
 
 
 

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 
 
 
 
1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC 
 
Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af 
erhvervsuddannelserne for at professionalisere arbejdet med de fagligt frafaldstruede elever i 
erhvervsuddannelsernes grundforløb. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 137.322 kr. i 2007. Medfinansiering 137.322 kr. 
2. Skive Handelsskole 
Projekt: Forøgelse af gennemførelsesfrekvensen for handelsskoleelever på Skive Handelsskole 
via uddannelse af 30 mentorer, der fremover professionelt kan støtte usikre og frafaldstruede 
elever. 
Kriterier: Fastholdelse af elever i uddannelse, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens 
yderområder. 
Økonomi: Der søges om 346.296 kr i 2007. Medfinansiering 86.574 kr. 
3. Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC Skanderborg-Odder 
Projekt: HH/HF podcast - et gymnasialt blendet learning koncept. Inden udgangen af 2007 
udvikle undervisningssekvenser i fagene psykologi, samfundsfag og historie, der omfatter e-
læringsforløb, undervisningsfilm (podcast), animationer, bilag/tekstmateriale, elektroniske 
tests og opgavesamling. Formålet er at differentiere undervisningen, så elevernes læringsstile 
bedre tilgodeses og gennemførelsesandelen øges. 
Kriterier: Udvikling af pædagogisk metode, fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 201.000 kr. i 2007. Medfinansiering 329.300 kr. 
5. Social- og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg i og Skive Handelsskole  
Projekt: Etablering af sundhedsservicesekretæruddannelsen i Skive. Med projektet ønsker 
skolerne at informere om uddannelsens indhold og opbygning, samt planlægge og facilitere 
etablering af netværk mellem uddannelsesinstitutionerne og praktiksteder. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i 
regionens yderområder, initiativ, der medvirker til rekruttering af elever til uddannelse og en 
ny uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 60.725 kr. i 2007. Medfinansiering 80.000 kr. 
 
6. Th. Langs HF og VUC på vegne af alle voksenuddannelsescentre og gymnasier med 
2-årigt HF i Region Midtjylland 
Projekt: Projektet omfatter uddannelse af 170 mentorer ved ovennævnte institutioner, 
gennemførelse af mentorordning for 500 kursister over en 2-årig periode samt 
metodeudvikling, dokumentation og afrapportering. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, udvikling af pædagogisk metode og 
fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 490.000 kr. i 2007, 980.000 kr. i 2008 og 490.000 kr. i 2009 (i 
alt 1.960.000 kr.). Medfinansiering 1.500.000 kr. 



9. VUC Århus 
Projekt: Brobygningsprojekt fra AVU til HF. Målgruppen for brobygningen er skolens kursister 
på AVU (almen voksenuddannelse) med dårlige karakterer i de vigtige fag dansk, matematik 
og engelsk. Projektet skal opkvalificere kursisterne til at kunne starte på en hel HF. 
Kriterier: Fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 53.100 kr. i 2007. Medfinansiering 37.500 kr. 
11. Viborg Gymnasium og HF i samarbejde med CVU vita, sygeplejerskeuddannelse i 
Viborg/Thisted og CVU Midt-Vest, pædagoguddannelsen i Viborg 
Projekt: Udvikling af sundheds- og pædagoglinje på HF med det formål at skabe 
sammenhæng mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Gennem praksisnær 
undervisning forventes at forebygge fra fald blandt HF.kursisterne samtidig med, at det kan 
virke afklarende i forhold til studievalg og dermed forebygge frafald i studierne. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever og studerende i 
uddannelse og udvikling af pædagogisk metode mellem flere institutioner. 
Økonomi: Der søges om 100.000 kr. i 2007. Medfinansiering 72.100 kr. 
12. Social- og sundhedsskolerne i Silkeborg, Randers, Århus, Herning, og Skive-
Thisted-Viborg i samarbejde med CVUvita, sygeplejerskeuddannelsen i Viborg 
Projekt: Social- og sundhedsassistenter i sygeplejerskeuddannelsen. Formålet med projektet 
er at informere om en 2½-årig merituddannelse for social- og sundhedsassistenter bland både 
elever og færdiguddannede. Ambitionen er bl.a. øget og samlet rekruttering af studerende til 
sygeplejerskeuddannelsen i Region Midtjylland, og man forventer at kunne etablere et hold 
årligt i tre år med studiestart i februar måned - første gang i februar 2008. 
  
