
 

 

 
 
Den 28. februar 2020 

Uddannelses- og Talenthus i Holbæk? 

Det er lykkedes for Holbæk kommune at tiltrække nye uddannelser og flere kommer til. Samtidig har staten 

valgt at placere statslige arbejdspladser i Holbæk, også inden for uddannelsesmiljøet. Alt sammen et resultat 

af mange års lokalt politisk arbejde. Den udvikling har sparekassen løbende bakket op. 

Sparekassen vil derfor i samarbejde med andre kræfter i Holbæk nu undersøge mulighederne for yderligere 

et initiativ, med det formål at styrke Holbæk som fremtidens uddannelsesby. 

”Det er vores opfattelse, at byen mangler et værested, hvor studerende og andre innovative talenter under 

uddannelse har mulighed for at samles til aktiviteter på deres egne præmisser” siger Lars Petersson, 

administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn. 

Et levende og inspirerende studentermiljø i Ahlgade 3F 

Sparekassen vil derfor gerne i dialog med målgruppen og finde fodslag for præmisserne for at etablere et 

uddannelses- og talenthus, der kan danne ramme om et levende og inspirerende studentermiljø, midt i 

Holbæk by. 

Hvis det lykkes vil sparekassen stille det smukke gamle 3 etagers pakhus i Ahlgade 3F til rådighed for 

projektet og samtidig dække de almindelige driftsomkostninger i en 2-årig periode.  

Visionen 

Visionen er at skabe et levende og inspirerende studentermiljø i et hus, der rummer muligheder for unge 

studerende i alderen 16-25 år- 

Huset kan f.eks. danne rammen om: Støtte og opbakning til unge i uddannelse, talentudvikling gennem 

ungegrupper, frivillige mentorer, opgavehjælp til akademiske opgaver, mulighed for lektielæsning, personlig 

støtte og mental sundhed. 

Miljøet kan stimuleres med kultur og kunstneriske aktiviteter, debatter og talks, oplæsninger og foredrag. 

Samtidig kan et uddannelses- og talenthus give unge studerende mulighed for tæt kontakt til det lokale 

erhvervsliv, når det f.eks. gælder studiejobs, praktik og lærepladser. 

Styregruppe  

Projektets tanker og ideer er udviklet gennem dialoger mellem rektor Per Farbøl, Stenhus Gymnasium, 

kommunalbestyrelsesmedlem Lars Dinesen og Carsten Andersen, Talentkoordinator Henrik Mosbæk, Talent 

Holbæk samt udviklingsdirektør Søren Kjærsgaard, Sparekassen Sjælland-Fyn.  

”Alle har hjertet med og stor erfaring inden for unge- og uddannelsesmiljøet. Jeg er glad for, at de har sagt ja 

til at udgøre styregruppen i opstartsfasen. Jeg vil selv deltage som frivillig og gå ind i projektet, hvor jeg kan 

gøre nytte. Jeg har et begrundet håb om, at andre, der har børn og unge i målgruppen, vil gå ind i projektet 

og bidrage frivilligt med ressourcer og indspark” siger Lars Petersson, administrerende direktør i 

Sparekassen Sjælland-Fyn. 

Invitation til dialog  

Alle unge studerende i alderen 16 – 25 år, samt øvrige aktører, som gerne vil støtte op om initiativet, 

inviteres til en uformel dialog omkring ønsker til og muligheder med et uddannelses- og talenthus tirsdag den 

24. marts, kl. 16 i Ahlgade 3F, 4300 Holbæk.  

 

 

For yderligere oplysninger omkring projektet kontakt venligst Søren Kjærsgaard, tlf. 6119 6612. 


