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Punkt nr. 33 

Bevilling af formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud til 
ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner 



Ansøgninger, der opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte beløb: 
1. Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg i samarbejde med SOSU Nord. 
Projekt: Læringsstile på social og sundhedsuddannelserne. Formålet med projektet er at udvikle 
undervisningsformer/-metoder, der kan bidrage til bedre fastholdelse af eleverne i uddannelse. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse, udvikling af 
pædagogisk metode. 
Økonomi: Der ansøges om 419.307 kr. i 2008. Medfinansiering 721.500 kr. 
 
OBS: Der er tale om et tværregionalt projekt, hvor der ligeledes er ansøgt Region Nordjylland om 
1.577.393 kr. Region Nordjylland er i gang med sagsbehandlingen og de er positivt indstillede 
overfor ansøgningen. 
2. Djursland Erhvervsskoler i samarbejde med Norddjurs Kommune, Djursland 
Erhvervsråd, Innovation Lab, Kattegatcentret og Filmhøjskolen i Ebeltoft 
Projekt: Fra 3D uddannelse til iværksættervæksthus/miljø og Campus. Projekt med fokus på 
udbygningen af 3D-uddannelsen med etableringen af et 3D iværksættervæksthus/miljø. Der er 
fokus på iværksætteri i både uddannelsessammenhænge og iværksættervejledning.  
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens 
yderområde, iværksætteri som en integreret del af uddannelsesforløb, innovative 
uddannelsestilbud. 
Økonomi: Der ansøges om 660.000 kr. i 2008. Medfinansiering 150.000 kr. 
3. TH Langs HF og VUC 
Projekt: Rekruttering og fastholdelse af elever fra ikke uddannelsesvante miljøer. Formålet med 
projektet er at etablere et 2-årigt HF-forløb, hvori der tilbydes elitetræning i en udvalgt sportsgren. 
Gennem det integrerede forløb af sport og uddannelse sikres de unges personlige kompetencer og 
arbejdsvaner. 
Kriterier: Rekruttering og fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 35.750 kr. i 2007, 84.250 kr. i 2008, 87.750 kr. i 2009 og 50.750 kr. i 
2010 (i alt 258.500 kr.). Medfinansiering 3.802.040 kr. 
4. TH Langs Hf og VUC i samarbejde med Sprogskolen 
Projekt: Brobygningsprojekt mellem Sprogskolen og VUC. Formålet med projektet er at udvikle 
pædagogiske metoder for at lette overgange fra Dansk Uddannelse 2 til 9. klasse på VUC, samt øge 
lærernes viden og indsigt i deltagernes baggrund og problemfelter. Hensigten er at sikre, at en 
gruppe nydanskere optages og gennemfører AVU-trin 1 ved at styrke deltagerne sprogligt, fagligt, 
personligt og kulturelt. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse, udvikling af 
pædagogisk metode. 
Økonomi: Der ansøges om 284.000 kr. i 2008. Medfinansiering 65.000 kr. 
5. Holstebro Tekniske Skole i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU 
Nordvestjylland) og Holstebro Kommune 
Projekt: Fastholdelse af unge i erhvervsuddannelserne. Formålet med projektet er at arbejde 
målrettet med at intensivere vejledningen og fastholde de unge i en ungdomsårgang, der ikke 
umiddelbart forventes at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette skal ske gennem 
mentoruddannelse, afklaringsforløb og samarbejde med praktikvirksomhederne. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 134.500 kr. i 2007, 688.275 kr. i 2008 og 877.525 kr. i 2009 (i alt 
1.493.300 kr.) Medfinansiering 414.000 kr. 
6. Århus Social- og Sundhedsskole i samarbejde med Århus Kommune og Argo Consult 
Projekt: Fra viden om frafald til handling mod frafald. Formålet med projektet er at reducere 



frafaldet i social- og sundhedshjælperuddannelsen gennem en udvikling af undervisningsmiljø og – 
rammer, så elevernes individuelle undervisningsbehov og præferencer tilgodeses af pædagogiske 
arbejdsformer samt skolens organisatoriske rammer og tilbud, der kan være med til at styrke 
elevernes sociale miljø i deres uddannelsesforløb. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse, udvikling af 
pædagogisk metode. 
Økonomi: Der ansøges om 1.182.150 kr. i 2007. Medfinansiering 298.665 kr.  
8. Bjerringbro Gymnasium i samarbejde med Viborg Gymnasium og HF og Viborg 
Katedralskole 
Projekt: Treårigt arbejde med mindskning af frafald. Målet med projektet er at finde frem til en 
operationel definition af frafald, for at kunne skelne mellem ’naturligt’ frafald og frafald, der kan 
gøres noget ved gennem en målrettet indsats. Denne indsats vil bestå af et udviklingsarbejde, der 
beskriver procedurer for, hvordan man fastholder elever, der er frafaldstruede. Der vil i den 
forbindelse laves forsøg med psykologbistand, teamlederens og teamlærernes rolle og 
studievejlederens rolle. 
Kriterier: Samarbejde mellem institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse 
Økonomi: Der ansøges om 130.000 kr. i 2007, 130.000 kr. i 2008 og 129.000 kr. i 2009. 
Medfinansiering 200.500 kr. 
9. Langkær Gymnasium og HF i samarbejde med Struer Gymnasium, IT-forum og en række 
IT-virksomheder 
Projekt: Samarbejdsprojekt mellem IT-virksomheder og gymnasier. Målet med projektet er at 
kvalificere elevernes valg af videregående uddannelse og hermed efterfølgende erhverv. Dette skal 
ses i lyset af bekymring over den manglende tilgang til IT-faget og fraværet af piger i faget. De 
centrale elementer i projektet består af afprøvning og udvikling af tættere samarbejdsrelationer 
mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at skabe en model for samarbejde mellem 
gymnasiale uddannelser og erhvervslivet. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, initiativer der motiverer til uddannelse indenfor 
naturvidenskabelige fag. 
Økonomi: Der ansøges om 677.500 kr. i 2007 og 67.900 kr. i 2008 (i alt 745.400 kr.) 
Medfinansiering 340.320 kr. 
10. VUC Skive-Viborg i samarbejde med CVU Midt-Vest og VUC Holstebro-Lemvig-Struer 
Projekt: Udvikling af forløb, hvor AMU-kurser og FVU-læsning for dagplejere gennemføres i tæt 
samspil. Formålet med projektet er at forbedre mulighederne for, at læsesvage dagplejere og 
potentielle dagplejere kan gennemføre rekrutterings- og efteruddannelseskurser på AMU. Projektet 
har fokus på at udvikle forløb, hvor FVU-læsning afvikles i tæt tilknytning til AMU-kurser til 
kvalificering af dagplejemedhjælpere og efteruddannelse af dagplejere. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering til almen voksenuddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 474.300 kr. i 2008. Medfinansiering 1.744.780 kr. (heraf kommunal 
finansiering 331.300 kr.) 
11. Den Økologiske Landbrugsskole og Rønde Gymnasium 
Projekt: Heste College. Formålet er at skabe et ’Heste College’, hvor unge med interesse for heste 
kan opnå en formel kompetence inden for dette område, samtidig med at de tager en 
studentereksamen. Der udbydes et studieforløb, hvor eleverne tilbydes et uddannelsesforløb 
indenfor heste, samtidig med at de tager deres studentereksamen. Undervisningen tilbydes dels 
som et valgfag på gymnasiet, dels som ekstra undervisning om aftenen og i ferierne. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens 
yderområder. 
Økonomi: Der ansøges om 94.600 kr. i 2007. 



12. Social- og Sundhedsskolen i Herning i samarbejde med Uddannelsescenter Herning og de 
sociale institutioner Skiftesporet og Horisont 
Projekt: Formålet med projekt ’Støt unge i uddannelse’ er at etablere et samarbejde på tværs af 
Social- og Sundhedsskolen Herning, andre erhvervsskoler/ungdomsuddannelser og de sociale 
institutioner Skiftesporet og Horisont for at udvikle og afprøve differentierede tilbud til unge, der 
som følge af psykosociale vanskeligheder er i risiko for at afbryde et uddannelsesforløb. 
Kriterier: Samarbejde på tværs af institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 325.000 kr. 2008 195.000 kr. i 2009. Medfinansiering 170.000 kr. 
13. AOF Herning i samarbejde med CEU Uddannelsescenter Herning, UU og Jobcentrene i 
Herning og Ikast-Brande Kommune 
Projekt: Det overordnede mål for projekt ’Skab dit liv’ er, at unge ufaglærte/uuddannede mellem 
18-25 år får mulighed for at få fast fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Dette 
skal ske gennem et 28 ugers kursusforløb kombineret med en mentor- og en vejlederordning, der 
fungerer i løbet af kurset og efterfølgende, for at fastholde de unge. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering af elever i uddannelse 
Økonomi: Der ansøges om 68.748 kr. i 2007 og 822.842 kr. i 2008. Medfinansiering 466.668 kr. 
14. Vitus Bering Danmark i samarbejde med UU Horsens Hedensted, Horsens Handelsskole, 
Bygholm landbrugsskole, SOSU Horsens og praktikvirksomheder 
Projekt: Erhvervsuddannelse uden frafald. Formålet med projektet er i tæt samarbejde med 
parterne at udvikle en målrettet vejledning af elever til erhvervsuddannelse og minimere frafald 
efter valg af erhvervsuddannelse. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering og fastholdelse af elever i 
uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 300.000 kr. i 2007 og 1.447.925 kr. i 2008. Medfinansiering 138.000 
kr. 
16. Viborg Gymnasium & HF i samarbejde med The Drawing Academy ved The Animation 
Workshop 
Projekt: Ny ungdomsuddannelse med kreativt fokus. Der ønskes udviklet et uddannelsestilbud på 
gymnasialt niveau til de unge, der ønsker at kombinere den boglige uddannelse og samtidig 
dygtiggøre sig indenfor det kreative med fokus på tegning og visuelle grundkompetencer. Formålet 
med projektet er at få afdækket muligheder, få etableret relevante kontakter, få beskrevet indholdet 
og få skabt opmærksomhed om den nye uddannelsesmulighed. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, initiativ, der motiverer til uddannelse indenfor 
kreative fag. 
Økonomi: Der ansøges om 187.500 kr. i 2007 og 187.500 kr. i 2008. Medfinansiering 50.000 kr. 
17. Silkeborg Tekniske Skole i samarbejde med Brande Højskole og Silkeborg 
Produktionshøjskole 
Projekt: Kontaktlærerkompetence. – Hvad skal der til? Målet med projektet er at udvikle og teste 
metoder, der sikrer en bedre fastholdelse af eleverne med specielt fokus på grundforløbet og første 
praktikperiode. Dette skal ske gennem en række delmål bl.a. udvikling og synliggørelse af 
initiativer overfor frafaldstruede elever, styrkelse af kontaktlærernes kompetencer i relation til 
dialogen med eleverne, efterfrafaldssamtaler m.m. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 392.575 kr. i 2007. Medfinansiering 350.000 kr. 
19. Skive Tekniske Skole i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive 
Gymnasium & HF, Skive Handelsskole, Social- og Sundhedsskolen i Skive, VUC Skive og 
Dalgasskolen med 8. og 9. klasse. 
Projekt: Sport and Education Danmark (SED). Formålet med projektet er at udvikle 



handlemuligheder i samarbejde med de involverede uddannelsesinstitutioner, så undervisningen 
kan tilrettelægges i relation til den enkelte, så de unge sportsudøvere både har mulighed for at 
gennemføre en uddannelse og samtidig dyrke idræt på eliteniveau. Projektet startede i april 2006 
og der har siden august 2006 kørt et pilotprojekt med 7 elever. I august 2007 startede 15 elever på 
SED. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i 
regionens yderområder, rekruttering af elever til uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 200.000 kr. i 2007, 100.000 kr. i 2008 og 50.000 kr. i 2009 (i alt 
350.000 kr.). Medfinansiering 1.841.000 kr. 
20. Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med UU, Jobcentre, grundskolerne og 
børne- og ældresektoren 
Projekt: Djursland for alle unge. Der ønskes skabt mulighed for, at de unge på Djursland kan 
gennemføre et fleksibelt grundforløb inden for social- og sundhedsområdet i Grenaa. Forløbet skal 
være tilpasset den enkeltes måde at lære på og der inddrages mange samarbejdspartnere til at støtte 
op om den unge. Udviklingsmidlerne skal anvendes til pædagogisk udvikling af et fleksibelt og 
differentieret tilbud til unge på Djursland. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens 
yderområder, rekruttering og fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 48.000 kr. i 2007, 828.000 kr. i 2008 og 412.500 kr. i 2009 (i alt 
1.288.500 kr.). Medfinansiering 3.169.295 kr. 
21. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 
Projekt: Etablering af frivilligt mentorkorps ved Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg. Formålet 
med projektet er at støtte frafaldstruede unge i ungdomsuddannelserne samt og øge uddannelses- 
og kompetenceniveauet i RM. Dette skal ske gennem 1) oprettelsen af et frivilligt mentorkorps på 
min. 15-20 mentorer, 2) udvikling og uddannelse af mentorkorpset til på professionel vis at være 
en fortrolig og ærlig samtalepartner, der kan lytte, sparre og guide i at kunne magte en uddannelse 
på SOSU og 3) tilbyde elever, der ønsker det, en mentor. 
Kriterier: Fastholdelse af elever i uddannelse 
Økonomi: Der ansøges om 40.000 kr. i 2007 og 134.500 kr. i 2008 (i alt 174.500 kr.). 
Medfinansiering 73.700 kr. 
22. VUC Århus på Samsø 
Projekt: Fastholdelse af kursister på VUC Samsø. Formålet med projektet er at fastholde HF-
kursister, så de færdiggør deres uddannelse. Dette skal ske gennem etableringen af et trygt og godt 
studiemiljø, der i højere grad er imødekommende overfor de lidt svagere stillede kursister. 
Kriterier: Styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområde, rekruttering og fastholdelse 
af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 20.800 kr. i 2007 og 25.800 kr. i 2008. (i alt 46.600 kr.). 
Medfinansiering 25.200 kr. 
23. VUC Århus på Samsø 
Projekt: Udvikling af VUC Århus på Samsøs fagudbud og profil. Det overordnede mål for 
projektet er at bevare uddannelsesinstitutionen VUC Samsø. Dette skal ske gennem en bedre viden 
om, hvilke konkrete ønsker og behov for uddannelse, der er på Samsø samt skabe en bedre kontakt 
til virksomheder, foreninger og organisationer på Samsø, for derigennem at kunne tilbyde mere 
målrettet undervisning.  
Kriterier: Styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder, rekruttering af elever i 
uddannelse 
Økonomi: Der ansøges om 74.550 kr. i 2007 og 52.500 kr. i 2008 (i alt 127.050 kr.). 
Medfinansiering 62.000 kr.  



