
 Stor opbakning til campus 

Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist 
ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende 
undersøgelse fra 2011.  
I undersøgelsen svarer 119 institutionsledere på ungdomsuddannelser – heraf 46 
procent campus-ledere. Sidstnævnte gruppe har færrest bekymringer og ser flest 
fordele ved udviklingen.  
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Campus for ungdomsuddannelser er kommet 

for at blive, og flere og flere campusser sky-

der op i uddannelseslandskabet. Ny undersø-

gelse fra DEA viser, at særligt de institutions-

ledere, som kender campusserne indefra, har 

positive forventninger til, hvad campus kan 

føre med sig, mens bekymringerne for cam-

pus er størst blandt de ledere, som ikke er på 

en campus. 

Institutionslandskabet for de danske ungdoms-

uddannelser er under forandring. De seneste år 

har en presset økonomi drevet mange institutio-

ner i armene på hinanden i såkaldte campusser. 

Efterhånden som campus udbredes, vinder for-

dele som en styrket indsats for frafaldstruede 

elever og et fagligt samarbejde på tværs frem 

som argumenter for nye campusdannelser på 

tværs af uddannelserne 

I 2011 kortlagde DEA udbredelsen af campus. 

Dengang spurgte vi lederne af ungdomsuddan-

nelser til deres holdninger og forventninger til 

campus. Nu har DEA gentaget spørgeskemaun-

dersøgelsen og fået svar fra 119 ledere af ung-

domsuddannelser. 

Konklusioner 

DEAs nye campus-undersøgelse viser, at cam-

puslederne er mere positive overfor campusdan-

nelser end lederne, som ikke er på en campus. 

79 pct. af campuslederne og 56 pct. af de øvrige 

institutionsledere er positive overfor udbredelsen 

af campus. 

I 2011 var det dog hele 97 pct. af campusleder-

ne, der var positive overfor udviklingen af cam-

pusser. På tre år er der altså sket et fald i opbak-

ningen blandt campuslederne. Blandt de øvrige 

institutionsledere har opbakningen været kon-

stant: I 2011 bakkede 58 pct. om udbredelsen af 

campus. 

Undersøgelsen sætter desuden fokus på hhv. de 

konkrete bekymringer og de muligheder, som 

campus kan forventes at medføre – og viser, 

hvor udbredt bekymringerne og forventningerne 

er blandt campusledere og øvrige ledere af ung-

domsuddannelser. 

Der er i dag færre institutionsledere, som er be-

kymrede for de udfordringer, campus kan medfø-

re, end der var i 2011.  

Blandt de bekymringer, som angives i undersø-

gelsen, er institutionslederne, som ikke har erfa-

ring med campus, mest bekymrede for, om cam-

pus kan betyde øget distance mellem ledelse og 

henholdsvis elever og lærere, og om campus kan 

svække uddannelsernes faglige profiler. Det, som 

bekymrer flest campusledere, er øget kompleksi-

tet i ledelsesopgaven og konflikter mellem fagkul-

turer. 

Siden 2011 har flere campusledere fået en posi-

tiv forventning til, hvad campus kan føre med sig. 

Det modsatte gælder lederne, som ikke kender 

campus indefra. Her er der i dag færre, som har 

positive forventninger til campus’ muligheder. 

I syv ud af de otte forhold, vi har spurgt ind til, er 

der i dag signifikant flere campusledere end ikke-

campusledere, som er positive. Campusledere er 

særligt positive overfor forhold som et større 

økonomisk råderum og muligheder for samarbej-

de med eksterne parter. Mens ikke-

campusledere udtrykker skepsis overfor særligt 

forhold som indsatsen over for de svage elever, 

fagligheden og mulighederne for samarbejde. 

Metode 

I januar og februar 2011 og igen i marts og april 

2014 gennemførte DEA en spørgeskemaunder-

søgelse blandt institutionsledere på ungdomsud-

dannelserne.   

I 2011 besvarede 157 ungdomsuddannelsesinsti-

tutionsledere vores survey. I 2014 gjorde 119 

ledere det samme. Begge gange var svarprocen-

ten ca. 50 pct.  
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I 2011 kom 23 pct. af besvarelserne fra ledere af 

campusser. I 2014 var 46 pct. af besvarelserne 

fra ledere af campusser. Denne udvikling er ikke 

nødvendigvis et udtryk for, at der er kommet flere 

campusser. 

I undersøgelsen har vi brugt en bred definition af 

campus, baseret på ledernes svar. 

