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Annonceringsmateriale – Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse – annoncering efter operatør
Vækstforum for Region Midtjylland søger efter en operatør til at
gennemføre et tre-årigt initiativ ”Flere unge i erhvervsuddannelse” i
perioden 2016-2018.
Baggrund
Vækstforum har den 21. oktober 2015 besluttet at iværksætte en
indsats, som skal adressere behovet for flere faglærte og i dette
tilfælde gennem en indsats, som skal understøtte, at flere vælger og
gennemfører en erhvervsuddannelse.
Initiativet er udarbejdet af en forprojektgruppe og med udgangspunkt
i en kortlægning af eksisterende initiativer hos
erhvervsuddannelsesinstitutioner, UU-vejledning, folkeskoler og
jobcentre.
Initiativet skal ses som et led i udmøntningen af
erhvervsuddannelsesreformen og de fire overordnede mål:
1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10.
klasse – i 2020 er måltallet 25 %, og i 2025 er måltallet 30 %.
2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse – i 2020 er måltallet
60 %, og i 2025 er måltallet 67 %.
3. Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så
dygtige, som de kan.
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.
Formål
Initiativet har som sit primære formål at understøtte målsætning 1 og
2, således at aktiviteterne skal understøtte, at flere vælger og flere
gennemfører en erhvervsuddannelse.
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Målgruppe
Den primære målgruppe er unge, som søger eller forventes at søge
erhvervsuddannelsernes grundforløb 1; men i det omfang det er
relevant, kan der gennemføres aktiviteter også for grundforløb 2.
Aktiviteter
Der foreslås gennemført aktiviteter i to spor:
Styrket fokus på profession og karriereveje
Der er blandt aktører udtrykt behov for at øge de unges, deres
forældres og folkeskole-lærernes kendskab til erhvervsuddannelserne
og til job- og karrieremuligheder. Her kan der f.eks. udvikles
samarbejder med virksomheder, nyt materiale til faget Uddannelse
og job, styrkede vejledningsforløb og materiale rettet mod de unge
og deres forældre.
Udvikling af samarbejdet om at skaffe flere praktikpladser
Der er behov for at udvikle det virksomhedsopsøgende arbejde, f.eks.
gennem etablering af virksomhedsnetværk og partnerskaber, hvor
der kan udvikles nye koncepter for praktikforløb, sættes fokus på et
behov for et styrket match mellem udbud og efterspørgsel samt mere
viden om mulighederne i de eksisterende ordninger og etablering af
uddannelsesforløb for aktørkredsen, gerne i regi af Midtjysk
ErhvervsudviklingsAkademi.
Fase 1 - 1. januar 2016 - 30. juni 2016
Der skal etableres samarbejde mellem aktørerne i de syv
arbejdsmarkeds- og uddannelsesområder. Det drejer sig om
erhvervsskoler, kommuner, folkeskoler, jobcentre, UU-vejledning og
virksomheder.
Samarbejdet skal være omdrejningspunktet for gennemførelsen af
indsatsen. Der skal i de syv samarbejder udvikles konkrete initiativer,
som kan understøtte målsætningen om, at flere unge skal vælge og
gennemføre en ungdomsuddannelse. Som afslutning på fase 1
gennemføres en fælles opsamling, således at tværregionale
aktiviteter, f.eks. uddannelsesforløb for aktørkredsen eller
informationsaktiviteter, gennemføres i fællesskab.
Fase 2 - 1. august 2016 - 31. juli 2018
I fase 2, som forløber over to år, gennemføres de planlagte
initiativer. Med en to-årig periode gives der mulighed for at justere og
videreudvikle initiativerne med det formål at sikre relevans og
anvendelighed i den fremtidige indsats. Der gennemføres løbende opsamling på tværs af de syv områder med det formål at sikre
videndeling om og koordination af aktiviteter.
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Fase 3 - 1. august 2018 - 30. november 2018
Denne del af projektet indeholder en evaluering af det samlede
projekt, af indsatsen i de syv områder, samt en opfølgning af
aktiviteternes indarbejdelse i aktørernes fremtidige indsats. Effekten
af indsatsen vil blive fulgt løbende som led i opfølgning på
erhvervsuddannelsesreformens gennemførelse.
Aktiviteterne skal gennemføres inden for EU Socialfondsprogram
2014-2020, prioritetsakse 4a, hvor formålet bla. er at øge antallet af
personer med en erhvervsuddannelse:
Målet under dette indsatsområde er at få flere unge til at gennemføre
en erhvervsuddannelse og at begrænse frafaldet.
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Læs mere om EU Socialfondprogram, prioritetsakse 4 her.
Valg af operatør
Aktiviteterne gennemføres i relevante samarbejder mellem aktører
inden for de syv uddannelses- og arbejdsområder Randers, Aarhus,
Horsens, Silkeborg, Viborg, Holstebro og Herning.
Det betyder, at vækstforum i sit valg af operatør vil se positivt på:




Bredt kendskab til uddannelses- og vejledningsaktører,
Kendskab til erhvervsstrukturen i de syv områder og
Dokumenteret erfaring med projektledelse og administration
af EU Strukturfonde, Socialfonden.

Budget og finansiering
Regionsrådet tager stilling til medfinansiering af insats via de
regionale uddannelsesmidler den 25. november 2015. Regionsrådet
beslutning er således en betingelse for initiativets gennemførelse.

Ansøgning
Ansøgningen skal udarbejdes i det vedhæftede ansøgningsskema og i
EU Socialfondsskema.
Der skal udarbejdes en effektkæde for den forventede effekt af den
samlede indsats. Efterfølgende skal der udarbejdes effektkæder for
initiativerne i de syv uddannelses- og arbejdsområder Randers,
Aarhus, Horsens, Silkeborg, Viborg, Holstebro og Herning.
Ansøgningen skal sendes til Jette Salling – jette.salling@ru.rm.dk
senest 21. november 2015.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Pia Fabrin – pia.fabrin@ru.rm.dk
eller tlf. 78 41 11 03.
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