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Niels Henriksen formand for styregruppen
Styregruppen for Campus Næstved har fået ny formand. Niels Henriksen fra VUC
Storstrøm har overtaget posten som formand for Campus Næstveds styregruppe fra
Tomas Therkildsen fra Næstved Kommune.

Ny bemanding af den politiske styregruppe
Den politiske styregruppe for Campus Næstved har været gennem en mindre
udskiftning. Nye medlemmer af den politiske styregruppe er:
Per Skovgaard Andersen, bestyrelsesformand, VUC Storstrøm
Hans Stige, bestyrelsesformand, UCSJ
Tim Christensen, bestyrelsesformand, EASJ
Carsten Rasmussen, Borgmester i Næstved
Karsten Nonbo, 1. Viceborgmester i Næstved
Bruno Jerup, medlem af regionsrådet i Region Sjælland
Desuden deltager:
John Norman, resurse- og campuschef, EASJ
Niels Benn Sørensen, Ressource- og teknologidirektør, UCSJ
Niels Henriksen, Direktør VUC Storstrøm
Tomas Therkildsen, Kommunaldirektør Næstved Kommune



Vision for Campus Næstved
Campus Næstveds vision blev vedtaget d. 28. april. Visionsarbejdet har været en
længere proces, hvor der er blevet lagt fokus på at få inddraget relevante aktører,
fundet inspiration og talt de enkelte elementer igennem.
Det har blandt andet betydet, at Campus Næstved har været på inspirationstur rundt
om i landet til lignende byggerier.
Der har været afholdt workshops for alle partnere i projektet og uddannelsernes
medarbejdere og ledere har haft mulighed for at give input til den nu færdige vision.
Visionen kan læses på:
http://www.campusnaestved.dk/Baggrundsmateriale_om_campus.aspx



Valg af Signal Arkitekter til at arbejde med rumprogram
Campus Næstved har efter annoncering valgt Signal Arkitekter til at forestå
udarbejdelsen af et foreløbigt rumprogram for Campus. Rumprogrammet skal omsætte
visionen for Campus til en rumlig anskueliggørelse af, hvilke faciliteter uddannelserne er
fælles om, hvilke faciliteter der med fordel kan ligge i nærhed af hinanden m.v.
Arbejdet forløber over de næste to måneder.



Valg af Horten som juridisk rådgiver
Campus Næstved har valgt Horten som juridisk rådgiver.
Den primære opgave bliver at udarbejde en samarbejdskontrakt de tre parter imellem.
Kontrakten skal afklare bygherrekonstruktion og rammerne for den fremtidige fælles
drift.



Kommunikation
I arbejdet med Campus Næstved er kommunikation en vigtig del. Derfor er alle de
involverede aktører gået sammen om en kommunikationsgruppe der skal arbejde med
Campus Næstveds formidling samt interne og eksterne kommunikation.
Gruppens medlemmer er:
Søren Jensen, UCSJ
Kristina Steenberg, VUC
Nicolai Fich, EASJ
Mette Thiim, projektleder Campus Næstved
Bjørn Rasmussen, Næstved Kommune

