Fyns Fremtid 8 referat af Styrk Fyn Workshops, d. 7. marts
Tilstede: Anja, Niels Erik, Thuensen, julie, bettina, rikke, esben, karsten tejre jesper, susanne jette, erik,
mogens, lars erik, flemming, Poul,
Referent: Søren Ravn-Nielsen, srn@kerteminde.dk

Session 1: Kl. 17.20 – 17.50
Overordnede bemærkninger til temaet:
Erhvervssammensætning – tiltrækning af medarbejdere?
Tilpasse vores medarbejdere – vi har en fleksibel arbejdsstyrke – omskoling mm. Vi skal blive bedre.
Styrke håndværksmæssige uddannelser – der er stor mangel både på de store projekter og ude i de små
samfund. Vigtig at løfte de unge.
Vigtig at have fokus på myndighedsfunktionen på 10 klasse-niveau.
Vigtigt at tænke på kort, mellem lang og lang sigt – vi skal også tænke kortsigtet – f.eks. struktør
Det er svært at motivere til brache-skift
Er vi gode nok til at spotte jobåbninger – vigtig at vi bliver gode til det
Hvordan findes der lærerpladser – sammenhængen mellem behov og praktikpladser på virksomhederne
Vi skal have virksomhederne til at tage ansvar ift. lærlinge så det fremtidige behov er dækket
Fokus på at forældrene nogle gange er stopklodsen
Vi skal gøre det på tværs af kommunerne på fyn
Det maritime – robot: vigtig at der uddannes til både hånd og ånd
Jobcentrernes evne til at anvise kvalificeret arbejdskraft – også på tværs af hele fyn
Vigtig at kommunerne er med til at synliggøre hvor behovet/jobåbningerne er
Synkronisering af jobåbninger, uddannelser og lærepladser
Samspil kommunerne imellem omkring praktikpladser
Det skal ikke være lav status at være produktionsmedarbejder – det er vigtigt vi får også brug for arbejdsfolk
Vigtigt at kommunen/skolen bryder den sociale arv
Vi skal udfordre hvad vi kan og ikke kan?
Ens rammevilkår for erhvervslivet på fyn
Der kan stilles krav til virksomheder – krav om leanprocesser
Hjælp til virksomhederne til at ansætte akademikere
Slå jer sammen ift. bygningen af det nye super sygehus
Nye forslag / revideringer af konkrete fælles fynske indsatser:

Konklusion: (5-10 linjer, der indkredser hovedbudskaberne i drøftelsen)
Fagliguddannelser mere attraktive
Vi skal stå sammen –
Vi skal kunne arbejde på tværs af hele Fyn – eks. Fælles fynsk rekruttering
Udbud af arbejdskraft – fokus på den faglige del
Efterspørgsel del – ansæt jyde og akademikere – nogle der vil producere + nogle der har viden
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Tilstede: Hans Stavnsager, Peter, Mette Frederiksen, Poul, Susanne, Niels Erik, Sonja, Lone killerich

Session 2: 17.55 – 18.25
Overordnede bemærkninger:
Arbejdsudbud – virksomhederne efterspørgsel
Italesættelse af at virksomhederne ikke tager fra ift. praktikker – det skal vi turde italesætte
Hvordan får vi enkeltmandsvirksomheder til at ansætte nr. 2 medarbejder
Vi skal acceptere at der er forskellige virksomhedstyper i kommunerne
Det er vigtigt at der er en fælles overligger ift. virksomhederne – udvikling fyn og de fællesskaber vi har
Det er vigtigt at tingene er koblet sammen i en fælles retning
Eks. Som Fælles rekruttering fyn i strategien – fælles retning
Man skal ikke hytte sin egen osteklokke – man skal være fælles på fyn – fyn som helhed
Vigtigt at vi kan arbejde sammen på det strategiske samarbejde – også med andet fokus end odense
Der skal både arbejdes regionalt og lokalt – det er en balance
Det skal være et gensidig samarbejde mellem centrene og yderområderne.
Det er vigtigt at kommunerne og virksomhederne i fællesskab understøtter de unge på uddannelserne
Det er vigtigt at vi får lavet et uddannelsesløft på fyn
De unge skal tvinges ud i håndværker uddannelserne – kan mødrene motiveres til det
Det er vigtig at ikke alt uddannelse centraliseres
Det er vigtigt at give de unge en viden ud over hvad forældrene kan give dem med
Der skal fokuseres på det socialøkonomiske – det skal dagsordenssættes – det skal fyn kendes for
Håndværkerne skal ud på folkeskolerne – vi mangler det gamle mesterlære begreb
Det er vigtigt at infrastruktur og uddannelse hænger sammen
Nye forslag / revideringer til konkrete fælles fynske indsatser:
Konklusion: (5-10 linjer, der indkredser hovedbudskaberne i drøftelsen)
Sammenhæng i planerne
Samarbejdende Fyn
Lav praktiske løsning på praktiske problemer
Vi mangler allerede nu arbejdskraft i nogle brancher – det skal gøres attraktivt
Vi har en fælles opgave om det rummelige arbejdsmarked
Sammenhæng mellem infrastruktur og uddannelse
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Tilstede: Peter Rahbek Juel, Helle V, Søren, Arne, Poul, Susanne, Søren Svendsen, Kristian, Allan, Mads

Session 3: 18.30 – 19.00
Overordnede bemærkninger:
Arbejdskraftudbud – virksomhederne efterspørgsel
Se fyn som et arbejdsmarked – vi skal kunne screene på hele fyn
Koordineret indsats til at finde studiepladser over hele Fyn
Invitere mødre og påvirk dem til at gå i det tekniske spor
Akademikere skal ud på virksomhederne også i yderområderne
Kommunerne skal have stort fokus på direktør-niveau i virksomhederne
Kommunerne skal hjælpe med at lave connection mellem virksomhederne
Gør ligesom Ikast brande – bare gør noget – handl i stedet for slideshow
17,4 udvalg samarbejde mellem kommune og virksomheder
Vigtigt at få unge ind i virksomhederne mens de er under uddannelse
Der mangler faglærte
Vi skal kunne kombinere både hoved og hænder
vi skal også satse på små og mellem store virksomheder
vigtigt at vi taler hinanden op – facebook, letbane, lindø
vi skal brande os bedre – dialog, nærhed
vi skal have mere selvtillid – se hvad vi kan med robotter – vi har verdens bedste samarbejde på robotter
Hjælpe vores produktions- og håndværker virksomheder ind i automatisering
Fokus på vores vækst områder Robotter og Lindø
Det er vigtigt at kommunen er hurtig, agile – en indgang f.eks. key account manager så kommunen er på forkant
og er proaktiv
Unge mennesker skal ind i virksomhederne og skabe deres eget job. Vi skal hjælpe virksomhederne med bl.a.
studerende.
Fyn er et omdrejningspunkt
Vi har momentum og vi skal tro på den fælles fortælling
Inddrag virksomheder i f.eks. task forces

Nye forslag/ revideringer til konkrete fælles fynske indsatser:

Konklusion: (5-10 linjer, der indkredser hovedbudskaberne i drøftelsen)
Fra trinbræt til omdrejningspunkt
Fyn skal arbejde sammen – et arbejdsmarked
Tal stoltheden op
Vi mangler fagligt uddannede – her skal kommunerne gøres noget
Lav praktisk løsninger på praktiske problemer
Styrkelse af automatisering – det skal understøttes andre brancher
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