Det er en forudsætning, at der kan træffes aftale om ekstra praktikpladser til disse 
meritstuderende rundt i hele Region Midtjylland, da holdet optages uden for den normale 
dimensionering. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og initiativ, der medvirker til øget 
rekruttering. 
Økonomi: Der søges om 250.000 kr i 2007 til dækning af PR-kampagne, materialer m.v. 
Medfinansiering er skolernes finansiering af ledelse, vejledning, underviseres deltagelse i 
møder og informationsarrangementer samt administrativt arbejde med koordinering. 
15. Nørre Nissum Seminarium og HF i samarbejde med Holstebro Tekniske Skole 
Projekt: Formålet med projektet er at udvikle et koncept, hvor man kombinerer en 2-årig HF 
med 1 års grundmodul og praktik på erhvervsuddannelse - "Erhvervs-HF". Ved at udbyde 
fleksible ungdomsuddannelser, der kombinerer almen HF-uddannelse med erhvervsrettede 
forløb forventer man at øge andelen af unge med fuldførte ungdomsuddannelser i 
Nordvestjylland. Erhvervs-HF giver bl.a. adgang til videregående uddannelserEn fuld HF-
eksamen giver adgang til videregående uddannelser, en god basis for at gennemføre en 
videregående uddannelse indenfor en selvvalgt branche.  
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering og fastholdelse af elever i 
uddannelse og styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder. 
Økonomi: Der søges om 413.000 kr. i 2007, 572.450 kr. i 2008 og 498.650 kr. i 2009, i 
alt 1.484.600 kr. Medfinansiering 252.000 kr. 
16. EUC MIDT i samarbejde med CVUvita, sygeplejerskeuddannelsen i Viborg 
Projekt: "Projekt Sundhedsstudent" udvikles og etableres over et 3-årigt forløb som en 
sundheds-pædagogisk studieretning. Det overordnede mål er at etablere en studieretning, der 
gør flere unge interesserede i naturvidenskab og derefter motiverede for naturvidenskabelige 



videregående uddannelser. Projektet skulle gerne rekruttere flere piger til HTX, rekruttere flere 
drenge til sygeplejerskeuddannelsen, forebygge frafald på begge skoler m.v. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, initiativ, der stimulerer til uddannelse inden 
for naturvidenskabelige fag og initiativ, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever. 
Økonomi: Der søges om 150.260 kr. i 2007, 200.520 kr. i 2008, 200.520 kr. i 2009 og 
210.260 kr. i 2010, i alt 761.560 kr. Medfinansiering 100.000 kr. 
17. EUC MIDT i samarbejde med Viborg Handelsskole, Social- og sundhedsskolen 
Skive-Thisted-Viborg, Boruplund, UU-ViborgEgnen, og Viborg Ungdomsskole 
Projekt: Projektet handler om udvikling af nye grundforløbsmodeller til at modvirke frafald og 
sikre fastholdelse i erhvervsuddannelserne. Fokue er de svagere elever, som skal integreres og 
fastholdes gennem Pyramiden. Eliteklassen er et andet vigtigt element i sikring af en bedre 
gennemførelsesprocent, hvor de stærkere elever får målrettede udfordringer, der bringer dem 
hurtigere og mere sikkert gennem uddannelsen. Dertil kommer det ordinære grundforløb, 
der på grund af udslusningerne til de to andre tiltag er mere målrettet den oprindelige 
elevtype. Der arbejdes specielt med den etniske gruppe. Målet er et bredere optag, mere 
fleksible forløb, minimering af frafald og øget integrationsindsats i erhvervsuddannelserne. 
Samarbejdet mellem parterne skal bl.a. foregå i udviklingsgrupper og netværk. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering og fastholdelse af elever og 
udvikling af pædagogiske metoder. 
Økonomi: Der søges om 665.750 kr. i 2007, 1.366.500 kr i 2008 og 760.750 kr. i 2009, 
i alt 2.793.000 kr. Medfinansiering 300.000 kr. 
20. Aarhus Tekniske Skole i Samarbejde med UU`er og produktionsskoler i regionen 
Projekt: Vejledningsforløb for de 16-24 årige uden en ungdomsuddannelse. Formålet med 
projektet er at udvikle korte, fleksible vejledningsforløb på en erhvervsuddannelse for gruppen 
af unge, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller tidligere er droppet ud af 
uddannelse. Projektet omfatter udvikling af modeller for vejledningsforløb, 
kompetenceudvikling af undervisere og vejledere, udvikling af træningsmoduler for ung til ung 
vejledere m.m. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, udvikling af nye pædagogiske metoder og 
rekruttering og fastholdelse af unge i uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 324.500 kr. i 2007. Medfinansiering 167.500 kr. 
21. Viborg Handelsskole i samarbejde med Teknisk Gymnasium på EUC MIDT, Viborg 
Erhvervsråd og private virksomheder 
Projekt: Innovative undervisningsmiljøer på HHX og HTX-uddannelsen i Viborg. Formålet er at 
videreudvikle arbejdet med innovation i uddannelserne. De centrale elementer i projektet 
består af konceptudvikling om arbejdet med det innovative i undervisningen, udvikling af 
database med virksomhedskontakter samt nye måder at tænke innovation og iværksætteri ind 
i undervisningen og hele skolemiljøet. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og virksomheder, nyskabende og innovativt 
og med iværksætteri som en integreret del af undervisningen. 
Økonomi: Der søges om 308.405 kr. i 2007. Medfinansiering 45.000 kr. 
24. Århus Social- og sundhedsskole i samarbejde med Social- og sundhedsskolen i 
Horsens og TangoConsult 
Projekt: "Web-baseret undervisning i social- og sundhedsuddannelserne". Man søger støtte til 
opstart af en web-baseret produktion af uddannelsesmateriale til regionens social- og 
sundhedsuddannelser. I en supplernede ansøgning fra Århus Social- og sundhedsskole har 
man afgrænset produktionen til at koncentrere sig om materiale til områdefagene 