(Der afventes revideret budget). 
24. Århus Købmandsskole i samarbejde med Ungdomsskolernes Udviklingscenter 
Projekt: Bryd Lydmuren. Målet med projektet er at styrke de unges faglige, sociale og personlige 
kompetencer gennem det tvær-institutionelle, hvor elever fra erhvervsskoler og ungdomsskoler 
samarbejder på lige vilkår på tværs af faglige, sociale og kulturelle skel om at udvikle MP3-
lydproduktioner. Herved vil de erhverve sig et større kendskab til egne kompetencer samt viden 
om/indblik i andre verdner end den de indgår i dagligt. 
Kriterier: Samarbejde mellem institutioner, initiativer, der motiverer til uddannelse indenfor 
kreative fag. 
Økonomi: Der ansøges om 245.500 kr. i 2007 og 539.765 kr. i 2008 (i alt 785.265 kr.). 
Medfinansiering 939.983 kr. 
25. Aarhus Tekniske Skole i samarbejde med Århus Produktionsskole og regionens øvrige 
produktionsskoler 
Projekt: Fastholdelse af elever i EGU-forløb. Projektet skal sikre forhold omkring samarbejde, 
koordinering og pædagogisk indsats mellem erhvervsskoler og produktionsskoler gennem 1) 
optimering af strukturer, 2) kvalificerede valg og overgange mellem skolesystemerne, 3) 
medarbejderudvikling til optimering af den pædagogiske indsats mellem systemerne og 4) 
information og oplysning.  
Kriterier: Samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner, rekruttering af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 625.000 kr. i 2008, 400.000 kr. i 2009 og 200.000 kr. i 2010 (i alt 
1.225.000 kr.) Medfinansiering 927.000 kr. 
 
Ansøgninger, der delvist opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøgte beløb: 
7. Herning HF & VUC 
Projekt: Oprettelse af 3-årig HF-klasse for autister. Formålet med projektet er at kunne tilbyde en 
særlig tilrettelagt 3-årig HF-uddannelse, der imødekommer det stigende antal normalt begavede 
unge autisters evner. Uddannelsen vil være tilrettelagt som en treårig fagpakke i det eksisterende 
HF enkeltfagssystem. Projektet vil bidrage til at øge andelen af unge med en kompetencegivende 
uddannelse, og vil på sigt kunne medvirke til at udvide den eksisterende arbejdsstyrke. 
Kriterier:  
Økonomi: Der ansøges om 47.000 kr. i 2007, 313.000 kr. i 2008, 298.000 kr. i 2009, 321.000 kr. 
i 2010 og 182.000 kr. i 2011. Medfinansiering 1.362.000 kr. 
Vurdering: I Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 2 fremgår det, at 
kommunerne får ansvaret for at tilbyde en 3-årig ungdomsuddannelse. Endvidere er det i loven 
nævnt, at staten kan yde tilskud til forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde. 
Finansiering efter 2008 er afhængig af om kommunen lever op til dennes ansvar i forhold til Lov. 
Ansøgerinstitutionen opfordres til at undersøge yderligere finansieringsmuligheder i 2009-2011 
(Herning Kommune og statslige puljer). 
Derfor foreslås det, at der bevilges 47.000 kr. i 2007 og 313.000 kr. i 2008. 
 
Ansøgninger, der falder uden for kriterierne og meddeles afslag på ansøgning om tilskud: 
15. Herning HF & VUC 
Projekt: Forsøg med coaching som et redskab til fastholdelse af elever i uddannelse. Formålet 
med projektet er at kunne tilbyde elever professionelle coachsamtaler i pludseligt opståede 
midlertidige livskriser som et redskab til fastholdelse i uddannelsesforløb. Et parallelt formål er 
opkvalificere og efteruddanne skolens studievejledere og mentorer. 
Kriterier: Fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 72.000 kr. Medfinansiering 35.000 kr. 



Vurdering: I forbindelse med ansøgningsrunden i maj 2007 bevilgede Regionsrådet 1.960.000 kr. 
til et projekt, der omfatter uddannelse af 170 mentorer ved alle voksen uddannelses centre og 
gymnasier med 2-årig HF i RM – herunder Herning HF & VUC. Den aktuelle ansøgning 
indeholder samme formål og metode og indstilles derfor til afslag. 
27. VUC Århus 
Projekt: Det flexible VUC. Formålet med projektet er at udvikle redskaber og materialer til 
realkompetencevurdering (RKV), samt et fleksibelt tilrettelagt og tilgængeligt uddannelsestilbud. 
Målene i projektet er bl.a. at udvikle standarder og procedurer for RKV i forbindelse med 
optagelse på VUC og tilsvarende opfølgning, udvikle kompetencebevis, udvikle standarder for 
individuelle studieplaner mm. 
Kriterier:  
Økonomi: Der ansøges om 197.085 kr. i 2007, 223.552 kr. i 2008 og 90.272 kr. i 2009 (i alt 
510.909 kr.) Medfinansiering 315.961 kr. 
Vurdering: Under henvisning til Vækstforums kompetenceplatform fremgår det, at et af 
delmålene her er ”- At der gøres en ekstra indsats for at sikre realkompetenceafklaring, så flere får 

den rette efteruddannelse.”. Samtidig er en af kompetenceplatformens opgaver være ”- At arbejde 

med udvikling af nye læringsformer og muligheder for realkompetenceafklaring.” Projektet 
foreslås derfor overført til Vækstforums regi. 
 
 
Trukne ansøgninger 
18. Skive Tekniske skole 
Projektet er blevet trukket med henblik på genansøgning til januar. 
26. VUC Århus 
Projektet er blevet trukket. 
 













































































































































































































Projektansøgning 
”Det flexible VUC” 
VUC Århus 2007 
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Projektansøgning – projektbeskrivelse 
 
Projekttitel 
 

 
”Det flexible VUC”  
– fokus på kompetencevurdering, vejledning og individuelle studieplaner 
 

 
Projektperiode: 
 

 
15. oktober 2007 – 31.december 2009 

 
Projektets formål 
 

 
Formålet med projektet er at udvikle redskaber og materialer til 
realkompetencevurdering, samt et attraktivt, fleksibelt tilrettelagt og 
tilgængeligt uddannelsestilbud, der henvender sig til såvel nye, som 
allerede kendte målgrupper. Realkompetencevurdering og det fleksible 
uddannelsestilbud vil kunne anvendes separat, eller kombineres for de 
personer, som har behov herfor. Pointen er derfor, at en samtænkning 
mellem disse, skaber et helt nyt perspektiv. 
 
Det flexible VUC vil gøre det muligt for nye målgrupper at få adgang til 
almen opkvalificering uanset beskæftigelsesbaggrund og tidligere 
uddannelse. Det flexible VUC bliver et tilbud for såvel erhvervsaktive, 
samt ledige og åbner op for, at alle kan få del i uddannelse med henblik på 
personlig opkvalificering, kompetenceudvikling, videreuddannelse, 
fastholdelse i job eller jobskifte.  
Det flexible VUC er en nytænkning og hensigtsmæssig udvidelse, en 
knopskydning, af VUC-tilbuddet, rettet mod de personer, der er forhindret 
i eller ikke ønsker at følge den traditionelle tilbudsflade af forskellige 
årsager (arbejde, familieforhold, økonomi, særlige personlige ressourcer 
og faglige forudsætninger, geografi o.l.).  
Set i et internationalt perspektiv, giver tilbuddet også kursister mulighed 
for at være tilknyttet som fjernstuderende. 
 
Det flexible VUC skal sætte fokus på realkompetence-vurdering (RKV) 
kombineret med øget individuel vejledning og udvikling af individuelle 
studieplaner. Det flexible VUC skal give den enkelte nye muligheder for 
at finde vej til uddannelse ved hjælp af målrettede uddannelsesforløb, 
hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes færdigheder, viden og 
kompetencer. 
 
Målet med projektet er at indfange nye målgrupper, såvel ressourcesvage 
som ressourcestærke (særligt erhversaktive), der ikke tidligere har søgt 
VUC, samt at fastholde de målgrupper, der allerede benytter VUC og øge 
gennemførslen hos kursisterne via flexibelt tilrettelagt undervisning. 
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Resultat: 

 
 

 Udvikling af en model, som samtænker realkompetencevurdering 
og et fleksibelt undervisningstilbud 

 
 Uddannelse af et vejlederteam på tværs af AVU- og HF-

afdelingerne, der står parat til at varetage 
realkompetencevurdering og er klædt på til at servicere og vejlede 
fremtidens kursister 

 
 Uddannelse af et lærerteam på tværs af AVU- og HF-afdelingerne, 

der er rustede til at varetage den flexibelt tilrettelagte undervisning 
i Det flexible VUC 

 
 
 
Projektets mål 
 

 
 

 Udvikle standarder og procedurer for realkompetencevurdering 
(RKV) i forbindelse med optagelse på VUC og tilsvarende 
opfølgning  

 
 Udvikle særlige introduktionsforløb til flexkursister – intro til 

arbejdsform, vejledningsform, krav til studieaktivitet m.m. 
 

 Udvikle materialer til realkompetencevurdering på hhv. AVU og 
HF niveau i et udvalg af fag 

 
 Udvikling af kompetencebevis 

 
 Etablere og udvikle særlige samtale- og vurderingsmetoder i 

vejledningsprocessen på både AVU og HF-niveau på baggrund af 
testning af realkompetencer 

 
 Udvikle standarder for individuelle studieplaner 

 
 Udvikle flexible undervisningstilbud og særlig tilrettelæggelser 

 
 Udvikle IT-flade og arbejdsgange med henblik på flexible 

undervisningstilbud 
 

 Efteruddanne vejledere til at forestå RKV, opfølgning, 
individuelle samtaler og vurdering og planlægning af individuelle 
studieplaner 

 
 Efteruddanne lærere til at forestå de flexible undervisningstilbud 

 
 Udvikle procedure for evaluering og opsamling 

 
 Afprøve Det flexible VUC fra august 2008 for 3 kursister pr. 

niveau, ialt 30 kursister i efteråret 2008 og tilsvarende antal i 
foråret 2009. 
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Projektets 
succeskriterier 
 

 
 
- at implementering af Det flexible VUC på lidt længere sigt opnås 

ved, at vejledere og lærere opnår ejerskab og kompetencer gennem 
efteruddannelse og involvering i at udvikle materialer og indhold. 

 
- at fortsat udvikling og progression sikres i forbindelse med 

indføring, afprøvning af og opfølgning på Det flexible VUC. 
 

- at et givet antal ansøgere til Det flexible VUC 
kompetencevurderes, vejledes og gennemfører individuelle 
studieplaner igennem projektperioden 

 
- at der udvikles blivende standarder og procedurer omkring 

realkompetencevurdering og vejledning i den forbindelse 
 

 
 
 
Målgruppe: 
 

 
 
Målgruppe for efteruddannelse om vejledning/ RKV:    
 
13 HF vejledere + 7 AVU vejledere 
 
Målgruppe for efteruddannelse indenfor flextilbud og flexible 
tilrettelæggelser: 
 
HF-lærere + AVU lærere (2 x 22 personer) 
 
Målgruppe for det flexible VUC – kompetencevurdering, vejledning og 
individuelle studieplaner: 
 
Målgrupper, som omtalt under ”Formål”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektansøgning 
”Det flexible VUC” 
VUC Århus 2007 

vuc aarhus - det flexible vuc.doc  4 

 
Projektplan: 
 

 
Medio oktober 2007 – ultimo december: 
Kickstart af projekt med besøg fra KVUC med oplæg om flex – 1 dag. 
 
Udvikling af efteruddannelsesforløb for vejledere og lærere. 
 
Udvalg af lærere påbegynder sideløbende et udviklingsarbejde omkring et 
undervisningsmateriale tilpasset flexundervisning – modulisering af 
udvalgte fag, udvikling af testsystem indenfor de valgte fag til brug for 
realkompetencevurdering RKV, udvikling af kompetencebevis. Arbejdet 
vil bl.a. bygge på allerede høstede erfaringer fra Åbent VUC  
Udvikling af særligt introduktionsmodul for flexkursister (arbejdsform, 
krav til studieaktivitet, vejledningsform m.m.) 
 
Vinter 2007/ 2008: 
Gennemførelse af efteruddannelse for vejledere til Det flexible VUC – 
RKV – 3 dage 
 
Gennemførelse af efteruddannelse for lærere til Det flexible VUC – 2 
dage 
 
Fælles opsamling efter de to kursusforløb, fokus på rekruttering til flex. 
Samt opbygning af test til realkompetencevurdering – 1 dag. 
 
Færdigudvikling af Det flexible VUC inklusiv klargøring af tests m.v. til 
realkompetencevurdering, planlægning af et konkret flextilbud til august 
2008 
 
Efterår 2008:  Pilotprojekt 1 
Det flexible VUC afprøves indenfor de udvalgte fag – RKV, vejledning 
og individuelle studieplaner – 3 kursister på hvert niveau = i alt 30 
kursister. 
 