Fakta:  
Hvad er en campus for ungdomsuddannelser?  

Flerfaglige institutioner, der enten er: 

 fusionerede og har én øverste ledelse, eller 

 bygningsfællesskaber med en ledelse af hver 

uddannelse. 

Campusledere mest positive overfor campus 

Institutionsledere, som står i spidsen for en cam-

pus, er oftere positive overfor udbredelsen af 

campusser end institutionslederne, der ikke er på 

en campus. Forskellen mellem de to grupper er 

signifikant (jf. figur 1). 

I 2014 er 79 pct. af lederne på campus positive 

for udbredelsen af campusser. 56 pct. af instituti-

onslederne, der ikke er på en campus, er positi-

ve. 

Men opbakningen fra campuslederne er gået 

tilbage fra 2011 til 2014. I 2011 var næsten alle – 

97 pct. – positive overfor udviklingen, i dag er det 

79 pct. Andelen af institutionsledere, som ikke er 

på campus, og som bakker om op udbredelsen af 

campus er stort set den samme i 2011 og 2014 

hhv. 56 pct. og 58 pct. 

Figur 1: Positiv overfor udbredelsen af campus 

 

Kilde: Survey blandt ledere af ungdomsuddannelser 
Note: Andel som har svaret ’overvejende positivt’ eller ’delvist 
positivt’. Signifikante forskelle (p-værdi < 0,05) markeret med 
*. 

Ledere uden campuserfaring mest bekymrede  

Frygten for øget distance mellem ledelse og hen-

holdsvis elever og medarbejdere og bekymringer 

for, om campus svækker de forskellige uddan-

nelsers faglige profiler, er udbredt blandt ledere, 

som ikke er på campus. Figur 2 viser, at 58 pct. 

frygter øget distance og 47 pct. er bekymrede for 

uddannelsernes faglige egenart.  

Blandt de ledere, som har erfaring med campus, 

er bare en fjerdedel bekymret for disse to forhold. 

Forskellene mellem campusledere og ikke-

campusledere er signifikante. 

Det, som bekymrer flest campusledere, er øget 

kompleksitet i ledelsesopgaven (43 pct.) og kon-

flikter mellem fagkulturer (35 pct.). Andelen af 

ikke-campusledere, som bekymrer sig om disse 

forhold, er nogenlunde den samme som for cam-

puslederne. 

Figur 2: Udfordringer ved campus 

 

Kilde: Survey blandt ledere af ungdomsuddannelser 
Note: Figuren viser summen af besvarelserne: I meget høj 
grad og i høj grad. Besvarelser fra alle institutionsledere. 
Signifikante forskelle (p-værdi < 0,05) markeret med *. 

Fra 2011 til 2014 er bekymringerne for, hvad 

campus kan medføre, generelt faldet – både 

blandt ledere af campus og ledere, som ikke er 

på en campus.  

Dog er der i 2014 flere campusledere, som ud-

trykker bekymring for forhold som pladsmangel, 

risiko for afskedigelser og svækkelse uddannel-

sernes faglige profiler. 
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Kendskab til campus giver positive  

forventninger 

Figur 3 viser, at de positive forventninger til, hvil-

ke muligheder campus kan føre med sig, er højst 

blandt de ledere, som har et indgående kendskab 

hertil – sammenlignet med ikke-campusledere. 

Med undtagelse af forventningerne til bedre loka-

leudnyttelse er de øvrige forskelle mellem de to 

grupper ledere signifikante. 

De forhold, som campuslederne har højst for-

ventning til er: øget lokalpolitisk indflydelse (62 

pct.), nye muligheder for samarbejde (50 pct.) og 

en øget bevidsthed om uddannelsernes forskelle 

og ligheder (46 pct.). 

Det er samtidig nogle af de forhold, hvor der er 

størst forskel i forventningerne mellem campus-

ledere og de øvrige ledere.  

Forventning til bedre økonomiske forhold er også 

mere udbredt blandt campusledere end blandt 

øvrige institutionsledere. 30 pct. af campusleder-

ne forventer et større økonomisk råderum, halvt 

så mange, 15 pct. af de øvrige ledere forventer 

det samme. 40 pct. af campuslederne forventer 

en bedre lokaleudnyttelse, 32 pct. af ledere, som 

ikke er på campus, gør det samme.  

