundborg og særligt Odsherred. Her vil Holbæk være et godt knudepunkt
De unge bliver nødt til at flytte for at den uddannelse de brænder for
Det miljø der ville være omkring en videregående uddannelse ville fremme ungdomsuddannelserne og andre videregående.
Jo flere skoler i Holbæk man kan uddanne sig på jo bedre
Flere muligheder, mindre boligmangel, økonomi bliver i lokalsamfund
Som beskrevet tidligere er det efterspørgelse set i forhold til udbud, og transport til omkringliggende kommuner
De vender sjældent tilbage hvis de rejser ud for at uddanne sig.
Bruger meget tid på at pendle og det er svært at finde bolig i de større byer
Jeg pendlede under noget af min uddannelse og det er spild af tid og energi.
Man kan med fordel samle de videregående udd. I eks. Roskilde. Problemet opstår ved åbningstiderne for daginstitutionerne
Det er ikke realistisk at anlægge faciliteter til lange videregående uddannelser i yderområderne som holbæk
Når man bliver nødt til at flytte og måske bliver efter endt uddannelse i eks.KBH,så får Holbæk kommune ikke så meget ud af
dygtig faguddannet personale
Så gerne, at der var et universitet (afdeling/institut) i kommunen, men ikke et problem som sådan. Som mange andre
provinsbyer, må man rejse til en større universitetsby, hvis man vil læse videre.
Når først de unge har bosat sig i Kbh, så kommer de da ikke tilbage. Hvorfor skal vi sende vores unge væk?
Så er der størst chance for ,at de uddannede bosætter/forbliver i området
De unge flytter efter uddannelsen - og flytter ikke tilbae igen
Industrien placerer sig nogen gange tæt på uddannelsesinstitutioner for at have adgang til samarbejde og arbejdskraft.
Der er stort set ingen uddannelser i Holbæk kommune som jeg kan benytte.
For at holde på unge mennesker og for at skabe liv i byen.
Jeg ser gerne de unge bliver i kommunen
Jeg vil sige at det er et problem, oftest flytter folk ikke tilbage til holbæk, da de nu har skaffet sig et nyt netværk. Ved at kunne
tilbyde disse pladser i Holbæk, sikrer vi at de unge mennesker bliver i byen, samtidig kan vi trække personer fra andre byer til, og
de bliver måske efter endt uddannelse.
Der er jo stor tilflytning til kommunen
Men Højere uddannelser i byen ville højne byens status og ikke mindst det kulturelle liv i byen. Dette ville også påvirke
økonomien i positiv retning.
De unge flytter fra byen.
Jeg mener godt at man kan bo i holbæk og tage en videregående uddannelse i Roskilde eller København. efter vi har fået
dobbeltspor fra Holbæk til Kbh. har vo gode offentlige forbindelser.
er pensionist og først flyttet til Holbæk for 5 år siden
for at holde på folk lokalt, skal der være tilbud lokalt
Det ville bestemt gøre hverdagen lettere (og det at tilvælge studie mere attraktivt), hvis man ikke er “tvunget” til at pendle frem
og tilbage.
Mange kommer ikke til bage igen efter endt uddannelse
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Hvis de først opbygger netværk i Kbh. er det meget svært at få dem til provinsen igen
Problemer med kollektiv trafik eller fraflytning med risiko for at den studerende ikke bosætter sig i kosættrrcsig i Holbæk efter
endt uddannelse
lille antal i forhold til omkostninger i forbindelse med etableringen af videregående uddannelse. faciliteter, lærerkræfter m.v.
Det betyder folk flytter væk
Vil gerne beholde veluddannede folk i kommunen, og der er en tendens til at folk flytter til uddannelsesbyen
Videregående uddannelser skal ikke spredes for meget
Det er da nemmere at kunne videreuddanne sig lokalt, så man er fri for at pendle. Og det vil få nogle unge til at blive.
Det et problem hvis man gerne vil beholde højtuddannede i Holbæk ellers flytter de ud og det er ikke sikkert de kommer tilbage
efter endt uddannelse
unge mennesker skal ud blandt fremmede for at opnå kompetence og livserfaring
For at få så mange unge i uddannelse såvel boglige som håndværksmæssige fag, er det vigtigt, at der ikke er for langt til
uddannelsesinstitutionerne. Til gengæld skal der også være et relevant og fyldigt nok uddannelsesmiljø, hvofor det kan være
vanskeligt at gøre uddannelsesstederne store nok.