Fælles opsamling på forløbet med deltagelse af lærere og vejledere. 
Evaluering af første forløb – indsamling af erfaringer til videre brug, 
justering af koncept. 
 
Forår 2009:  Pilotprojekt 2: 
Det evaluerede og justerede, flexible VUC afprøves indenfor de udvalgte 
fag – RKV, vejledning og individuelle studieplaner – 3 kursister på hvert 
niveau = i alt 30 kursister. 
 
Det flexible VUC implementeres i tilbudsfladen, flere lærere klædes på og 
inddrages i arbejdet med flexundervisning 
 
Efterår 2009: 
Afsluttende evaluering af 1 års arbejde med Det flexible VUC – 
realkompetencevurdering, vejledning, flexibel undervisning. 
 
Erfaringsindsamling, afrapportering, spredning. 
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Model: 
 

 
 
Efterår 2007: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinter2007/ forår 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
Efterår 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forår/ efterår 2009: 
 
 
 
 
 
 
Efterår 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udvalg af lærere  
 

Valg af fag, 
modulisering 

Materiale-
udvikling 

Testsystem 
m.m. 

Udvikling 
af kurser for 

lærere og 
vejledere 

 
oktober - 
december 

Kickstart projekt – besøg 
KVUC, intro til flex – 1 dag 

Kursus 
Lærere 
2 dage 

Kursus 
Vejledere 

3 dage 

Planlægning 
RKV/FLEX 

Det flexible VUC 
Pilotprojekt – udvalg af fag 

Evaluering, erfaringer 

Inddra-gelse 
af flere  
lærere 
Kursus 

 

Fortsættel-se af 
Det flexible VUC 

10 niveauer 

Afsluttende evaluering 
Erfaringsindsamling – spredning 

Afrapportering 
 

Fælles opsamling - koordinering 

Fælles opsamling 
lærere + vejledere 

Fælles opsamling  
Lærere + vejledere 
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Udvikling af 
materiale: 

- RKV 
- Flex 

 

 
 
RKV:   
 
Der udvikles et testsystem (til de fag, der udvælges til afprøvning i Det 
flexible VUC) til hhv. faglig vurdering og til vurdering af ansøgers 
personlige kompetencer. Desuden udvikles der en interviewguide til brug 
i den opfølgende vejledersamtale med ansøger, så den enkelte sikres et 
ensartet vurderingsgrundlag.  
 
Der udvikles en kursist-flexguide til brug ved introduktionsmodul for den 
kommende flex-kursist, hvori studiemæssige krav, arbejdsform, 
vejledningsform. 
 
Endelig arbejdes der frem mod en standard for individuel studieplan samt 
et koncept for fastholdelse, gennemførelse, opfølgning og løbende 
vejledning. Studieplanen skal indeholde en liste over fagmoduler, der skal 
gennemføres med oversigt over opgaver, produkter, deadlines og timetal 
for hvert modul samt aftale om fremmøde, og individuelle målsætninger 
samt øvrige forpligtelser. 
 
Flex:  
  
Der udvælges i første ombæring 3 HF fag og 3 AVU fag til udvikling af 
flex-fladen. Efter gennemførelse af pilotprojekt udvides på længere sigt 
med flere fag.  
 
Til fagene fremstilles et særligt standardiseret materiale til anvendelse for 
flex-undervisning. Det er hensigten at udvikle materialet udfra allerede 
gjorte erfaringer og at udbygge det med en IT-platform til brug under 
uddannelsesforløbet. IT-platformen skal indeholde et materialeudvalg 
samt et kommunikationsforum til brug under flex-forløbet. 
 
Materialet til pilotprojekt udvikles i HF engelsk (B), dansk (A) og 
matematik (C+B) og AVU engelsk (trin 1 og trin 2), dansk (trin 1 og 2), 
matematik (trin 1 og 2).  
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Efteruddannelse af 
lærere: 
 

 
 
Det flexible VUC giver nye udfordringer for lærerne, idet der lægges op 
til  ændrede arbejdsformer og nye lærerroller. Det stiller nye krav til den 
pædagogiske og didaktiske praksis. 
 
Efteruddannelse af lærerne er derfor påkrævet indledningsvist. 
 
Beskrivelse af kursus:      
 
Varighed:   2 dage 
 
Indhold: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efteruddannelse af 
vejledere: 
 

 
Det flexible VUC stiller øgede krav til vejledning og rådgivning af den 
enkelte ansøger. I forbindelse med realkompetencevurdering og 
individuelle studieplaner kommer der ekstra fokus på samtale, vurdering 
og løbende vejledning. Vejlederne såvel på AVU som HF får brug for at 
blive klædt på til de nye arbejdsformer og procedurer for RKV. 
 
Beskrivelse af kursus: 
Varighed:  3 dage 
 
Indhold: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. del – 1 dage 
Introduktion til Det flexible 
VUC - RKV 
 
Ændret lærerrolle 
 
Ændrede arbejdsformer i 
undervisningen 
 
Nye krav  
 
Anderledes tilgang til 
undervisningen 
 
 

2. del – 1 dage 
Tilrettelæggelse og struktur, 
opfølgning 
 
Opfølgning, sparring og 
løbende vejledning af kursister 

 
Samarbejde kolleger – nye 
former 
 
It og materialeudvik- 
ling 
 
Individuelle studieplaner – 
kursistindflydelse 
 

1. del – 1 dag 
Intro til Det 
flexible VUC 
 
RKV – 
vejlederens 
rolle 
 
Koordinering 
Forankring og 
grænseflader 
 
Målgruppe- 
beskrivelse 

1. del – 1 dag 
Testning og 
vurdering 
(RKV) 
 
Samtalen og 
intro til flex 
 
Samtaleguide 
 
Kompetence- 
bevis 

1. del – 1 dage 
Vejledning til 
flex 
 
Løbende 
opfølgning 
 
Studieplaner og 
målsætninger 
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Organisering: 
 

 
 

Styregruppe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ledelse AVU / HF 

Tovholder 
2 lærer, 2 vejleder 

 

AVU 
Vejledning 

Undervisning 
IT 

HF 
Vejledning 

Undervisning 
IT 
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Budget: 
 
Udgifter med hele 
eller delvis anden 
finansieringskilde er 
markeret med * 

 * 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
* 
* 
* 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
* 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2007: 
Kickstart af projektet med 3 oplægsholder (45 deltagere) 
Kickstart –  Instruktion                                                                5.000 kr.                                          
1 dag                                            45 x 7,4 x 350 kr.                   116.550 kr. 
Udvikling af kurser for lærere og vejledere 
30 timer                                        30 x 350 kr.                              10.500 kr. 
Materialeudvikling til flex i x antal fag og niveauer,  
Skabelon/udkast til testsystem m.v. 
12 x 25 timer                                 12 x 25 x 350 kr.                   105.000 kr. 
Samlet projektudgift i 2007                                                     237.050 kr.                                               
 
2008: 
Kursus 1 – 22 lærere, instruktion  2 x 5000 kr.                             10.000 kr. 
2 dage                                            2 x 22 x 7,4 x 350 k              113.960 kr. 
Kursus 20 vejledere, instruktion     3 x 5000 kr.                           15.000 kr. 
3 dage                                            20 x 3 x 7,4 x 350 kr.            155.400 kr.                                      
Planlægning af pilotprojekt 
20 timer                                         20 x 350 kr.                               7.000 kr. 
Gennemførelse af pilotprojekt 1), 30 kursister a 6 timer x 350 =         63.000 kr. 
Opsamling af pilotprojekt, lærere + vejledere 
20 x 3 timer                                    20 x 3 x 350 kr.                      21.000 kr. 
Evaluering pilotprojekt, planlægning nyt kursus 
samt en fortsættelse af Det flexible VUC 
20 timer                                         20 x 350 kr.                               7.000 kr. 
Samlet projektudgift i 2008                                                      392.360 kr                          
 
2009: 
Kursus 2 - 22 lærere, instruktion   2 x 5000 kr.                            10.000 kr. 
2 dage                                            2 x 22 x 7,4 x 350 kr             113.960 kr. 
Gennemførelse af pilotprojekt 2), 30 kursister a 6 timer x 350             63.000 kr. 
Opsamling og afsluttende evaluering, afrapportering 
30 timer                                         30 x 350 kr.                             10.500 kr. 
Samlet projektudgift i 2009                                                      197.460 kr 
                                

Det samlede projekt anddrager i 2007,2008 og 2009             826.870 kr                       
 
 
 
Ansøgningen fortsætter på næste side 
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* 
 

 
 
 
 
 
 
Videreført fra forrige side: 
 
Det samlede projekt anddrager i 2007,2008 og 2009             826.870 kr                                                   
 
 
Heraf andre finansieringskilder: 
1)Instruktion, finansieres af 
Kompetencefonden (ansøgt 15.09.07)  
eller egenfinansiering:                                     40.000 kr. 
2)Udgifter til lærertimer v/kursus, egenbetaling  
af samlet udgift: 30% af kr. 499.870,- =               149.961 kr. 
3)Gennemførsel af pilotprojekt 1) og 2): 
Taxameterfinansiering  
eller egenfinansiering      2 * 63.000,-  =              126.000 kr.   
Andre finansieringskilder i alt                              315.961 kr.   315.961 kr. 
 
Samlet ansøgning i perioden 2007 – 2008 ialt                       510.909 kr. 
 
 
 
 
 
Heraf ansøges i 2007 om                197.085,-  kr.  
Heraf ansøges i 2008 om       223.552,- kr. 
Heraf ansøges i 2009 om                                   90.272,- kr.                                       
Samlet ansøgning til Region Midt 2007 – 2009             510.909,- kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 























 
ANSØGNINGSSKEMATil REGION MIDTJYLLANDS UDVIKLINGSPULJEfor 
ALMEN UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSE 

 
 
Dato2007/09/01 
 
 

Projektets titel 
Ny ungdomsuddannelse med kreataivt fokus 
 
 
 
Ansøger: 
 
NavnViborg Gymnasium og HF  
 
Yderligere information vedr. skemaet :Bodil PrimsøTel. +45 8728 5076Bodil.Primsoe@ru.rm.dkTekniske 
spørgsmål vedr .skeamaet:Henning TjørnelundTel. +45 8728 5074Henning.Tjoernelund@ru.rm.dk 
 
Evt. afdeling 
 
Gade/vejSkaldehøjvej 12 
 
Postnr./by8800 Viborg 
 
KontaktpersonLone Eibye Mikkelsen 
 
Sub. kontakt.Ulla Lundgaard 
 
Projektets formål og målBeskrivelse af projektets formål og delmål. Evt. kort beskrivelse af baggrund 
for projektet. 
Viborg Gymnasium og HF og The Drawing Academy ved The Animation Workshop ønsker at udvikle et 
uddannelsestilbud på gymnasialt niveau til de unge, der ønsker en boglig uddannelse og samtidig ønsker 
at dygtiggøre sig indenfor det kreative, i særdeleshed tegning og visuelle grundkompetencer. Sideløbende 
med en gymnasial ungdomsuddannelse, der forbereder til videregående uddannelser, udvikler eleverne 
specifikke kompetencer, som forbereder dem til optagelsesprøver på kreative bachelorudannelser. Dette 
uddannelsestilbud søges godkendt, så begge elementer kan tilgodeses og tilbuddet ønskes etableret med 
start pr. 1/8-2008, alternativt 1/8-2009.Uddannelsen vil være med til at forstærke regionens kulturelle og 
kunstneriske profil og dermed være med til at tiltrække og fastholde stærke og kreative unge i 
regionen.Projektet skal afdække mulighederne, få etableret relevante kontakter, få beskrevet indholdet og 
få skabt opmærksomhed om den nye uddannelsesmulighed. Projektet skal afsluttes, så der kan optages 
elever på uddannelsen i foråret 2008, alternativt foråret 2009. Hvis udviklingsarbejdet får det forventede 
resultat, vil vi fremsende en ansøgning til næste ansøgningsrunde om støtte til et pilotprojekt. 
 
Beskrivelse af succeskriterier Beskrivelse af succeskriterier  - hvad forventer vi at få ud af projektet:-
ny viden-nye erfaringer-nye handlemuligheder, metoder eller redskaber. 
Det væsentligste er at få - udviklet og beskrevet uddannelsesmuligheden- skabt en tættere samarbejde 
mellem Viborg Gymnasium og HF og The Animation Workshop- skabt opmærksomhed og videnspredning 
om den ny uddannelse- etableret et nyt ungdomsuddannelsestilbud i regionen 
 
Projektets organisering og aktørerBeskrivelse af:     -         hvilke parter, der deltager i projektet-
hvordan projektet organiseres (styregruppe, projektgruppe e.l.)-         hvem der har ansvar for 
projektledelse. 
Projektet er et samarbejde mellem Viborg Gymnasium og HF og The Drawing Academy ved The Animation 
Workshop. Der er en styregruppe, bestående af 2 ledelsesrepræsentanter fra hver institution.Der er en 



projektgruppe, bestående af 4-6 personer i alt, herunder den person, der er den daglige projektleder på de 
to institutioner.Ansvaret for projektledelsen varetages af Viborg Gymnasium og HF.  
 
TidsplanBeskrivelse af planlagt start- og sluttidspunkt for projektet. 
Projektet starter d. 1/9-07 og afsluttes d. 30/6-08 
 
Formidling af erfaringer og resultaterBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at formidle 
resultaterne af projektet. 
Projektarbejdet munder ud i en projektrapport, der skal danne beslutningsgrundlag for det videre forløb. 
Projektrapporten vil beskrive det efterfølgende pilotprojekt.   
 
Evaluering af projektetBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at evaluere projektet. 
Den afsluttende projektrapport vil indeholde en evaluering af projektet. 
 



