Bjerringbro Gymnasium d. 16/11 2015

Ansøgning til Region Midtjylland
Bjerringbro Gymnasium ansøger hermed Region Midtjylland om støttemidler til at opbygge, afvikle og
evaluere en lokal projektdag omkring erhvervssamarbejde.
Årsagen til denne ansøgning er, at skolen finansielt er kommet i klemme i år pga. af to store projekter, der
på et meget sent tidspunkt i forhold til skoleårets planlægning, herunder afsættelse af lærerresurser,
alligevel ikke kunne projektfinansieres. Det ene projekt var bestilt af skolechefen og skulle være kommunalt
finansieret. Det andet projekt var det regionsstøttede projekt ReVEU, som vi havde søgt i samarbejde med
NVH (Naturvidenskabernes Hus) og fire andre gymnasier i regionen. Bevillingen til dette projekt var
afhængig af en større ansøgning om EU midler, som ikke blev bevilliget.
ReVEU projektet skulle have medvirket, at en af vores lærere i indeværende skoleår havde påbegyndt en
uddannelse som erhvervsprojektleder. Samtidig skulle en gruppe andre lærer have påbegyndt en mindre
uddannelse i samarbejde med virksomheder.
I dette skoleår skulle disse lærere således være i stand til at etablere, gennemføre og evaluere en
erhvervsprojektdag for vores lærerkollegium, elevrådet samt virksomheder i lokalområdet. Men da
uddannelsen ikke blev etableret står vi i den situation, at vi skal få andre til at hjælpe os med etablere,
gennemføre og evaluere erhvervsprojektdagen.
Vi har afsat en økonomisk resurse til lærerløn på 61250 kr. i forbindelse med afvikling af denne dag. Det er
vigtigt for os at gennemføre dagen, da den er et trin i skolens udviklingsproces, som ikke lige lader sig
udskyde. Det er vigtigt for skolen, at komme i gang med det lokale samarbejde med erhvervslivet.
Programmet for dagen er ikke fastlagt, men følgende skabelon er udgangspunktet:
-

-

Oplæg om samarbejde med virksomheder – eksempler.
Oplæg om det didaktiske sigte. Fx:
o Elevernes valgkompetence styrkes i forhold til videregående uddannelse og erhverv.
o Elevernes udsyn styrkes generelt
o Aktualiseringen styrker motivationen ui undervisningen
o Elevernes innovative kompetencer styrkes, idet der arbejde med 3-5
innovationskompetencer i projekterne.
Oplæg fra virksomheder om skolevirksomhedssamarbejde
Speeddating mellem skole og virksomheder – planlægning af samarbejder i indeværende eller
næste skoleår, dog med et vist antal lærer-virksomheds besøg allerede i dette skoleår.

Vi søger om støtte til at etablere kontakter til 15-20 virksomheder i lokalområdet, samt støtte til at
tilrettelægge, afvikle og evaluere dagen. Vi håber at kunne købe en del af ydelsen hos Naturvidenskabernes
HUS, men andre virksomheder, fx Viden Djurs vil vi måske også forsøge at trække på.
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Vi søger konkret om 35.000 kr. til at etablere, gennemføre og evaluere denne projektdag. Støttemidlerne
tænkes anvendt således:
25 konsulenttimer á 600 kr. til etablering af dagen

15.000

Konsulentfirmaets (sandsynligvis to) medvirken på dagen

8.000

Forplejning på dagen (virksomheder og skole)

9.000

5 konsulent timer til evaluering af dagen

3.000

Skolens administration: planlægningen, gennemførelsen og evalueringen ca. 10.000 kr. er
ikke medtaget i ansøgningen, men ligger her som supplerende ansøgning.

Projektdagen gennemføres en dag i perioden januar –april 2016. Tidspunktet er ikke fastlagt, men lærer
ressourcen er afsat.
Det er vores ønske på sigt, at få uddannet vores personale, så de kan stå for hele denne proces, men det
har i øjeblikket lange udsigter.
Ansøgningen her er således ikke en projektansøgning, men en konkret ansøgning om støtte i forbindeles
med en erhvervsdag på gymnasiet.

Venlig hilsen
Dorte Gade
Rektor
Bjerringbro Gymnasium

P. E. Eriksens Vej 2, 8850 Bjerringbro. Kontaktperson: Dorte Gade, dg@bggym.dk, 87283600.
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