Det ville nok animere flere til at uddanne sig i Holbæk i stedet for at skulle pendle frem og tilbage og spilde meget dyrebar tid.
Jeg græmmes, når jeg hører om DSB's køretider. aflysninger osv. Nu kan jeg desværre ikke lige finde mit eksamensbevis, men
jeg læste i Slagelse og blev vist færdig i 1974 eller 75. Jeg kørte galt den 01.11. 1985, blev førtidspensionist i 1986. Nu er jeg
folkepensionist. Da jeg kørte galt arbejdede jeg på UG Metal i Ugerløse. Dette firma eksisterer ikke længe.
Behovet for uddannelser på universitetsniveau er dækket med RUC og KU, men mellemlange uddannelser kunne være relevante
for Holbæk at satse på.
It er blevet et stort område, så der skulle kastes i blik på. Det foregår i byer længere væk.
Det er ikke et problem men det ville Være lettere og billigere befordringsmæssigt og boligmæssigt måske?
Der er også noget godt i at komme væk og stå på egne ben
Folk flytter som oftest ikke tilbage, og det er en skam for så lægger de ikke deres skattepenge i kommunen
Hvis man ønsker at uddannelse skal foregå andre steder end København, er det et problem. Hvis man ønsker at holde på flere
unge, er det et problem at unge skal pendle langt, da det ofte ender med at de flytter.
De unge flytter til byen og kommer måske ikke retur
Vi resikerer, når man har fået en uddannelse et andet sted bosætter man sig der.
Transport
Jeg har ikke selv haft behovet, da jeg flyttede til kommunen efter endt uddannelse, og jeg har endnu ikke børn, der har et behov,
så jeg ved ikke hvilke muligheder, der reelt findes allerede
Forstår ikke at Holbæk uddanner PAU og vil du mere skal du til for.eks Roskilde og samtidigt bruger Holbæk ikke de unge nye
PAU - Holbæk kommune burde politiske have en holdning om at vi bruger d3 unge uddannede PAUer istedet for at bruge
pædagog medhjælpere ( ufaglærte) øv en stinkende Holding de unge må til Kbh. Og alt går ud på at spare penge - voresbørn
skal også have faglærte.
Der er rimelige transport muligheder fra det meste af Holbæk Kommune.
Ja, fordi studerende tit forbliver i byen efter endt udd. (har fået sig en kæreste). Desuden tiltrækker det unge fra andre dele af
Sjælland. En by har både økonomisk og kulturelt brug for veluddannede indbyggere.
Der vil kunne titrækkes mange mennesker til byen. Evt. skatteborgere.
Ja det er et problem - se blot nu kan man ikke læse til Folkeskolelærer mere - men skal uden for byen. Men en ting jeg kan
glæde mig over er, at vi har fået Sygeplejerske uddannelsen tilbage til Holbæk - Tænk blot på den kaotiske situation vi har haft
på Holbæk Sygehus i - ja snart år -De elever fra sygeplejerskolen - kan jo bidrage med deres praktik periode på Holbæk Sygehus.
Ikke for Holbæk, men Odsherred og mod Kalundborg burde der være grundlag for videregående uddannelser i Holbæk.
Jeg tænker her fortrins på universiteter. Den slags kræver enorme ressourcer for at skabe ordentlige faglige miljøer, som ligger
langt ud over, hvad en kommune må kunne finansiere.
Videregående uddannelse og senere blivende bopælssted har en nær sammenhæng.
Jeg pendler sel til Københavns Universitet
Det er ikke svært at komme til hverken Roskilde eller København fra Holbæk, men videregående uddannelsespladser kunne jo
tiltrække og måske fastholde borgere.
Det kan /skal ikke være rigtigt at der i provinsbyer ikke er steder før personer der gerne vil tage højere udd. og er tvungne til at
tage til eks kbh Odense mm. Det skal også gølde den anden vej at KHB skal tage til provinsen
En lokalt foranket videregående uddannelse kan ift fx projekter, specialer mv knyttes til lokale private og offentlige
arbejdspladser og hvor praktik indgår, knyttes til lokale arbejdspladser. Endvidere skabes der synergi mellem fag på forskellige
niveauer.
Det er vigtigt for Holbæks borgere at uddannelserne ligger lokalt
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Svære at tiltrække store virksomheder, hvis de ikke kan få kvalificeret arbejdskraft.
Jeg tror at sportsbyen kommer til at gavne så folk mellem 20-30 og 30-60 ikke flytter fra by.