Budget 
budgetoverslag fordelt på udgiftskategorier (angives af ansøger) 
hvis der er tale om flerårigt projekt opdeles i budgethalvår 

Udgifts- l å r 2 år 3 år Samlet budget 
kategorier 1 ha lvår / 2 halvår 1 ha lvår / 2 halvår 1 halvår / 2 halvår l a i t 

Styregruppe 

Projektgruppe 

2 projektleder* 

Forberedend la 

Udvikling af i ol 

15.000 

45.000 

52.500 

25.000 

75.000 

15.000 

45.000 

52.500 

25.000 

75.000 

Finansiering 
Beskrivelse af finansiering: 

hvilket beløb søger man regionen om? 
hvilken egenfinansiering er der? 
projektets totalsum 

1 år 2 år 3 år Finansiering i alt 

Selvfinansiering 

RM's finansiering 

Ekstern finans. 

Finansiering i alt 

50.000 

375.000 

425.000 

50.000 

375.000 

425.000 
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Dato2007/08/31 
 
 

Projektets titel 
Kontaktlærerkompetence.-Hvad skal der til? 
 
 
 
Ansøger: 
 
NavnSilkeborg Tekniske Skole 
 
Yderligere information vedr. skemaet :Bodil PrimsøTel. +45 8728 5076Bodil.Primsoe@ru.rm.dkTekniske 
spørgsmål vedr .skeamaet:Henning TjørnelundTel. +45 8728 5074Henning.Tjoernelund@ru.rm.dk 
 
Evt. afdeling 
 
Gade/vejKejlstrupvej 87 
 
Postnr./by8600 Silkeborg 
 
KontaktpersonKvalitetschef Niels Nygaard 
 
Sub. kontakt.Maibritt Rohde Christensen 
 
Projektets formål og målBeskrivelse af projektets formål og delmål. Evt. kort beskrivelse af baggrund 
for projektet. 
Formålet med projektet er at øge den procentdel af elever der gennemfører erhvervsuddannelserne.Målet 
er at give kontaktlærerne på Silkeborg Tekniske Skole nogle redskaber og metoder til at fastholde hver 
enkelt elev i sit uddannelsesvalg og dermed sikre at flest muligt unge gennemfører den uddannelse de er 
begyndt på.Målet er også at understøtte den enkelte elevs motivation, ansvarlighed og engagement i 
forhold til eget uddannelsesforløb.En for stor procentdel af de elever der begynder på en 
erhvervsuddannelse falder fra uddannelsen igen allerede i løbet af grundforløbet, nogle af disse unge 
gennemfører aldrig en ungdomsuddannelse og risikerer dermed at komme til at stå på kanten af 
arbejdsmarkedet, der i højere grad efterspørger faglært arbejdskraft. Inden for nogle brancher kan øget 
gennemførsel være med til at afhjælpe et flaskehalsproblem.Det personlige nederlag, det er for den 
enkelte ikke at kunne gennemføre en påbegyndt uddannelse, kan være med til at give dårligt selvværd og 
mindske lysten til at gå i gang med en anden ud-dannelse. Dette gør frafaldsproblematikken til både et 
samfundsmæssigt problem og til et person-ligt og socialt problem for den enkelte. Udover betydningen for 
den enkelte elev, der falder fra i løbet af uddannelsen, har det også indflydelse på de andre elever i 
klassen. Er en klasse ramt af frafald, er der en øget risiko for, at andre elever ’trækkes med ud’ – elever, 
der måske i udgangspunktet ikke var frafaldstruede. Undervisningsministeriets mål er at 95 % af en 
årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og det betyder at især erhvervsskolerne får flere elever 
med svagere forudsætninger, både fagligt og socialt.På Silkeborg Tekniske Skole har man i flere år 
arbejdet med at nedbringe frafaldet, og har igangsat en række initiativer, men der er brug for en måde at 
samle de forskellige indsatser på, og en metode til at finde lige det initiativ, eller den kombination af 
initiativer, der passer til den enkelte elev. Silkeborg Tekniske Skole registrerer alle elever, der falder fra en 
uddannelse. Når en elev bliver meldt ud, spørges der altid til årsagen. De forskellige årsager får hver en 
kode, der gør det muligt for skolen at lave statistik over afgangsårsager. De forskellige afgangsårsager 
inddeles i to katego-rier, med perspektiv og uden perspektiv. Med perspektiv er for eksempel de elever, 
der forlader en uddannelse for at begynde på en anden. Uden perspektiv er de elever der forlader 



uddannelsen uden at være meldt ind på en anden uddannelse eller have andre realistiske mål. De 
afgangsårsager der registreres som uden perspektiv kan være: sygdom, for højt fravær, skuffede 
forventninger, faglige problemer, sociale problemer, uacceptabel adfærd.I løbet af efteråret 2007 
uddannes 20 lærere på Silkeborg Tekniske Skole til at fungere som mentorer for eleverne. Silkeborg 
Tekniske Skole har desuden fået en bevilling til at starte en ung-til-ung mentorordning. Her er det ideen at 
elever på erhvervsuddannelsen uddannes til og fungerer som mentorer for andre elever, og derved 
hjælper til at fastholde dem i uddannelsen. Denne mentoruddannelse integreres aktivt i projektet.Der 
udvælges cirka 20 elever i starten af grundforløbet på Hotel- og Restaurantskolen på Silkeborg Tekniske 
Skole, til at deltage i projektet, da det er på denne brancheskole der opleves det største frafald blandt 
eleverne på grundforløbet. De 20 elever følges i cirka et år af deres uddannelse, gennem hele 
grundforløbet, og ud i den første praktikperiode. Kontaktlæreren følger i projektperioden eleven tæt, i 
grundforløbet, hvor der er en ugentlig kontaktlærersamtale. De første 14 dage af grundforløbet på 
Silkeborg Tekniske Skole er et kompetenceafklaringsforløb, hvor kontaktlærer, studievejleder og faglærere 
vurderer elevernes personlige og faglige kompetencer og derefter i samråd med eleven tilrettelægger 
resten af grundforløbet. I løbet af kompetence-afklaringen finder lærerne de elever der kan være 
frafaldstruede og vælger herudfra 20 elever til at deltage i projektet. Kontaktlærerne skal have en vifte af 
tilbud, i forhold til den enkelte elevs behov, det kan være:- Specielt tilrettelagt skoleforløb med varierende 
længde- Ophold på Brande Højskole (BraSil)- Mentorordning- Praktik i virksomhed- Inddragelse af 
forældre- Specialpædagogisk støtte- Supplerende undervisning- Fritidsjob- Styrkelse af fællesskabet i 
klassen og på uddannelsen- Psykologhjælp- Lektiecafe- Tilbud om undervisning for ordblindeDe fleste 
elever der afbryder deres uddannelse gør det i løbet af grundforløbet, eller i løbet af det første år af 
uddannelsen. Projektet vil derfor følge eleverne fra de begynder på grundforløbet til de kommer på skolen 
på 1. hovedforløb. Når eleverne er så langt i deres uddannelse og har en praktikplads i en virksomhed, er 
de så langt i deres uddannelsesforløb at de sjældent falder fra uddannelsen uden perspektiv.Når eleverne 
først har gennemført grundforløbet og fundet en praktikplads i en virksomhed, er perspektivet i 
uddannelsen afklaret, og eleven føler på det tidspunkt en tilknytning til skolen og virksomheden og dermed 
til den valgte branche. Kontaktlærerne skal hjælpe eleverne til at se målet med uddannelsen meget 
tidligere i grundforløbet, og dermed fastholde dem i uddannelsen.Kontaktlærerne har brug for nogle 
redskaber og metoder til at kompetenceafklare eleverne, for at kunne se hvem der er frafaldstruet og 
hvilke indsatser, der vil kunne fastholde den enkelte elev i uddannelsen. Derudover er der brug for et 
forum, hvor kontaktlærere og mentorer kan mødes til vidensdeling, erfaringsudveksling og kollegial 
sparring.Silkeborg Tekniske Skole lavede i 2005/2006 undersøgelsen ”Dokumentation af årsager til unges 
frafald fra ungdomsuddannelser” i samarbejde med Metode og Dokumentationscentret og UU Sø-højlandet, 
her var en af konklusionerne, at det kan være svært at skelne hvilke elever der er fra-faldstruede. 
Undersøgelsen viste at det er de samme typer af problemer eleverne har med, når de begynder på en 
erhvervsuddannelse, og at man ikke på forhånd kan sige hvilke elever der vil kræ-ve en særlig indsats. 
Pilotprojektet vil arbejde målrettet med at sætte handling bag undersøgelsens konklusioner:- Legitimering 
og værdisætning af praktisk arbejde og praksislæring allerede tidligt i uddannelses-forløbet.- Styrke 
vejledningen ved at fokusere på aktiviteter, oplevelser og afprøvning mere end på samtale.- 
Mentorordninger og aktiviteter der styrker konstruktive venskaber.- Uddanne lærere så vejledningen bliver 
pensumorienteret i retning mod erhvervet.- Ung-til-ung vejledning.- Behov for en neutral instans med 
tavshedspligt som eleverne kan hente støtte hos.- Brug af Værdsættende samtale.- Metoder til at omsætte 
viden fra indslusningssamtaler til konkret hjælp.- Styrke modtagelsen af eleverne.- Aktiviteter der styrker 
det sociale fællesskab og etablerer nye venskaber.- Mere praktisk arbejde og mindre teori på 
grundforløbets første del.Undersøgelsen gjorde brug af metoden Værdsættende samtale (Appreciative 
Inquiry), der viste sig at være god til at afdække den enkelte elevs baggrund og dermed ønsker og behov. 
Det er en metode Silkeborg Tekniske Skole gerne vil arbejde videre med, og som vi mener, kan bruges i 
forholdet mellem kontaktlærer og elev. Det kræver uddannelse af kontaktlærerne.På baggrund af denne 
viden vil pilotprojektet derfor have udgangspunkt i den enkelte elev og specielt fokus på den daglige 
praksis og erfaring som den opleves, at den enkelte elev. Hver for sig og sammen støtter pilotprojektets 
initiativer anerkendende og udfordrende, medinddragende og læ-rende processer. Silkeborg Tekniske 
Skole vil gerne have nogle metoder til at kompetenceafklare eleverne på den rigtige måde, herunder en 
afklaring af hvordan vi gør det nu. Kan faglærere der har den faglige identitet eleverne søger, for eksempel 
kompetenceafklare eleverne bedre end UU eller folkesko-len? Mange elever der begynder på et grundforløb 
på teknisk skole er i en fase af deres liv, hvor de er identitetssøgende. Nogle elever ser klart målet med 
deres uddannelse og søger dermed den identitet fagligheden og branchen giver dem. Uddannelsen på 
teknisk skole er ikke deres mål, det er derimod den identitet de søger i det arbejde de får efter 
uddannelsen.Den metodiske tilgang til at fremme den enkelte elevs motivation og ansvarlighed for eget 
uddannelsesforløb tager udgangspunkt i tre centrale begreber: Krav, kontrol og støtte. Inspireret af Roger 
Ellmin kan man sige, at et menneske oplever arbejdsglæde, når de opstillede krav er både tydelige og 
rimelige, når man har høj grad af kontrol over egen situation, og når der er organisatoriske og materielle 



såvel som mellemmenneskelige forudsætninger for samarbejde og støtte. Ud fra elevernes perspektiv kan 
tilgangen formuleres som tre konkrete spørgsmål:1. Er de formelle og uformelle krav tydelige og 
rimelige?2. Oplever den enkelte elev høj grad af personlig kontrol over egen situation?3. Er der 
organisatoriske og medmenneskelige forudsætninger til stede for at kunne opfylde behov for støtte?For at 
fremme den enkelte elevs oplevelse af støtte og samhørighed med skolen vil projekt også sætte fokus på 
fællesskabsfølelse, samarbejde og samhørighed mellem eleverne i klassen. Undersøgelsen ”Dokumentation 
af årsager til unges frafald fra ungdomsuddannelser” påviste, at venner og deres opbakning og holdning er 
en væsentlig faktor, der har stor indflydelse på den enkelte elevs skoleforløb. Det er derfor vigtigt, at den 
enkelte elev oplever sig selv som en del af fælles-skabet på skolen og i klassen. Ikke mindst i forhold til de 
elever, der er tilflyttere eller pendlere fra regionens yderområder til skolen, bør der være fokus på sikre en 
faglig og kammeratlig samhørig-hed i klassen.  Pilotprojektets overordnede mål er at udvikle og teste 
metoder, der sikrer en bedre fastholdelse af eleverne med specielt fokus på de første to år af 
uddannelsen.For at nå dette mål vil projektet arbejde med følgende delmål:- Udvikling og synliggørelse af 
de mange initiativer overfor frafaldtruede elever- Styrkelse af kontaktlærernes kompetencer i forhold til 
dialogen med eleverne- Støtte og strukturering af den enkelte elevs engagement og ansvarlighed overfor 
skolen og eget uddannelsesforløb- Styrkelse af klassens fællesskabsfølelse og dermed den enkelte elevs 
ansvarlighed overfor de andre og sig selv, som en del af gruppen- Efterfrafaldssamtaler, hvor vi vil forsøge 
at lave dybdegående interviews med de elever der alligevel falder fra uddannelsen. Samtalerne vil blive 
lavet i samarbejde med UU cirka en måned efter udmeldelsen. 
 
