Effektkæde for projekt "Samarbejde om tiltrækning til og fastholdelse på EUD - for alle"
Aktiviteter

Output
Programspecifikke output (antal
deltagere)

Resultater
Kort sigt 0-2 år

Resultater
Lang sigt 3-5 år

Kritisk antagelse

Hovedaktivitet 1. Etablering af
projektorganisation, videndeling,
kommunikation og forankring.
Etablering af projektorganisation med
styregruppe, tværgående arbejdsgruppe lokale
projektgrupper og ansættelse/udpegning af
projektleder

12 møder i styregruppe, 24 møder i
projektgrupper (projektfastsat output)

Gennemsigtighed i
beslutningsprocesser,
opbakning og ejerskab

Understøtter at
projektet kan
gennemføres, viden
deles og fastholdes.

Etablering af en digital platform for projektet

Formidlingsaktiviteter og konferencer

at styregruppen har ejerskab og
beslutningsmandat og vil sikre fremdrift
og forankring

at viden bliver synlig og tilgængelig gør
den brugbar
20 nyhedsbrev og to konferencer

Sikre videndeling
(projektfastsat output)

at viden bliver formidlet og spredt ud
gør den brugbar

Hovedaktivitet 2. Styrke overgang fra
grundskole og efterskole til EUD
Etablering af samarbejde mellem lærere på
grundskole/efterskole og EUD lærere //
aktivitet 2

230 samarbejder med 600 deltagere

Udvikling af materialer om EUD målrettet
efterskoleelever // aktivitet 2

19 materialer, spredt til 100 efterskoler

Udvikling af koncepter for brobygningsforløb
fra grundskole til EUD //aktivitet 1

300 elever søger ind på EUD

5 elever
gennemfører EUD

at de lærere der begynder at
samarbejde opnår øget kendskab til EUD
og bruger deres nye viden i samarbejdet
med elever og forældre

30 elever søger ind på EUD
direkte efter efterskole

20 elever
gennemfører EUD

at de udviklede materialer spredes til
mange efterskoler, elever og forældre
samt at vejlederne tildeler materialet
værdi og sikre øget kendskab til EUD

12 koncepter og 672 elever i
brobygning til EUD

202 elever søger ind på EUD
direkte fra grundskole

150 elever
gennemfører EUD
på længere sigt

at de ny udviklede brobygningsforløb
benyttes og skaber øget værdi,
kendskab og interesse blandt
grundskoleeleverne

Udvikling af koncept for brobygningsforløb fra
efterskole til EUD // aktivitet 1

6 koncepter, 300 elever i brobygning til
EUD og 95 % elever vil anbefale denne
brobygning til andre

75 elever søger ind på EUD
direkte efter efterskole

56 elever
gennemfører EUD

at de ny udviklede brobygningsforløb
benyttes og skaber øget værdi,
kendskab og interesse blandt
efterskoleeleverne

Etablering af rejsekorps, som besøger
efterskoler og gennemfører
undervisningsforløb - udvikling af
undervisningsforløb // aktivitet 2&6

80 besøg, 49 undervisningsforløb og
1.100 elever.

330 elever søger ind på EUD
direkte efter efterskole

250 elever
gennemfører EUD

at efterskolerne er klar til at inddrage
nye undervisningsforløb og rejsekorps i
deres undervisning og dermed øge
kendskabet til EUD

2.772 deltagere

937 søger ind

481 gennemfører

Hovedaktivitet 3. Styrke
rekruttering/tiltrækning af unge voksne
til og fastholdelse på EUD
Etablering af samarbejder mellem lærere på
FGU og EUD // aktivitet 2

18 samarbejder med 60 deltagere

30 elever søger ind på EUD
fra FGU

10 elever
gennemfører EUD

at lærerne kan se værdien i samarbejde
og deltager aktivt, så viden og kendskab
til EUD øges hos FGU

Udvikling af koncept for brobygningsforløb fra
FGU til EUD (ex EUD lærere præsentere fag på
FGU som led i brobygning) // aktivitet 1

18 forløb = 54 deltagere

35 elever søger ind på EUD
fra FGU

20 elever
gennemfører EUD

at eleverne har interesse i at øge deres
kendskab til EUD

Udvikling af informationsmateriale om de 4
indgange på EUD målrettet FGU // aktivitet 2

24 materialer

30 elever søger ind på EUD
fra FGU

20 elever
gennemfører EUD

at materiale har effekt når det spredes
rigtigt - og ledsages af den gode
fortælling

Gennemførelse af sommercamps på EUD for 610 klasse samt unge voksne (herunder
studenter) // aktivitet 1

6 koncept, 600 deltagere og 12
sommercamps

520 elever søger ind på EUD
efter sommercamps

20 elever
gennemfører EUD

at de forskellige målgrupper kender
tilbuddet og tilmelder sig

Praktikforløb i samarbejde med virksomheder
for unge voksne (herunder studenter) som
ikke er i gang med anden uddannelse eller i
job inkl. kompetenceafklaringsforløb //aktivitet
8

80 praktik aftaler

20 elever søger ind på EUD

15 elever
gennemfører EUD

at skolerne kan finde de relevante "unge
voksne" til et praktikforløb.

