Velkommen til Campus Nakskov
Siden indvielsen i 1979 har Campus Nakskov (Nakskov Uddannelsescenter) været igennem en rivende udvikling.
Campus Nakskov blev indviet i 1979 og startede med at hedde
Nakskov Uddannelsescenter. I starten rummede NUC et gymnasium,
teknisk skole samt Handelsskolen og i sidste øjeblik stødte
Vestlollands forberedelseskursus (VUC) til.
Med tiden er der kommet meget mere til og i dag er Campus Nakskov
et joint venture af VUC Storstrøm, Nakskov Gymnasium og HF, CELF
og Lolland Kommune. Ud over det brede uddannelsestilbud som de 3
uddannelsesinstitutioner samlet tilbyder, har Lolland Kommune nu
placeret sit jobcenter, ungdomsskolen, musikskolen, UU og 10.
klasserne på Campus. Det betyder for eleverne, at man kan få alt den
hjælp man har brug for, hvis der skulle komme udfordringer i ens uddannelsesforløb.
Diverse reformer og øget arbejdsmarkedskrav har i højere grad sat fokus på nødvendigheden af, at alle får taget sig
en uddannelse. Tidligere tiders ufaglærte jobs er flyttet til andre lande og derfor har vi siden 1979 også set, et
Campus der er kendetegnet ved, at have været omstillingsparat og nytænkende både i forhold til antallet af udbud
af uddannelsestilbud, men også i forhold til de krav der stilles til indholdet af en given ungdomsuddannelse.
Campus Nakskov fremstår derfor i dag som en 24.000 m² super moderne bygning installeret med alt nyt
undervisningsudstyr. Dertil kommer bibliotek, teatersal, egen biograf, aula og selvfølgelig en stor kantine.
Det betyder, at man i dag samlet tilbyder
STX, HTX, HHX, HF, 10. klasse, ordblindeundervisning, AVU, grundforløbene (tømrer, industritekniker,
tandklinikassistent, smed, kok, tjener, slagter, bager, konditor, ernæringsassistent), HG (Butik, handel og kontor),
Lolland Jobcenter, Ungdommens uddannelsesvejledning (UU), Lolland Musikskole, Lolland Ungdomsskole, Bibliotek,
Teatersal og biograf og dertil kommer diverse projekter, hovedforløb og efteruddannelsesforløb.
Mere end 1100 unge har i dag en fast tilknytning til Campus Nakskov, og ca. 400 medarbejdere har her deres daglige
gang. Dertil kommer de mange, som søger vejledning i jobcentret eller i ungdommens uddannelsesvejledning (UU),
besøger biblioteket, bruger teatersalen, spiller musik i musikskolen eller besøger og benytter ungdomsskolens
mange aktiviteter. Det betyder, at Campus Nakskov er Lollands næststørste arbejdsplads, kun overgået af Lolland
Kommune.
Campus Nakskov er Lollands uddannelsesgrundsten, og det er lige før, at vi kan leve op til teksten i julesangen ”højt
fra træets grønne top”– hvad du ønsker, skal du få.