Beskrivelse af succeskriterier Beskrivelse af succeskriterier  - hvad forventer vi at få ud af projektet:-
ny viden-nye erfaringer-nye handlemuligheder, metoder eller redskaber. 
Projektets overordnede succeskriterium er, at alle de 20 elever, der deltager i projektet bliver fast-holdt i 
deres uddannelsesforløb.I forhold til projektets delmål er succeskriterierne, at:– Der er lavet et samlet og 
synligt materiale til eleverne, der gør det tilgængeligt for den enkelte elev at finde det tilbud eller den vifte 
af tilbud, der passer netop ham eller hende.– Der er gennemført fem uddannelsesforløb for 12 
kontaktlærere, der styrker deres kompetencer i forhold til at arbejde målrettet med dialog og fastholdelse 
af den enkelte elev.– Kontaktlærernes nye kompetencer er implementeret og afprøvet i praksis.– De 20 
elever, der har deltaget i projektet, oplever støtte, nærhed, motivation og ansvarlighed i forhold til skolen 
og deres eget uddannelsesforløb.– Der er opbygget en fællesskabsfølelse i klassen, således at den enkelte 
elev føler sig ansvarlig for de andre i klassen.– Der er gennemført dybdegående interviews med de elever, 
der er faldet fra uddannelsen, således at der er skabt større viden om årsagerne til frafald.– Resultater og 
erfaringer fra projektet er blevet gjort til tilgængelig viden, der kan bruges af regionens øvrige 
uddannelsesinstitutioner.– Der er gennemført en konference for projektets aktører og interessenter.– Der 
er gennemført kvalitativ og kvantitativ evaluering.På længere sigt er succeskriteriet, at kunne bruge de 
udviklede metoder til at fastholde en større procentdel af elever på grundforløbet på alle brancheskolerne 
på Silkeborg Tekniske Skole, og dermed sikre at flere unge gennemfører en hel ungdomsuddannelse. 
 
Projektets organisering og aktørerBeskrivelse af:     -         hvilke parter, der deltager i projektet-
hvordan projektet organiseres (styregruppe, projektgruppe e.l.)-         hvem der har ansvar for 
projektledelse. 
Projektet etablerer en følgegruppe bestående af en projektleder fra Silkeborg Tekniske Skole, lederen af 
afdelingen, en kontaktlærer, en ekstern konsulent fra SBK Scandinavia A/S samt repræsentant fra Brande 
Højskole og Skolesamarbejdet i Silkeborg. Projektlederen fungerer som koordinerende led. Følgegruppen 
mødes fire gange i projektforløbet.Silkeborg Tekniske skole og ekstern konsulent udarbejder projektets 
drejebog og materialer til undervisning. Workshops og ledertræning ledes af ekstern konsulent med støtte 
fra intern konsulent.Gennemførelsen foregår med inddragelse af daglig praksis i undervisningen med 
deltagelse af kontaktlærerne for holdet. Kontaktlærere og mentorer er selvorganiserende i forhold til 
forløbet "Lærere lærer lærere at lære".Mentorer blandt eleverne organiserer forløbet "Lærlinge lærer 
lærlinge at lære" under coaching af kontaktlærer. Evalueringen og spredning gennemføres af 
projektleder.Silkeborg Tekniske Skole er projektskole, herfra deltager cirka 20 elever fra Grundforløbet på 
Hotel- og Restaurantskolen og cirka 12 kontaktlærere.Samarbejdspartnere:Brande Højskole: Silkeborg 
Tekniske Skole og Brande Højskole indgår i samarbejdet BraSil, hvor det som forsøgsordning tilbydes 
elever fra Silkeborg Tekniske Skole at få et ophold på Brande Højskole som en del af deres grundforløb. På 
Silkeborg Tekniske Skole står man nogle gange med elever, der på grund af manglende almene og sociale 
kompetencer er blokeret for læring og derfor lettere falder fra. På Brande Højskole tager man hånd om 
netop disse unge. De får en ny chance trods deres tidligere fiaskoerfaringer i uddannelsessystemet. På 
Brande Højskole har man fokus på den enkelte elevs realkompetencer. Skolen opnår gennem anvendelse 
af den nyeste pædagogiske forskning og metodik at opkvalificere elevernes selvtillid, læringsevne og 
læringslyst. Under opholdet på Brande Højskole bevarer eleverne tilknytningen til Silkeborg Tekniske 
Skole, så det bliver naturligt at fortsætte på den påbegyndte uddannelse, efter højskoleopholdet. Brande 



Højskole kan medvirke til at udvikle metoder og give lærerne kompetencer til at hjælpe frafaldstruede 
elever.Produktionsskolen i Silkeborg: Silkeborg Tekniske Skole og Silkeborg Produktionshøjskole indgår i et 
samarbejde, der skal støtte uafklarede unge og frafaldstruede elever. Samarbejdet omfatter blandt andet 
at eleverne skal kunne skifte skole uden at afbryde deres igangværende uddannelse. Der laves 
meritgivende kombinationsforløb mellem de to skoler, mulighed for at tage en del af sit grundforløb på 
Produktionshøjskolen, brobygningsforløb og EGU-forløb. Vejlederne på de to skoler samarbejder direkte 
om den enkelte elev.VirksomhederUU (Ungdommens Uddannelsesvejledning)SBK Scandinavia A/S 
fungerer som ekstern konsulent. SBK Scandinavia A/S er en uafhængig konsulentvirksomhed, hvis 
arbejdsområde er: Udvikling og værdiskabelse i private og offentlige virksomheder samt offentlige 
institutioner gennem opbygning og deling af viden. SBK Scandinavia A/S’ kerneområder er: 
Værdidannelse, innovation, udvikling og forandring i et samspil mellem kun-der, ledelse og medarbejdere. 
SBK Scandinavia A/S har udstrakt erfaring med forholdet mellem uddannelse og virksomheder, blandt 
andet  inden for områderne: Kompetenceanalyser, mønsterbrydning, pædagogisk udviklingsarbejde, 
personaleudvikling, kvalitet I arbejdet, mangfoldighed, udviklings-projektudvikling 
 
TidsplanBeskrivelse af planlagt start- og sluttidspunkt for projektet. 
Tidsplanen følger i udgangspunktet afdelingens og lærernes 10 ugers planlægningsmoduler. Tids-planen 
kan løbende justeres, så den passer ind i skolens og lærernes øvrige aktiviteter.I det følgende beskrives 
faserne mere detaljeret med de tilhørende opgaver: September 2007: Fase 1: Samling af feltet (Uge 36-
39)Målet er at klargøre til implementeringen af projektet.Opgaver:- Udarbejdelse af drejeborg for 
projektet- Fletning med Silkeborg Teknisk Skoles planlægning af undervisning, så projektet indgår i 
skolens uddannelsesmæssige praksis- Opstart af samarbejdet med Brande Højskole – udvikling af nye 
pædagogiske metoder- Samling af følgegruppe: Virksomheder, UU, regionens øvrige 
ungdomsuddannelser- Samling af skolens vifte af tilbud i forbindelse med frafald- Indsamling og 
bearbejdning af skolens erfaring og viden fra praksis med at nedsætte frafald- Indsamling og bearbejdning 
af skolens materiale om frafald fra statistik og interview- Udvælge hold fra grundforløbet på Hotel- og 
Restaurantskolen, Silkeborg Tekniske Skole- Forberedelse af workshop med lærerne for et hold fra Hotel- 
og Restaurantskolens grundforløb om projektets mål, gennemførelse og ressourcer. Afstemning af 
forventninger.Resultatet er, at projektet klar til gennemførelse med:- Udarbejdet drejebog- Indsamlet 
relevant viden, erfaring og praksis fra skolen om frafald- Konkret involverede kontaktlærere og mentorer 
omkring et udvalgt hold fra grundforløbet på Hotel- og Restaurantskolen.- Aktiveret samarbejdet med 
Brande Højskole om pædagogiske metoder mod frafald- Etableret følgegruppe med andre 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen.Oktober 2007- april 2008: 
Fase 2: Ny praksis for at nedbringe frafald (uge 40, 2007- uge 18, 2008)Målet er, at kontaktlærerne for et 
hold på 20 elever på Hotel- og Restaurantskolen, Silkeborg Tekniske Skole, får udviklet redskaber, 
kompetence og praksis i forhold til en buket af forskellige tiltag til nedbringelse af frafald med 
udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Projektets omdrejningspunkt er holdets og kontaktlærernes 
praksis i den daglige uddannelsessituation i forhold til frafald. Opgaver:- Denne fase indledes med en 
workshop for kontaktlærerne. Herefter udvikles praksis i bredden og dybden gennem tilførsel af viden og 
erfaring i moduler  A-B-C, samt en systematisk vidensdeling ("lærere lærer lærere at lære").- Workshop 
for holdets kontaktlærere (uge 40)Lærerworkshop om projektets mål, gennemførelse, sammenhæng til 
andre initiativer for at mindske frafald samt sammenhæng med den daglige undervisningModul A (uge 40-
49)- Bearbejdning af metode til kompetenceafklaring – screening af frafaldstruede unge- Uddannelse af 
lærerne: 1. Elevernes identitet - uddannelse som middel, job som mål 2. Dialogværktøj3. Værktøj: Om at 
gå fra oplevelse til erfaring ("lærere lærer lærere at lære")- Udvikling og implementering af praksis – 
brugen af lærernes nye værktøjerModul B (uge 50-8)- Uddannelse af lærerne:For eksempel: At mestre 
mangfoldighed - Værktøj: ’Fugle med forskellig fjerdragt’- Udvikling og implementering af praksis – brugen 
af lærernes nye værktøjerModul C (uge 9-18)- Uddannelse af lærerne:- Individuel coaching af eleverne 
med fokus på mønsterbrydning og identitet- Udvikling og implementering af praksis – brugen af lærernes 
nye værktøjerLærere lærer lærere at læreSystematisk vidensdeling fra lærernes praksis. Foregår som 
kollegial sparring med værktøjet "fra oplevelse til erfaring".Resultatet af fase 2 er, at der med 
udgangspunkt i elevernes situation som den udvikler sig, lærernes kompetencer og ressourcer samt 
skolens rammer er udviklet en dynamisk tilgang til at modvirke frafald. Praksis indeholder en række 
værktøjer og processer (lærerens værktøjskasse). Endelig er der blandt kontaktlærerne indarbejdet 
metoder til vidensdeling, der sikrer en fortsat udvikling af metoder mod frafald.Maj 2008: Fase 3: 
Evaluering (uge 19-22)Den kvantitative evaluering af projektet gennemføres med kvantitative målinger i 
forhold til projektets mål. Silkeborg Tekniske Skole måler midtvejs og ved afslutning af projektet.Der vil 
desuden foregå løbende kvalitative målinger ved hver aktivitet i form af appreciative inquiry interview ved 
afslutningen af aktiviteten.Som et særligt aspekt vil der blive gennemført evaluerende interview med 
elever, der har forladt skolen i perioden.Resultaterne af evalueringerne behandles i projektets følgegruppe, 
der angiver mulige korrektioner til forbedring af projektets fremdrift.Desuden vil resultater indgå i 



projektets drejebog samt i spredningsaktiviteterne.Juni 2008: Fase 4: Spredning (uge 23-26) Der vil blive 
gennemført spredningsaktiviteter genne følgende kanaler:- Projektets følgegruppe- Nyhedsbrev til 
regionens ungdomsuddannelser- Projektets erfaringer og metoder gøres offentlig tilgængelige for alle 
interessenter på skolens hjemmesideKonference på Silkeborg Tekniske Skole og to andre steder i 
regionen, hvor erfaringerne formidles videre til alle ungdomsuddannelser i Silkeborg kommune, 
samarbejdspartnere, repræsentanter fra Region Midtjylland og virksomhederUdbredelse og udvidelse af 
projektet – næste skridt er med fokus på virksomhedsdelen – projekt 2008-2009! Se under perspektiv 
nedenfor.Perspektiv:På længere sigt vil vi gerne kigge på samarbejdet mellem skole og virksomhed og 
styrke veksel-uddannelsesprincippet. Eventuelt følge en gruppe elever gennem hele grundforløbet, videre i 
første praktikperiode og ind på 1. skoleperiode i hovedforløbet. Undersøge om de redskaber og metoder 
der udvikles i projektet også kan udvides og bruges til at reducere den del af frafaldet der finder sted i 
virksomhedsdelen af uddannelsen. 
 
Formidling af erfaringer og resultaterBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at formidle 
resultaterne af projektet. 
Der vil blive gennemført spredningsaktiviteter gennem følgende kanaler:– Projektets følgegruppe– 
Nyhedsbrev til regionens ungdomsuddannelser– Projektets erfaringer og metoder gøres offentlig 
tilgængelige for alle interessenter på skolens hjemmesideI slutningen af projektet gennemføres konference 
på Silkeborg Tekniske Skole og to andre steder i regionen, hvor erfaringerne formidles videre til alle 
ungdomsuddannelser i Silkeborg kommune, samarbejdspartnere, repræsentanter fra Region Midtjylland og 
virksomheder.Et særligt perspektiv i spredningen er en udbredelse og udvidelse af projektet, hvor 
virksomheder, der har lærlinge, inddrages, og hvor projektets resultater indarbejdes i den del af 
lærlingeuddannelsen, der foregår i virksomhederne. Dette er et spredningsperspektiv for 2008-2009. 
 
Evaluering af projektetBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at evaluere projektet. 
Projektet gennemfører kvantitativ og kvalitativ evaluering. Den kvantitative evaluering af projektet 
gennemføres med målinger baseret på skolens statistiske oplysninger om frafald. Silkeborg Tekniske Skole 
måler midtvejs og ved afslutning af projektet. Projektets målinger krydses med målinger fra tidligere hold 
og parallelhold. Der vil desuden foregå løbende kvalitative målinger ved hver aktivitet i form af 
appreciative inquiry interview ved afslutningen af aktiviteten. Som et særligt aspekt vil der blive 
gennemført evalueren-de interview med elever, der har forladt skolen i perioden. Resultaterne af den 
kvalitative evalue-ring vil krydses med de resultater, der er fremkommet i undersøgelsen ”Dokumentation 
af årsager til unges frafald fra ungdomsuddannelser”Resultaterne af evalueringerne behandles løbende i 
projektets følgegruppe, der angiver mulige korrektioner til forbedring af projektets fremdrift.Desuden vil 
resultater indgå i projektets drejebog samt i spredningsaktiviteterne. 
 



Budget 
budgetoverslag fordelt på udgiftskategorier (angives af ansøger) 
hvis der er tale om flerårigt projekt opdeles i budgethalvår 

Udgifts
kategorier 

l å r 
1 halvår / 2 halvår 

2 år 
1 halvår / 2 halvår 

3 ar 
1 halvår / 2 halvår 

Samlet budget 
l a i t 

Fasel 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

SBK Materialer 

STS Materiale b 

88.150 

178.600 357.220 

6.000 

35.600 

41.875 

12.120 

23.010 

Finansiering 
Beskrivelse af finansiering: 

hvilket beløb søger man regionen om? 
hvilken egenfinansiering er der? 
projektets totalsum 

1 år 2 år 3 år Finansiering i alt 

Selvfinansiering 

RM's finansiering 

Ekstern finans. 