(sundhedsfag, aktivitetsfag m.v.). Web-baseret undervisningsmateriale giver mulighed for 
fleksibel undervisning og individuelle hensyn til elevers læringsstile, hvorfor det medvirker til 
fastholdelse af elever i uddannelse. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse og 
udvikling af pædagogiske metoder. 
Økonomi: Der søges om 1.568.300 kr. fordelt over 2007 og 2008. Medfinansiering 
335.000 kr. 
27. Grenå Gymnasium i samarbejde med Grenå Handelsskole og Grenå Tekniske 
Skole 
Projekt: Udvikling og etablering af psykologordning, der kan hjælpe elever i midlertidig krise 
og fastholde disse i uddannelserne. Projektet omfatter bl.a. uddannelse af studievejledere, 
foredrag for lærere, udvikling af fælles skriftligt materiale om krisehåndtering samt individuelle 
samtaler til kriseramte elever. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, efteruddannelse af undervisere og 
fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 150.000 kr. i 2007. Medfinansiering i form af lærernes 
uddannelsestid og finansiering af elevernes individuelle samtaler. 
  
 
Ansøgninger, der delvist opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det 
ansøgte beløb: 
  
10. Flexika - en del af CVU MidtVest 
Projekt: Der søges om udviklingsmidler til konsolidering af FLEXIKA gennem projektmodning. 
FLEXIKA er en del af CVU MidtVest og etableret for at medvirke til udvikling af ungdoms- og 
voksenuddannelser i den vestlige del af regionen. Der er beskrevet en række projektideer 
(udvikling af uddannelser i turismebranchen, etablering af almen voksenuddannelse på 
arbejdspladser, udvikling af specifikke GSK og HF-fag så unge kan optages på videregående 
uddannelser samt udvikling af særlige undervisningsforløb for udlændinge i bl.a. landbruget). 
Kriterier: Styrkelse af uddannelse i yderområde, udvikling af nye uddannelsestilbud og 
rekruttering til uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 792.400 kr. i 2007, 781.400 kr. i 2008 og 812.275 kr. i 2009. 
Vurdering: En del af udviklingsaktiviteterne i FLEXIKA omfatter aktiviteter i forhold til almene 
ungdoms- og voksenuddannelser, mens det resterende er driftsaktiviteter. 
Derfor foreslås det, at der bevilges 400.000 kr. i 2007, 300.000 kr. i 2008 og 300.000 
kr. i 2009. 
18. EUC MIDT i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, VUC, Havredal Gl. Skole, 
Mariendal Landbrugsskole, UU ViborgEgnen og Viborg Handelsskole samt en række 
virksomheder i Region Midtjylland 
Projekt: I projekt ”ELV”arbejdes der målbevidst med at støtte elever med særlige behov, så 
det bliver muligt for dem at finde plads på arbejdsmarkedet. Et af redskaberne er et udbredt 
skole-/virksomhedssamarbejde. Tilbuddet udvikles og tilrettelægges ud fra enindividuel 
uddannelsesplan. Der samarbejdes med ovennævnte institutioner og en række virksomheder 
spredt over hele Region Midtjylland. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og rekruttering til uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 743.485 kr. i 2007, 1.565.265 kr. i 2008, 882.200 kr. i 2009 
og 563.600 kr. i 2010, i alt 3.754.550 kr. Medfinansiering 400.000 kr. 



Vurdering: I den nye lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som forventes 
at træde i kraft i 2007 fremgår det, at kommunerne får ansvaret for at tilbyde en 3-årig 
ungdomsuddannelse med et indhold, der svarer til denne projektansøgning. Endvidere er det i 
loven nævnt, at staten kan yde tilskud til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde. 
Efter aftale med ansøgerinstitutionen vil man undersøge flere finansieringsmuligheder i 2008-
10 (kommuner og statslige puljer) og derfor i denne omgang kun søge om bevilling af 
743.485 kr. i 2007, hvilket foreslås imødekommet. 
 


