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Fælles videndeling for projekter under temaet Karrierelæring

Administrationen har under sin vurdering af de indkomne
ansøgninger under temaet Karrierelæring undersøgt, hvor det vil
være muligt at reducere det samlede ansøgte beløb. Målet er at det
bevilgede beløb kan holdes inden for den udmeldte ramme.
Ramme for udmøntning
I forbindelse med projektværkstedet den 15. maj 2017, blev der
udmeldt en samlet ramme for udmøntning på 9 mio. kr. fordelt på
7 mio. kr. til temaet og 2. mio. kr. til den åbne pulje.
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Der er samlet set ansøgt om 8.539.000 kr. under temaet og
1.567.000 kr. under åben pulje, hvilket samlet set er 10.106.000 kr.
Videndeling i projektansøgninger
Ved gennemgangen af de indkomne ansøgninger viste det sig, at 4
ud af 5 projekter planlagde at afvikle en afsluttende
konference/formidlingseftermiddag/seminardag, mens der i den
sidste ansøgning var afsat et stort beløb til formidling af projektets
resultater.
Projekterne afsluttes i perioden juni 2019 til juni 2020, hvorfor de
afsluttende aktiviteter ville skulle afholdes inden for et relativt kort
tidsrum. Målgrupperne for de afsluttende aktiviteter har et ikke
uanseligt overlap, hvorfor de påtænkte afsluttende aktiviteter let ville
kunne "udvande" hinanden.
Derfor foreslår administrationen, at der i stedet for afvikles én stor
fælles afslutningskonference for de fem projekter inden for temaet
Karrierelæring.
De fem projekter vil bruge denne konference til at formidle deres
resultater og metoder, i stedet for afvikling af individuelle aktiviteter.
Region Midtjylland vil stå for afvikling af konferencen, der forventes
afviklet primo 2020, således at 4 ud af de 5 projekter er afsluttede.
Det sidste projekt har på det tidspunkt været igennem første
gennemløb af metoder mm. og er mere end halvvejs i andet og sidste
gennemløb.

Side 1

Nedenstående tabel giver et overblik over planlagte aktiviteter i
forbindelse med projekternes forankring og videreførsel. Aktiviteter
og økonomi markeret med rød indgår i den foreslåede reduktion.

Projekt

Planlagt aktivitet

01. At mestre valget

 Antologi med
artikelsamling om
projektets vellykkede
initiativer
 Slutkonference
Formidling af resultater
Afsluttende konference

02. Mind the gap
03. Implementering
af karrierelæring i
undervisningen på
hhx, htx og stx i
Randers
04. Karrierelæring
på gf2
05. Karrierelæring
for elever i
udskolingen og gf1

Afsluttende
formidlingseftermiddag
 Digital platform, hvor
materialer fra projektet er
tilgængelige
 Afsluttende
seminardag/workshop
Samlede omkostninger til formidling og
slutkonferencer/seminarer/workshops

Økonomi
(ansøgte beløb)
50.000 kr.

110.000 kr.
400.000 kr.
240.000 kr.

63.000 kr.
50.000 kr.

122.000 kr.
935.000 kr.

Når omkostninger til slutkonferencer/seminarer/workshops reduceres
935.000 kr., giver det kun et mindre behov for reduktioner i øvrigt
for at sikre, at bevillingen holdes inden for den udmeldte ramme.
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