Finansiering i alt 

350.000 

392.575 

742.575 



 
ANSØGNINGSSKEMATil REGION MIDTJYLLANDS UDVIKLINGSPULJEfor 
ALMEN UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSE 

 
 
Dato2007/08/29 
 
 

Projektets titel 
Djursland for alle unge 
 
 
 
Ansøger: 
 
NavnRanders Social- og Sundhedsskole 
 
Yderligere information vedr. skemaet :Bodil PrimsøTel. +45 8728 5076Bodil.Primsoe@ru.rm.dkTekniske 
spørgsmål vedr .skeamaet:Henning TjørnelundTel. +45 8728 5074Henning.Tjoernelund@ru.rm.dk 
 
Evt. afdelingGrenaa-afdelingen 
 
Gade/vejMinervavej 47 
 
Postnr./by8700 Randers 
 
KontaktpersonVibeke Nielsen 
 
Sub. kontakt.Pia Ohnemus 
 
Projektets formål og målBeskrivelse af projektets formål og delmål. Evt. kort beskrivelse af baggrund 
for projektet. 
Et projekt som giver unge på Djursland mulighed for at gennemføre et fleksibelt grundforløb inden for 
social- og sundhedsområdet (indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik) i Grenaa, et forløb der er 
tilpasset den enkeltes måde at lære på, og som inddrager mange samarbejdspartnere til at støtte op om 
den unge. Herunder etablering og udbygning af netværk i forhold til den enkelte unge for at sikre 
deltagelse og fastholdelse i uddannelse.Se vedlagte projektbeskrivelse, milepæle og uddybet budget. 
 
Beskrivelse af succeskriterier Beskrivelse af succeskriterier  - hvad forventer vi at få ud af projektet:-
ny viden-nye erfaringer-nye handlemuligheder, metoder eller redskaber. 
Nye muligheder for unge, der søger grundforløbet til Sundhed, omsorg og pædagogik i Grenaa. Nye 
metoder til at opfange unge, der falder fra ungdomsuddannelserne og udvikling af undervisningsmateriale, 
der tilgodeser de meget differentierede forløb en lille afdeling som Grenaa nødvendigvis må tage i 
anvendelse.  
 
Projektets organisering og aktørerBeskrivelse af:     -         hvilke parter, der deltager i projektet-
hvordan projektet organiseres (styregruppe, projektgruppe e.l.)-         hvem der har ansvar for 
projektledelse. 
Randers Social- og Sundhedsskoler står for projektledelsenNorddjurs og Syddjurs kommuner, UU-
Djursland og FOA deltager i projektets følgegruppe. 
 
TidsplanBeskrivelse af planlagt start- og sluttidspunkt for projektet. 
Start i 4. kvartal 2007 afslutning 3. kvartal 2009Se vedlagte tids- og mileplan 
 
Formidling af erfaringer og resultaterBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at formidle 
resultaterne af projektet. 



Temamøder for området folkeskoler, UU, ungdomsuddannelser og arbejdssteder i 1. kvartal og 3. kvartal 
2008 og 1. kvartal og 3. kvartal 2009 
 
Evaluering af projektetBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at evaluere projektet. 
Projektet evalueres halvårlig, samt afsluttende rapport, 4 temamøder samt projekthjemmeside 
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1. PROJEKTTITEL OG VARIGHED 
Det Fleksible Grundforløb 

”Djursland for alle unge” 

Projektperiode: 01.10. 2007 til 31.10. 2009 
 

2. Oplysninger om ansøger 

 

Randers Social- og Sundhedsskole  
Minervavej 47,  
8900 Randers  
Tlf.  8641 6900, Fax. 8641 6791  

www.sosuranders.dk/ 
E-mail: info@sosuranders.dk  

EAN-nummer: 5798000558113 

CVR-nr.: 29 54 81 45 

 

 

 

3. Samlet budget og ansøgt tilskud  

 

Samlet budget             4.457.795,- kr. 

Medfinansiering           3.169.295,- kr. 

Ansøgt beløb             1.288.500,- kr.  
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4. Projektbeskrivelse 

 

Se pkt. 4.5, samt vedlagt tids og milepælsplan bilag 1 

 

 

4.1. Projektresumé 

 

Et projekt som giver unge på Djursland mulighed for at 
gennemføre et fleksibelt grundforløb inden for social- og 
sundhedsområdet (indgangen Sundhed, omsorg og pæda-
gogik) i Grenaa, et forløb der er tilpasset den enkeltes måde 
at lære på, og som inddrager mange samarbejdspartnere til 
at støtte op om den unge. Herunder etablering og udbyg-
ning af netværk i forhold til den enkelte unge for at sikre 
deltagelse og fastholdelse i uddannelse. 

Se i øvrigt pkt. 4.5 

 

 

4.2. Baggrund for projektet 

 

Baggrund 

Randers Social- og Sundhedsskole har siden 2003 udbudt 
social- og sundhedshjælperuddannelsen i Grenaa. Siden 
etableringen af tilbudet har det været et ønske fra kommu-
nerne og det tidligere Århus amt, at etablere et grundforløb 
for de unge, hvis søgningen var tilstrækkelig stor.  

Søgningen har hidtil ikke været tilstrækkelig, hvilket har be-
tydet, at de unge fra den østlige del af Djursland, der øn-
skede et grundforløb, skulle bruge op til 2 timers transport 
hver vej for at deltage i undervisningen i Randers. Det har 
vanskeliggjort gennemførelsen af uddannelsen for en del af 
de unge. I efteråret 2007 etablerer Randers Social- og 
Sundhedsskole et grundforløb med 19 elever i Grenaa. Un-
derlaget for at etablere et nyt forløb i foråret 2008 vil være 
tvivlsomt.  
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Udviklingen på Djursland betyder, at ældrebefolkningen sti-
ger og arbejdsstyrken falder. Djurslands erhvervsråd har i 
deres masterplan for Djursland beskrevet det således: 

Demografiske forhold 

Djursland har i perioden fra 1979 til 2005 totalt set haft en 

svag tilvækst i befolkningen. Befolkningen på Djursland har 

en profil med en højere andel af borgere i aldersgrupperne 

over 45 år og en markant mindre andel af borgere i alders-

gruppen 25-40 år, end gennemsnittet for Østjylland. 

I årene frem til 2015 forventes Djursland at miste yderligere 

3.100 personer i aldersgruppen 23-46 år, mens antallet af 

borgere over 60 år forventes at stige med 5.300 personer. 

Arbejdsstyrkens uddannelse 

Arbejdsstyrken på Djursland er i perioden 1995 til 2005 fal-

det med netto 1170 personer svarende til et fald på 2,9 %. 

Ifølge en prognose vil Djursland i årene frem til 2030 opleve 

et yderligere fald i arbejdsstyrken 

Arbejdsstyrkens formelle uddannelsesniveau på Djursland er 

lavere end gennemsnittet i Region Midtjylland og Danmark 

som helhed. Djurslands styrkeposition er en høj andel af 

faglærte i arbejdsstyrken. 

Derfor vil det være nødvendigt med nogle attraktive lokale 
uddannelsestilbud for at kunne rekruttere kvalificerede 
medarbejdere til ældresektoren i fremtiden. I den sammen-
hæng vil der være behov for, at der i Grenaa kontinuerligt 
findes et grundforløb til de unge, der ønsker at arbejde med 
sundhed, omsorg og pædagogik. Grundforløbet skal være 
med til at sikre rekrutteringen til uddannelserne til social- og 
sundhedshjælper og pgu.  

Grundforløbet til social- og sundhedsuddannelserne giver al-
le der gennemfører forløbet mulighed for at påbegynde en 
social- og sundhedshjælperuddannelse.  

Grundforløbet i Grenaa er pt. usikkert som et fast tilbud i 
uddannelsesbilledet i Grenaa, da det afhænger af søgnin-
gen. 

Ifølge UU og jobcentrene i Djurslandskommunerne er der 
behov for et tilbud til de unge, der ikke ønsker at gennemfø-
re en uddannelse i Randers eller Århus. Derfor er der behov 
for at udvikle en grundforløbsmodel, der er fleksibel og til-
passet de særlige forhold, der gør sig gældende i Grenaa og 
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– som det vigtigste – er et fast tilbud i Grenaa. Et sådant 
tilbud vil være en del af strategien for at få 95 % af en ung-
domsårgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse – og-
så på Djursland.  

Randers Social- og Sundhedsskole ønsker at udvikle en 
grundforløbsmodel, der er fleksibel og som løbende kan op-
tage elever, der af forskellige årsager ønsker at gå i Grenaa, 
evt. har forskellige læringsvanskeligheder fagligt, personligt 
eller socialt og elever der falder fra andre uddannelser. Mo-
dellen skal også kunne rumme de store forskelle og ønsker, 
der er i disse elevgrupper. Der bliver ligeledes behov for at 
etablere støtteforanstaltninger, som mentorordning, ekstra 
vejledning og tæt samarbejde med kommunerne for at fast-
holde eleverne i uddannelsen.  

Modellen skal bygge på 6 optag om året og varierede forløb 
vekslende mellem skolegang og undervisning i praksis. 
Etablering af sådan et grundforløb vil kræve tæt samarbejde 
med UU, jobcentre, grundskolerne og ikke mindst hele bør-
ne- og ældresektoren i Norddjurs og Syddjurs kommune.  

Udviklingsmidlerne skal anvendes til pædagogisk udvikling 
af et fleksibelt og differentieret tilbud til unge på Djursland 
og til at udbygge støtteforanstaltninger i Grenaa-afdelingen. 
Midlerne skal ligeledes bruges til at udbygge samarbejdet 
med UU, jobcentre, grundskolerne og børne- og ældresekto-
ren.  

Gennemførelsen af undervisningen finansieres gennem un-
dervisningstaxameteret for uddannelsen. 

 

4.3. Projektets målgruppe 

 

Unge på Djursland der af forskellige årsager ønsker at tage 
et grundforløb i Grenaa, det indbefatter unge med forskelli-
ge læringsvanskeligheder fagligt, personligt eller socialt el-
ler/og elever der falder fra andre uddannelser 

 

4.4. Projektets forventede resultater 

 

Det er projektets mål at alle unge der ønsker et grundforløb 
indenfor social og sundhedsområdet på Djursland, kan gen-
nemføre dette lokalt i Grenaa. Og herefter tilbydes videre 
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uddannelse som social og sundhedshjælper, og på sigt in-
denfor den pædagogiske grunduddannelse (PGU).   

Produkter i projektet: 

• Målgruppeanalyse 

• Udvikling af fleksible grundforløb 

• Gennemførelse af fleksible grundforløb, med løbende 
indtag. 

• Undervisningsmateriale 

• 4 temamøder om Unge i social- og sundhedsuddan-
nelserne på Djursland 

• Læringsforløb for undervisere og vejledere 

 

 

4.5. Projektets hovedaktiviteter og metoder 

 

1 Planlægning af det særlige undervisningsforløb 

Undervisningsforløbet vil bygge på en bearbejdning og ud-
bygning af de eksisterende grundforløb. 

Der er på nuværende tidspunkt 2 optag om året som består 
af 20 ugers skole heraf 1 uges praktik – grundforløbet kan 
forlænges op til 60 uger.  

Som det er nu, ligger de fleste forlængelser efter de 20 
ugers skolegang. 

Vi ønsker en udvikling af grundforløbet i forhold til løbende 
optag og en fleksibel, individuel opbygning af forløbet som i 
sin form også kan give mulighed for at rumme de marginali-
serede grupper. 

Det skal udvikle sig til en uddannelsesmæssig kontekst som 
kan rumme disse grupper og som derfor må være væsentlig 
anderledes end den kontekst som grundforløbene nu afvik-
les i. 

En del af ændringerne vil handle både om løbende indtag og 
indlæringsniveauer. 

Grundforløbet består bl.a. af tre store temaer som løber 
over 4 til 6 uger. Efter hvert tema skal alle elever kunne 
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deltage i undervisning i praksis, men de skal også kunne 
vælge at fortsætte undervisningen i praksis indtil næste te-
ma.  

Ved begyndelsen af hvert tema er der mulighed for, at nye 
elever kan optages, de starter med en introduktionsuge, 
som giver dem forståelsesredskabet til at følges med resten 
af gruppen i det næste tema. 

Der laves realkompetenceafklaring og læringsstilsudredning 
på den enkelte elev som baggrund for den bedst tænkelige 
planlægning af deres forløb og med henblik på at få skabt 
individuelt tilpassede forløb. 

Målene i uddannelsen skal fastholdes, men vejen til målene 
skal gøres væsentlig mere fleksibel 

Der skal ske en udvikling af pædagogiske metoder ift. at få 
skabt en uddannelsesmodel med løbende indtag i samspil 
med praksis, hvor man anvender indlæringsmulighederne 
optimalt. 

Vi etablerer et tæt samarbejde med praksis i løbet af ud-
dannelsesforløbet, så undervisningen i praksis og skoleperi-
oder for eleverne kan opfattes som mere sammenhængen-
de. 

Der skal skabes rum for for-aktiviteter i form af vejlednings-
forløb, der afklarer den enkeltes elevs formåen inden opta-
get på det egentlige grundforløb. 

 

2 Særlige undervisningsmaterialer 

Den brede målgruppe taget i betragtning, realkomtetence-
vurdering (RKV) og læringsstilsudredningen af den enkelte 
elev, og de mange individuelle forløb, vil betyde stærkt 
ændrede krav til underviserne. 