Aktiviteter målrettet fastholdelse på EUD (ex.
kompetenceafklaringsforløb,
livsmestringsforløb, "bedsteforældre-ordning, )
// aktivitet 2

12 koncepter, 480 deltagere

460 elever søger
ind/fastholdes på EUD

430 elever
gennemfører EUD

at skolerne kan finde de rigtige elever til
forløb og at forløbene formår at "flytte"
eleverne

1134 deltagere

1095 elever fastholdes

515 gennemfører i
perioden

Udviklng af koncept for FNs verdensmål som
ramme for EUDs arbejde med bæredygtighed,
globalisering og dannelse // aktivitet 6

6 koncepter

50 elever søger ind på EUD

10 elever
gennemfører EUD

De unge i dag er meget bevidste i
forhold til miljø og bæredygtighed.
Derfor kan arbejdet med FN's
verdensmål være attraktivt og øge
søgningen til EUD

Udvikling af nye undervisningsmetoder og former med fokus på bæredygtige
innovationsaktiviteter // aktivitet 6

2 koncepter, 12 forløb, 300 elever

100 elever søger ind på EUD

20 elever
gennemfører EUD

De unge i dag er meget bevidste i
forhold til miljø og bæredygtighed.
Derfor kan arbejdet med FN's
verdensmål være attraktivt og øge
søgningen til EUD

300 deltagere

150 søger ind

30 gennemfører i
perioden

Hovedaktivitet 4. Styrke gennemførelse
via undervisningens indhold på EUD metoder, former og pædagogik

Hovedaktivitet 5. Styrke gennemførelse
ved at skabe attraktive studie- og
læringsmiljøer på EUD
Aktiviteter, som understøtter demokratisk
dannelse på EUD (ex øget elevinddragelse) //
aktivitet 9

1.770 elever deltager i fælles
arangementer eller forløb. Der
gennemføres forløb for en klasse á 28
elever på de 3 skoler= 84 elever

80 elever søger ind på EUD

105 elever
gennemfører EUD

Innovative og demokratiske
arbejdsformer og skolemiljøer er
attraktive og øger søgningen

Nye indsatser for skabelse af attraktive
læringsmiljøer (ex. tydelig feedback,
opdaterede og åbne værksteder, fælles faglige
forløb, gode pausefaciliteter) // aktivitet 9

7 koncepter og 70 deltagere

50 elever søger ind på EUD

10 elever
gennemfører EUD

Attraktive læringsmiljøer understøtter
den gode fortælling og øger søgningen

154 deltagere

130 søger ind

115 gennemføre i
perioden

4.360 deltagere

2.312 søger ind

Måltal i alt

1.141 gennemfører i perioden

Noter:
Aktivitet 1-9 henviser til de tilskudsberettige aktiviteter i udbuddet:
1) Udvikling og gennemførelse af særlige forløb, som letter overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse, gennem aktiviteter for grund-skoleelever i 6.-9. klasse med henblik på at få flere
til at søge ind på erhvervsuddannelserne.
2) Målrettet vejledning af unge, som vil påbegynde eller er i gang med en erhvervsuddannelse, eventuelt i form af mentorordninger, så talenter opfanges og får hjælp til at træffe det rigtige
karrierevalg, og frafald undgås.
3) Gennemførelse af talentudviklingsforløb på erhvervsuddannelserne, deltagelse i konkurrencer, eliteforløb med særlige udfordringer eller faget set i internationalt perspektiv.
4) Udvikling af praktikordninger, der motiverer virksomhederne/det lokale erhvervsliv til at indgå uddannelsesaftaler og forbedre praktikmulighederne.
5) Supplere indsatsen på praktikpladscentrene ved fx at bidrage til at få flere små virksomheder til at gå sammen om praktikforløb, der tilsammen opfylder uddannelseskravene, via
hjælpefunktioner at reducere den administrative byrde for virksomheder, der opretter praktikpladser, og at kombinere skole- og virksomhedspraktik.
6) Udbredelse, kombineret med afprøvning i praksis, af gode erfaringer med undervisningsmetoder/-former, pædagogik og bedre mulighed for faglig specialisering.
7) Udvikling kombineret med afprøvning af initiativer, der sikrer en bredere geografisk uddannelsesdækning.
8) Samarbejde mellem erhvervsuddannelser og virksomheder med henblik på bedre forretningsudvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder.
9) Attraktive erhvervsskoler gennem udvikling af skolemiljø og markedsføring (kan kun støttes i sammenhæng med en eller flere af de øvrige aktiviteter).