Når det gælder de faglige potentialer i campus, 

forventer 22 pct. af campuslederne, at campus 

kan styrke fagligheden. Kun 4 pct. af lederne, 

som ikke er på en campus, har samme forvent-

ninger. Blandt lederne, som ikke har erfaringer 

med campus, svarer bare 8 pct., at campus kan 

styrke indsatsen overfor svage elever. 24 pct. af 

campuslederne svarer det samme. 

Figur 3: Muligheder ved campus 

 

Kilde: Survey blandt ledere af ungdomsuddannelser 
Note: Figuren viser summen af besvarelserne: I meget høj 
grad og i høj grad. Besvarelser fra alle institutionsledere. 
Signifikante forskelle (p-værdi < 0,05) markeret med *. 

Fra 2011 til 2014 har flere campusledere fået 

positive forventninger til, hvad campus kan med-

føre, mens færre ledere fra institutioner, der ikke 

er campus, i dag har positive forventninger til, 

hvad campus føre med sig. 

Det er særligt forhold som indsatsen over for de 

svage elever, fagligheden og mulighederne for 

samarbejde, som lederne, der ikke er på campus, 

er blevet mere skeptiske overfor.  

Blandt lederne af campusser er det forhold som 

et større økonomisk råderum og muligheder for 

samarbejde med eksterne parter, som flere er 

blevet positive for.  

Dog er forventningerne til lokaleudnyttelse, høj-

net faglighed og indsatsen mod svage elever 

også faldet blandt lederne af campusinstitutioner. 
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Politisk perspektivering 

DEAs undersøgelse viser, at campusserne er 

bedre end deres rygte. Ledere, der har konkret 

erfaring med campus er blevet mere positive over 

for campus’ muligheder og mindre bekymret for 

slagsiderne. 

Og der er bestemt grund til at beskæftige sig med 

de muligheder, som campus tilbyder.  

Ikke alle steder er campus et valg. Uddannelses-

dækningen i dele af Danmark gør samarbejde 

mellem flere forskellige uddannelsesinstitutioner 

til det eneste alternativ ud over lukning. Men 

campus behøver ikke være en nødløsning.  

Der er faglige og økonomiske stordriftsfordele 

ved at dele ressourcer og adresse. En større 

uddannelsesinstitution, der samler alle lokalom-

rådets unge, giver også en stærk platform for at 

tiltrække ressourcer, lokalpolitisk indflydelse og 

erhvervslivets opmærksomhed. Og så er det 

lettere for en campus end en enkelt institution at 

styrke de unges overgange fra folkeskole til ung-

domsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til 

videregående uddannelse. 

At opbygge, lede og udvikle en campus er uden 

tvivl ikke let, men gribes det rigtigt an, kan faglig-

heden løftes, de økonomiske rammer forbedres, 

det eksterne samarbejde kvalificeres og det poli-

tiske ønske om, at flere unge får en ungdomsud-

dannelse, understøttes.  

Potentialet for campus er også tværdisciplinarite-

ten: At campus kan samle erhvervsuddannelser-

ne og de gymnasiale uddannelser. At de unge 

har mulighed for at få en forståelse af, hvad dem 

på de andre uddannelser beskæftiger sig med, at 

de ikke er så anderledes eller måske netop lære 

deres egenart at kende.  

Og tænk, hvis vi en dag kunne komme dertil, 

hvor uddannelserne ikke bare lå sammen, men 

også gav eleverne mulighed for at have under-

visning sammen – på kryds og tværs. Så de 

sprogligt stærke erhvervsskoleelever kunne have 

engelsk på højniveau med gymnasieeleverne. Og 

så gymnasieeleverne med ingeniører eller syge-

plejersker gemt i maven kunne tage fag med 

erhvervsskoleeleverne. I dag dæmmer lovgivning 

og fagkulturer i høj grad op for det. Men er der 

grund til det?

Campus er – i forskellig form – på vej frem i flere 

sammenhænge. I løbet af nullerne har vi været 

vidne til tværfaglige institutionssammenlægninger 

på de videregående uddannelser. Det er sket, 

fordi der har været en politisk efterspørgsel efter 

at styrke faglighed såvel som økonomi, så vi som 

samfund får mere kvalitet for pengene. Denne 

udvikling kan meget vel også udfolde sig på ung-

domsuddannelserne i endnu højere grad end i 

dag – og det især, hvis de politiske markeringer 

om at gennemføre en samlet reform af hele ung-

domsuddannelsessystemet bliver til en realitet. I 

så fald er der behov for en udogmatisk tilgang til, 

hvordan nye ungdomsuddannelser kan forankres 

institutionelt. 

Undersøgelsen er delvist finansieret af Industriens Fond   
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