Det vil blive nødvendig med en opkvalificering i anvendelse 
af nye pædagogiske metoder herunder at kunne gennemfø-
re RKV og læringsstilsanalyser, og dernæst konsulentbistand 
i forhold til udvikling af læringsmateriale/metoder/strategier 
som kan tage hensyn til læringsstilene hos den enkelte elev. 
Disse hensyn skal samtidigt kunne fungere og foregå i et 
klasserum med elever på mange niveauer både fagligt og 
sammen med elever som er forskellige steder i deres ud-
dannelsesforløb. 
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3 Vejledningskompetencer 

Vejledningsopgaven vil blive en central del af uddannelsen. 
Vejledningen skal styrkes kraftigt bl.a. for at give eleverne 
en betydelig øget valgkompetence. 

Der vil være mange forskellige vejledningsopgaver der skal 
opbygges, udbygges og koordineres, Vi skal have skabt os 
et overblik over samarbejdsstrukturer og samarbejdspartne-
re (eksterne vejledere f.eks. UU) 

Der er mange vejledningsroller at forholde sig til, f.eks.: 

• Vejledning ift. Undervisningen 

• Vejledning ift, kontaktlærerrollen 

• Skolevejledning 

• UU´s vejlederrolle 

• Etablering af mentorordning 

• Praktikvejledning 

 muligvis flere 

Der skal ske en afklaring og udvikling af samarbejdsfladerne 
og ansvarsområderne mellem eksterne samarbejdspartnere 
og undervisere (+kontaktlærerrollen), så man maksimalt 
kan udnytte de støtteforanstaltninger, der er for grup-
pen/den enkelte. 

Vi vil udvikle et særligt kompetenceudviklingsforløb, som gi-
ver underviserne og andre relevante aktører nogle kompe-
tencer i forhold til de nye samarbejdsrelationer.  

Forløbet afsluttes med en eksamen med merit på vejleder-
diplomniveau, fælles for vejledere og undervisere. 

Undervisningen tager udgangspunkt i den praksis som un-
dervisere og vejleder sidder i og den enkelte går – kan gå til 
eksamen i disse praksisopgaver 

Det kan foregå som undervisningsblokke, der lægges ind 
over de to år 

Man kan forestille sig coaching lagt ind for den enkelte un-
derviser. 
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4 Netværksopbygning 

Der er behov for udbygning af samarbejdet med arbejdsste-
derne inden for social – og sundhedsområdet og det pæda-
gogiske område, sådan at de unge på Djursland får kend-
skab til området og det bliver attraktivt at søge uddannelse 
inden for området.  

 

Praktikkens medvirken  

Praktiksamarbejdspartnerne skal i højere grad indgå i læ-
ringsprocesserne, sådan at elev og arbejdsgiver får et nøje 
kendskab til hinanden.  

Et sådant samarbejde vil også give de unge et billede af ar-
bejdsområdet og arabejdsfunktionerne indenfor både ældre 
og unge/børneområdet. 

Det vil ligeledes betyde en profilering af beskæftigelsesom-
råderne med en tydeliggørelse af, hvike arbejdsfunktioner 
der ligger i dette arbejdsområde.  Der vil i samarbejde med 
kommunerne og UU blive udarbejdet oplysningsmateriale, 
der er målrettet målgruppen og som f.eks. kan anvendes al-
lerede på folkeskoleniveau. 

 

4.6. Tids- og handleplan 

 

Se bilag 2 

 

4.7. Projektets organisering 

 

Projektet organiseres med en projektleder, samt en intern 
styregruppe på Randers Social og Sundhedsskole.  

Til projektet knyttes en følgegruppe med repræsentanter fra 
UU-Djursland, Syddjurs og Norddjurs kommuner samt FOA. 

Følgegruppens opgave er at følge og kvalificere projektet og 
medvirke til at udbygge samarbejdet med ældresektoren og 
det pædagogiske område på Djursland.  

Øvrige deltagere indgår i den samlede projektgruppe, hvor 
aktiviteten og formidlingen foregår igennem delprojekterne 
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og de 4 temamøder, som vil blive afviklet på Djursland om 
Unge på Djursland i Sosu-uddannelserne.  

 

4.8. Evaluering og formidling 

Projektet evalueres halvårlig, samt afsluttende rapport, 4 
temamøder samt projekthjemmeside 

 

5.0. Budget for udviklingsprojektet 

 

Se vedlagt bilag 1 

 

 

6.0. Ansøgers underskrift 

 

Dato: 

 

Projektansvarlig: 

 

Stempel  

 

Vibeke Nielsen 

Skoleleder 

Underskrift 
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Det fleksible grundforløb 

”Djursland for alle unge 
Projektperiode: 01.10. 2007 til 31.10. 2009 
 

 

 

 

Støtte og samarbejdserklæring 

 

 

 

Undertegnede erklærer hermed sin støtte og deltagelse i 
projektets følgegruppe. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Navn. 

 

_____________________________ 

Kommune/Organisation 



 

   bilag 1 
Det fleksible grundforløb 

”Djursland for alle unge” 

 

Budget 
 
Projektledelse 1500 timer a. 310,- kr  465.000,- kr.. 
 
Udviklingstimer: 
 
Undervisningsforløb 300 timer a. 310,- kr.   93.000,- kr. 
Undervisningsmaterialer 400 timer a. 310,- kr.  124.000,-kr. 
Vejledningsfunktion 400 timer a. 310,- kr.  124.000,- kr. 
 
 
Udvikling læringsforløb 
 
Interne udviklingstimer 100 timer a. 310,- kr.  31.000,- kr. 
Ekstern konsulent    20.000,- kr. 
Læringsforløb 15 pers.a. 15.000,-kr.                     225.000,- kr. 
 
4 temadage 
 
Udvikling/beskrivelse 150 timer a. 310,- kr.  46.500,- kr. 
Forplejning 4x 50 personer a.200,- kr.   40.000,- kr. 
Eksterne oplægsholdere    60.000,- kr. 
Øvrige 
 
Transportudgifter m.v.     50.000,- kr. 
Netværksmøder    10.000,- kr. 
 
________________________________________________________________ 
Ansøgt beløb total                   1.288.500,- kr. 

 
 
Medfinancering 

 
Lønomkostninger  til deltagelse i tema og netværksmøder for deltagende parter. 
 
4 temakonferencer 50 pers. A. 8 t. = 1600 timer a. 310,- kr. 496.000,- kr.  
Øvrige netværksmøder 400 timer a. 310,- kr.  124.000,- kr.  
Deltagelse i læringsforløb 15 pers. 40 t.= 600 timer a.310,- kr. 186.000,- kr.  
 
Taxameterfinancerede udgifter til afholdelse af undervisning på grundforløb på Djursland i  
 
2007                                        774.800,- kr. 
2008                                                       1.185.444,- kr.  
2009                                         403.051,- kr. 

 
 
Medfinansiering total                   3.169.295,- kr. 

 

Samlet budget for projektet                                    4.457.795,- kr- 



 

 
 

Det fleksible grundforløb ”Djursland for alle unge” – tids og milepælsplan 

Aktivitet 
4 kvartal 

2007 

1 kvartal 

2008 

2 kvartal 

2008 

3 kvartal 

2008 

4kvartal 

2008 

1 kvar-

tal 2009 

2 kvartal 

2009 

3kvartal 

2009 

Indledende planlægning         

Tilrettelægge projektet administrativt, 

herunder etablerer projektledelse, møde-

strukturer og organisationsforankring   

x        

Etablere følgegruppe (mødefora)         

Etablere følgegruppe med repræsentan-

ter fra kommuner, UU-Djursland og 

FOA.  

Der afholdes 4 regionale temamøder 

fordelt over perioden. Der udarbejdes 

oplæg og referat i forbindelse med hvert 

møde. 

x x       

Udvikling af analysefunktion         

Planlægge aktiviteter og etablere samar-

bejde med andre aktører og institutioner 

og kommunale myndigheder i forbindel-

se med opsamling af eksisterende erfa-

ringer, og sikring af efterfølgende foran-

kring. 

x x x      

Gennemføre analyse (forundersøgelse) 

af det regionale behov for uddannelse af 

unge inden for social- og sundhedsom-

rådet på Djursland (sikring af fremtidig 

arbejdskraft). 

x x       

Gennemførelse af fleksible grundforløb  x x x x x x x 



 

Etablering af vejledningsfunktion på 

uddannelsesinstitutionen 
        

Etablering af vejledningsfunktion på 

afdelingen i Grenaa. 
 x x      

Opkvalificering af egne medarbejdere i 

forhold til rollen som vejleder. Facilita-

tor er i samarbejde med projektledelse 

ansvarlig for afholdelse og indhold, og 

der tages udgangspunkt i analysearbej-

det. Behovsafklaring i forhold til kom-

petenceprofil for deltagerne. Antal akti-

viteter afhænger af behovsafklaringen. 

  x x x     

Gennemførelse af internt forløb for 

interne undervisere/vejledere. 
 x x x x x x  

Udvikle RKV og læringsstilsmateriale x x x x     

Udvikle vejledning         

Afprøve nye vejlednings- og kompeten-

ceafklaringsmetoder, dokumenteret 

praksisløsning. 

 x x x x x x x 

Udvikle fleksible grundforløb x x x x x x x x 

Afholdelse af netværks temamøder. For 

at medvirke til videndeling og naturlig 

netværksdannelse afholdes netværks 

temamøder.  

 x  x  x  x 

Gennemførsel af fleksible uddannelses-

forløb for elever, som evalueres i hen-

hold til projektets kontekst og formål. 

Herunder afprøves nye læringsformer 

med evaluering til videndelingsfora. 

x x x x x x x x 

Kommunikation         

Udarbejde og formidle artikler, nyheds-         



 

breve  

Desuden rettes en del af indsatsen mod 

ledere og tillidsrepræsentanter instituti-

onerne, fordi de indtager en nøgleposi-

tion i forhold til de unges kompetence-

udvikling. 

Etablering af videndelingsfora mellem 

ledere og skoleaktører om pædagogik og 

vejledning. Projektledelsen fremlægger 

status.  

 x  x  x  x 

Oprettelse af projekt hjemmeside x        

Rapportering         

Intern projektdokumentation, effekt-

vurdering og opsamling af de enkelte 

faser. Statusrapporter halvårligt. 

 x  x  x  x 

Endelig afrapportering.        x 
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Projektets titel 
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Projektets formål og målBeskrivelse af projektets formål og delmål. Evt. kort beskrivelse af baggrund 
for projektet. 
Baggrund for projektetPraktikvejlederforum og Social- og Sundhedsskolens mentor-projekt skal ses dels 
som en støtte til de frafaldstruede unge i ungdomsuddannelserne, dels som en hjælp til at uddannelses- og 
kompetenceniveauet i Region Midtjylland øges, så arbejdskraftens og virksomhedernes omstillingsevne 
konstant muliggøresDer er brug for social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter – 
både nu og i fremtiden. Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vil der i 2015 være 
godt 200.000 flere ældre over 65 år sammenlignet med 2005. Af dem vil godt 25.000 ifølge 
velfærdskommissionen have behov for varig hjælp. Samtidig går hver fjerde offentlig ansat på pension i 
løbet af de næste ti år. For ældreplejen betyder det et væsentligt gab med kun små ungdomsårgange til at 
fylde ud. Ifølge Danmarks Statistik har antallet af nyuddannede social- og sundhedshjælpere og social- og 
sundhedsassistenter de sidste tre år været på lidt over 7000 personer. I 2006 blev der uddannet godt 
7.300 nye. Det er ca. 3000 færre nyuddannede end i 1998 og 99, hvor der blev uddannet mere end 
10.000 nye social- og sundhedshjælpere og assistenter. Social- og sundhedshjælpere og social- og 
sundhedsassistenternes høje sygefravær er sammen med rekruttering og fastholdelsesproblemer i 
sektoren en ”tikkende bombe” under ældreplejen, vurderer man fra beskæftigelsesministeriet. Det er 
derfor af væsentlig betydning at tiltrække og fastholde både elever og færdiguddannede inden for 
området. Her har både praktikvirksomheder og uddannelsesinstitutioner en stor rolle at spille. Det er 
blandt andet på baggrund af elevernes frafald på hhv. hjælper og assistentuddannelserne, at 
Praktikvejlederforumet på Social- og Sundhedsskolen i fællesskab har udviklet et mentorprojekt, som har 
til formål at etablere kontakt mellem skolens elever og erfarne mentorer. Mentorerne skal fungere som 
positive rollemodeller for eleverne på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg med henblik på at fastholde 
disse i uddannelsesforløbet og på sigt også i praksis efter afsluttet uddannelse.Det er både skolens og 
praktikstedernes erfaring, at nogle elever i større eller mindre grad kan have behov for støtte, når de 



