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Partnerskabsaftale 2020-2022 

 

Fælles interesser i sprog, uddannelse, turisme og erhvervsudvikling 

Sprog, uddannelse, turisme og erhvervsudvikling er vigtigt på Nordfyn – ligesom det er de fleste andre ste-

der i det danske land. Det er dog ikke alle, der som Nordfyn er begunstiget med lokalt forankrede aktører, 

der til sammen har så mange potentialer. De potentialer har vi valgt at forløse sammen via dette partner-

skab. 

 

Parterne er Nordfyns Kommune, Nordfyns Gymnasium, Syddansk Universitet og Dansk Sprognævn. 

 

Formål 

Formålet med partnerskabet er at styrke fælles interesser inden for dansk sprog, uddannelse, turisme og er-

hvervsudvikling. Interesser der handler om 1) rekrutteringsfødekæden fra folkeskole til gymnasium og uni-

versitet og tilbage til det nordfynske arbejdsmarked, 2) (turisme)events der sætter sprog på den lokale og na-

tionale dagsorden, og 3) at udvikle nye nordfynske rammer for at dyrke, styrke og undersøge det danske 

sprog professionelt. 

 

Rekrutteringsfødekæden 

Vi skal sikre, at nordfynske unge dygtiggør sig sprogligt på dansk, tysk og engelsk, og at de finder vej til 

gymnasiets og universitetets sprog-, kommunikations- og turismeuddannelser. Vi skal sikre, at de lokale virk-

somheder stiller sig til rådighed som praktiksteder og studie-/specialesamarbejdspartnere. Vi skal sikre, at de 

færdiguddannede finder vej tilbage til de nordfynske virksomheder. 

 

(Turisme)events 

Vi skal sikre, at sprog sættes på den lokale og nationale dagsorden med sprog-events, der tiltrækker både 

borgere, sprogforskere og erhvervsliv. Vi skal sikre, at sproget bliver afsæt for fællesskaber og udgør et vig-

tigt bindeled mellem fritid og arbejde, unge og gamle, lokale og turister, eksperter og (for)brugere.  

 

Nordfynske rammer for sprogforskning og formidling om sproget 

Vi skal sikre, at der skabes særligt gunstige rammer for sprogforskning og formidling om sproget på Nordfyn. 

Vi skal sikre, at erhvervslivet indgår i udviklingen af refugie- og forskningsophold. Vi skal sikre, at det bliver 

noget særligt at komme til Nordfyn for at fordybe sig i det talte, det skrevne, det digitalt medierede sprog. 

 

Organisering 

Partnerskabet organiseres med en styregruppe bestående af repræsentanter for de fire parter. Styregruppen 

har det overordnede ansvar for partnerskabet og indgår de overordnede aftaler for samarbejdet. Partnerska-

bet arbejder bilateralt med de tre interesseområder og inddrager øvrige parter, når det er relevant. Der kan 

løbende inviteres flere parter med i partnerskabet. Det besluttes af styregruppen. 
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Parterne forpligter sig til at indgå aktivt i aftalte aktiviteter på de fælles interesseområder, men er ikke øko-

nomisk eller kontraktligt forpligtede. Partnerskabet udgør et interessefællesskab, som styregruppen følger op 

på to gange årligt.  Styregruppen kan indkaldes til møder ad hoc, hvis der er behov for det.  

 

Hvert år indgår parterne en aftale om, hvilke indsatsområder der prioriteres, og hvem der har ansvaret for 

dem. Indsatsområder for 2020 er vedlagt som bilag. 

 

Nordfyns Kommune sekretariatsbetjener partnerskabet. 

 

 

 

 

Dato: 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Kommunaldirektør, Nordfyns Kommune  Direktør, Dansk Sprognævn 

Morten V. Pedersen   Thomas Hestbæk Andersen 

 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

Rektor, Nordfyns Gymnasium  Prodekan, Syddansk Universitet 

Kurt René Eriksen   Lars Binderup 
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Bilag 1: Indsatsområder for 2020 

 
Parterne er enige om at arbejde målrettet med følgende indsatsområder i 2020: 
 

o Slagelse-modellen (baseret på SDU’s gode erfaringer med et lignende partnerskab mellem uni-
versitet, kommune og erhvervsliv i Slagelse) 
 

o Sprogfestivallen Sprogense (baseret på den indledende dialog mellem Dansk Sprognævn og 
NEET) 

 
o Videreudvikle samarbejde mellem SDU og Nordfyns Gymnasium ift. karriereveje og formidling – 

etablere en arena for prøvehandlinger 

 