Både økonomi og bykultur er negativt præget af de yngre voksnes fraflytning fra kommunen
Det gode liv skal vi skabe dér hvor vi, det gode liv er også gode handlemuligheder, uden at skulle give afkald på meget af det der
er allermest fundamentalt vigtigt i menneskers liv, som fx familie, venner, et trygt hjem.
Der er ikke den rette vilje hos virksomhederne når der skal uddannes lærlinge
spørgsmålet er formuleret, så det ikke er nemt at svare på. - alt det I nævner er da et problem for alle kommuner
Kæmpe problem at unge mennesker fraflytter kommunen pga manglende uddannelsesmuligheder.
Ikke vigtigt = Nej
Jeg har pendlet til København i over 11 år. Jeg vil da meget hellere arbejde i Holbæk kommune. Men der er bare IT jobs at få her
ude. Det synes jeg er et meget stort problem.
Jeg er mor til tre drenge under uddannelse: De udtaler tit, at der mangler unge forbilleder. Der er alt for lidt diversitet i
ungemiljøet - det præger cafe- og bylivet i en kedelig retning.
En del unge har ingen rollemodeller mht lang videregående uddannnelse, hvilket giver mindre 'drivkraft' imod selv at tage en
lang uddannelse.
Personer med videregående uddannelse er vigtige for den økonomiske udvikling i kommunen.
Jeg mener, at det er vigtigt, at vi som kommune kan tilbyde både tilflyttere såvel som dem der har boet længe i kommunen gode
muligheder for uddannelse. Har kommunen arbejdskraften, kan den også tiltrække nye virksomheder.
Skal vare mig for at påtage mig viden om konsekvenserne af mangel på uddannrlsesinstitutioner.
Måske flere tilflyttere, hvis flere uddannelsessteder. Nu har vi da fået den nye sygeplejerskeuddannelse, men nedlæggelsen af
seminariet har ikke været godt for byen.
Underlige formuleret svarmuligheder.
Forstår ikke det med færre borgere???
Der skal være plads til folk med handicap fysisk som psykiks / kroniske der ikek kan få kørekort eks
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Svarene er afhængig af om de bliver boende i Holbæk mens de studerer i Kbh og Roskilde
Jeg synes at alle har en rød tråd i forbindelse med bosætte sig og uddanne sig i Holbæk Kommune - men jeg synes det er
meget vigtigt, at der også ER bedre busforbindelse i kommunen. Jeg pointerer kraftigt at det også skal være attraktivt at bo i
Holbæk Kommunes yderkanter, for alle kan jo ikke bo i Holbæk by. Der SKAL også tænkes meget i, synes jeg, både for
nuværende og fremtidige tilflyttere, bedre busforbindelser i hele kommunen.
Det er vigtigt at en dårlig internet forbindelse i landområderne er en hindring for at man kan læse videre
vi har ikke flertals-s på dansk - det hedder job også i flertal. Jeg ved godt at Dansk Sprognævn har godkendt et s, fordi vi ikke
kan finde ud af vores eget sprog
Ungdoms miljø og faciliteter - andet end druk!
Ikke alle udannelsesmuligheder bør ligge i Holbæk, men nogle væsentlige gør. Jef. tidligere Seminarium, Sygeplejeskole, militær
m.v.
Hvi
Bedre og hurtigere forbindelse til Slagelse.
Der Mangler billige alminnyttige boliger.
At de de boliger der tilbydes de studerende er til at betale. At den offentlige transport fungerer og er til at betale.
Togforbindelserne til Roskilde og Kbhvn. Er vel ikke i sig selv vigtige, hvis man studerer i Holbæk, men de er meget vigtige for
Holbæk af mange andre grunde.
Se tidligere kommentar
At infrastruktur fungerer. At togene kører til tiden. At der er stop ved relevante stationer. At der er busser, også til landområder.
At kommunen laver gennemskuelig administration. Der kan sagtens pendles, når bare rammerne er til det.
Kæmpe mangel på studieboliger, de unge har råd til.
PLADSMANGEL I TOGENE ER LANGT UD OVER KRITISK OG SOCIALT ACCEPTABLE. Der skal skaffes flere sæder i togne!! det
nytter ikke noget at et tog der allerede er forsinket så også viser sig at være alt for lille til behovet. Afgange er der nok af, men
der skal længere og større toge ind på flere afgange!!
Der er jo togforb. Om den er god, kan vel diskuteres...
gode transportmulighedder fra/I hele kommunen