kastes ud i nye udfordringer.  Selvom der under uddannelsen tilbydes individuelle samtaler med 
kontaktlærer og praktikvejleder, så er der som nævnt en del elever, der har et særligt behov for vejledning 
– en slags ”livsvejledning”. Det er ligeledes Social- og Sundhedsskolens erfaring, at der er sket en ændring 
i elevgruppen. Tidligere oplevede skolen stort set ikke frafald, men i takt med arbejdsmarkedets stigende 
efterspørgsel efter arbejdskraft er der flere i elever med svage forudsætninger end tidligere.Som 
udgangspunkt bør tilbuddet gælde alle elever. Det kan være to-kulturelle elever, som har særlige behov – 
eksempelvis kan nuancer i sprog, kultur og livsopfattelse gøre det svært for dem at følge med i 
uddannelsen på lige fod med andre elever. Danskfødte elever kan ligeledes have vanskeligheder med at 
imødekomme uddannelsens krav og dermed behov for ekstra støtte for at forebygge frafald. En del af de 
frafaldstruede elever har ”rod i livet” – måske et mangelfuldt netværk til at bakke op om uddannelsen. Det 
er hensigten at etablere et frivilligt mentorkorps på minimum 15 – 20 mentorer. Den typiske mentor er et 
voksent og modent menneske, som har tid og overskud til at påtage sig mentorrollen. Mentorerne skal 
rekrutteres blandt:• nuværende og tidligere ansatte i social- og sundhedssektoren• Kirkelige 
organisationer - f.eks blandt medlemmer af Sct. Georgsgilderne• Faglige organisationer – f.eks blandt 
medlemmer af Dansk Sygeplejeråds Seniorklub, Danmarks Lærerforenings Seniorklub• Humanitære 
organisationer – f.eks blandt medlemmer af Røde Kors• Interesseorganisationer – f.eks. blandt 
medlemmer af Ældresagen, De grå PantereFor at sikre at mentorkorpset får den rette sammensætning, vil 
interesserede blive inviteret til en samtale med Social- og sundhedsskolens studievejleder, inden 
”ansættelse” som frivillig mentor. Under samtale afklares skolens og den potentielle mentors gensidige 
forventninger til mentoropgaven.  Det er vigtigt at pointere, at mentorerne skal fungere på frivillig basis – 
de skal derfor ikke aflønnes. På den anden side skal der heller ikke være udgifter forbundet med at være 
mentor for en elev på Social- og sundhedsskolen, så derfor ansøger projektet også om midler til 
anskaffelse af mobiltelefoner til mentorerne, da det er en nødvendig teknologi at have for at kommunikere 
med unge i dag. Derudover ønsker skolen ligeledes at dække mentorernes kørselsudgifter.DelmålProjektet 
har 4 delmål – det er Praktikvejlederforums og Social- og Sundhedsskolens ønske:1. at etablere et frivilligt 
mentorkorps på minimum 15 til 20 mentorer. Mentorerne skal rekrutteres blandt nuværende og tidligere 
ansatte i social- og sundhedssektoren, faglige organisationer,  kirkelige organisationer,  humanitære 
organisationer samt interesseorganisationer2. at udvikle og uddanne mentorkorpset til på professionel vis 
at være en fortrolig og ærlig samtalepartner, som kan lytte, sparre og guide mentee i at kunne magte en 
uddannelse på Social- og sundhedsskolen. Uddannelsen for mentorerne består af 6 temadage i løbet af 
projektperioden, hvor mentorerne får redskaber og klare retningslinjer for deres opgave – herunder 
afgrænsning i forhold til praktikvejleder og kontaktlærer. Eksempler på elementer, som vil indgå i 
uddannelsen for mentorerne: Vejledning, kommunikation, psykologi, erfa-udveksling, Introduktion til 
uddannelserne, introduktion til den anerkendende metode.3. at tilbyde elever, som ønsker det, en mentor, 
der kan yde eleven støtte fagligt, sprogligt eller menneskeligt4. at udarbejde en 
informationsfolder/”håndbog” med projektets erfaringer samt tips og idéer til hvordan man kommer i gang 
med en mentorordning 
 
Beskrivelse af succeskriterier Beskrivelse af succeskriterier  - hvad forventer vi at få ud af projektet:-
ny viden-nye erfaringer-nye handlemuligheder, metoder eller redskaber. 
Se iøvrigt vedhæftet dokument "Oversigt over succeskriterier"Kvartal Handling Aktører Succeskriterier4. 
kvartal 2007 Projektledelse etableres Studievejledningen på Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg 
Projektledelsen er driftssikker og engageret4. kvartal 2007 Organisering af styregruppe Region Midtjylland 
Århus SygehusRegionshospitalet Silkeborg Silkeborg kommune Skanderborg kommuneFavrskov kommune   
Styregruppen bidrager med gode idéer og forslag til udvikling af mentorkorpset4. kvartal 2007 
Rekruttering af mentorkorps Projektledelse + styregruppe Annoncering i lokalradio (Radio Silkeborg,  
Silkeborg Guld samt lokalaviser4. kvartal 07/1. kvartal  08 Samtaler med og visitering af mentorer 
Projektledelse Etablering af mentorkorps på 15-20 mentorer. 1. kvartal – 4. kvartal 08 Udviklingsforløb for 
mentorkorps (løbende) • Projektledelse• Undervisere fra Sosu-skolen • medlemmer af praktiklederfo-rum• 
eksterne undervisere 6 udviklingsforløb for mentorerEtablering af mentornetværk4. kvartal Interview med 
mentorer og mentees for at indsamle udviklingsperiodens erfaringer  • Projektledelse• Mentorer• Mentees 
Ved projektets afslutning foreligger der en håndbog, som præsenterer projektets erfaringer samt 
indeholder tips og idéer til at etablere, udvikle og vedligeholde et mentorkorps4. Kvartal Lukning af 
udviklingsprojektet  Mentorkorpset er i daglig drift 
 
Projektets organisering og aktørerBeskrivelse af:     -         hvilke parter, der deltager i projektet-
hvordan projektet organiseres (styregruppe, projektgruppe e.l.)-         hvem der har ansvar for 
projektledelse. 
Projektidéen er udviklet i Social- og Sundhedsskolens praktikvejlederforum, som udover Social- og 
sundhedsskolen i Silkeborg består af repræsentanter fra hhv.: Region Midtjylland Århus 
SygehusRegionshospitalet Silkeborg Silkeborg kommune Skanderborg kommuneFavrskov kommune  



Projektets styregruppe er sammenfaldende med medlemmerne i praktikvejlederforum. I forhold til 
mentorprojektet samles styregruppen 2 – 3 gange årligt. Vejlederteamet på Social- og Sundhedsskolen 
forestår den daglige ledelse af projektet.  
 
TidsplanBeskrivelse af planlagt start- og sluttidspunkt for projektet. 
01. november – 31. december 2007   Planlægning og organisering af projeket01. november – 31. 
december 2007  Rekruttering af mentorer:Informationsmøder, radiospots, annoncer i lokale ugeblade, 
foldere01. december – 01. februar   Samtaler med og visitering af mentorer01. januar – 31. december 
2008 6 temamøder for mentorer – afholdes løbende i projektperioden01. oktober – 31. december 2008 
Udarbejdelse af håndbog med projektets erfaringer samt tips og idéer til hvordan man kommer i gang med 
en mentorordning på baggrund af interviews med mentorer + mentees 
 
Formidling af erfaringer og resultaterBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at formidle 
resultaterne af projektet. 
Resultaterne af projektet vil løbende blive formidlet til:MedierLandsdækkende aviserElektroniske medier 
(radio, tv og internettet)FagbladeSkolens SamarbejdspartnereSkolens bestyrelseDet lokale 
uddannelsesudvalgPraktikvejlederforumPædagogisk UdvalgAndre relevante aktørerLigeledes bidrager 
skolen gerne med oplæg omkring mentorarbejdet i andre relevante fora. 
 
Evaluering af projektetBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at evaluere projektet. 
Projektets resultater og erfaringer præsenteres i en ”håndbog”. Håndbogen indeholder projektets 
erfaringer samt tips og idéer til, hvordan man kommer i gang med en mentorordning. Håndbogen vil blive 
udarbejdet på baggrund interviewmateriale fra fokusinterview med såvel mentorer som 
mentees.Håndbogen vil kunne downloades fra www.sosusilkeborg.dk. Derudover vil håndbogen foreligge i 
en trykt udgave, som distribueres til skolens samarbejdspartnere - kommunale og regionale praktiksteder, 
andre uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, mentorer  og andre interesserede. 
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Budget 
budgetoverslag fordelt på udgiftskategorier (angives af ansøger) 
hvis der er tale om flerårigt projekt opdeles i budgethalvår 

Udgifts- 1 år 2 år 
kategorier 1 ha lvår / 2 halvår 1 ha lvår / 2 halvår 

3 ar 
1 halvår / 2 halvår 

Samlet budget 
l a i t 

Projektledelse* 

Udgifter til retøj 

Udvikling af rut 

Mobiltelefoner 

Taletidskort 

Kørsel 

Udarbejdelse^ 

11.250 

40.000 

32.500 

15.000 

32.500 

13.500 13.500 

12.000 12.000 

11.725 11.725 

42.500 

Finansiering 
Beskrivelse af finansiering: 

hvilket beløb søger man regionen 
hvilken egenfinansiering er der? 
projektets totalsum 

l å r 

Selvfinansiering 

RM's finansiering 

Ekstern finans. 

Finansiering i alt 

11.250 

40.000 

0 

51.250 

om? 

2 år 3 år Finansiering i alt 

65.000 

131.950 

0 

196.950 

76.250 

171.950 

0 

248.200 
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Projektets formål og målBeskrivelse af projektets formål og delmål. Evt. kort beskrivelse af baggrund 
for projektet. 
FORMÅLAt fastholde vore HF-kursister, så de ikke kun begynder på, men også fuldfører deres uddannelse.  
DELMÅLAt skabe et trygt og godt studiemiljø, som i højere grad end nu imødekommer de lidt svagere 
stillede kursister. At give denne målgruppe en god oplevelse med det at studere, så de også på sigt får 
mod på at studere videre. BAGGRUNDPå et lille undervisningssted som VUC Samsø, er kursisterne både 
fagligt og socialt megetoverladt til sig selv. Af økonomiske grunde har vi traditionelt set kun tilbudt dem de 
helt konkrete lektioner, som de er tilmeldt. Det har naturligvis medført et vis frafald af kursister, som 
pludselig ikke længere magter studierne. Spørgsmålet er, om det er en faglig eller en social indsats, vi bør 
prioritere for at beholde disse kursister.    Fagene på VUC Samsø tilbydes som enkeltfag, hvilket betyder, 
at vi ikke tilbyder fagpakker, hvor kursisterne følger hinanden og går til eksamen i grupper. Vi har heller 
ikke midler til at tilbyde bemandet værksted – og herudover er alle, som ønsker at fuldføre en hel HF nødt 
til at vælge mellem 2 – 3 fag på fjernstudie, hvilket kræver megen selvstændighed og selvdiciplin.   
Samtidig har vi en række unge kursister, som hører til i den lidt svagere ende. De er typisk ikke klar til i 
en alder af 16 – 18 år at rejse fra Samsø (og dermed hjemmefra) for at tage en HF eller 
Studentereksamen på fastlandet som de øvrige unge på Samsø. Nogle prøver, men vender tilbage – andre 
arbejder i en periode, men får så alligevel lyst til at komme videre med en uddannelse. Vi ser det som en 
meget vigtig opgave at hjælpe netop denne målgruppe til en uddannelse – men har desværre ikke 
ressourcerne at tilbyde dem andet end de konkrete fag og muligheden for at blive i de trygge rammer på 
Samsø. Herudover har vi en gruppe kursister, som i lang tid har væk været fra skolesystemet. De er 
efterhånden i 20-erne og 30-erne, har arbejdet/rejst/stiftet familie – og ønsker nu at tage den uddannelse, 
de aldrig fik. De er typisk bedre funderet til det selvstændige arbejde, der venter forude, men da de har 
været væk fra skolebænken i adskillige år, skal de lidt populært sagt ”lære at lære”. Også denne 
målgrupper ønsker vi fremover at få godt i gang – og forhåbentlig helt i mål.  
 
Beskrivelse af succeskriterier Beskrivelse af succeskriterier  - hvad forventer vi at få ud af projektet:-



ny viden-nye erfaringer-nye handlemuligheder, metoder eller redskaber. 
DET OVERORDNEDE SUCCESKRITERIE: Fastholdelse af vore HF-kursisterIdeologisk betragtetSom 
beskrevet ovenfor har vi på VUC Samsø traditionelt ikke tilbudt de svagere stillede kursister den personlige 
støtte og den faglige hjælp, som evt. kunne hjælpe dem med at gennemføre en fuld HF-eksamen. Et 
overordnet succeskriterium vil derfor være, at netop disse to grupper ikke falder fra i utide. Økonomisk 
betragtetMed det nye taxametersystem er det blevet endnu vigtigere for en lille uddannelsesinstitution i et 
yderkantsområde ikke blot at rekruttere, men også at fastholde vore kursister. Derfor er fastholdelsen af 
kursister også et økonomisk spørgsmål, som kan hjælpe os med at overleve under de nye økonomiske 
vilkår. NY VIDENDa frafaldet har været relativt stort de seneste år – samtidig med at der ikke er blevet 
gjort noget målrettet for at beholde de ovennævnte kursistgrupper, vil det være utrolig vigtig at få et klart 
billede af, hvor vi som uddannelsesinstitution kan gøre en forskel.Skal vi med andre ord prioritere det 
sociale højere end det pt. er tilfældet?Eller skal vi sætte ind med en målrettet, faglig hjælp? NYE 
REDSKABERHar vi svaret på ovenstående spørgsmål, vil vi fremover kunne etablere og udvikle en mere 
målrettet strategi for, hvordan vi fastholder vores kursister bedst muligt. Forsøget skal gerne give os et 
billede af, hvor det – også i økonomisk trange tider – kan betale sig at investere vore sparsomme midler.  
 
Projektets organisering og aktørerBeskrivelse af:     -         hvilke parter, der deltager i projektet-
hvordan projektet organiseres (styregruppe, projektgruppe e.l.)-         hvem der har ansvar for 
projektledelse. 
Ansvaret for projektledelsenDet overordnede ansvar for projektet Studierektor Susanne 
DombernowskyAnsvaret for organiseringen og implementeringen af projektet Inspektor på VUC Samsø 
Hanne Johansen (HJ) Projektgruppe Inspektor på VUC Samsø Hanne Johansen (HJ) Vikar inspektor og 
underviser Marcel Meijer (MM)Tutor og underviser Cecilia Andersen (CA)Kontaktperson og underviser 
Esben Harding Sørensen (ES) 
 
TidsplanBeskrivelse af planlagt start- og sluttidspunkt for projektet. 
September 2007Fagligt tiltag: Værkstedstimer i StudieteknikEt introducerende kursus at 
studere(notetagning/læseteknikker/informationssøgning osv.)Oktober 2007Fagligt tiltag: Værkstedstimer i 
opgaveskrivningEt introducerende kursus, hvor kursisterne har deres første danske/engelske/spanske stil 
med på værkstedetog får en ”trin for trin”-guidening gennem besvarelsen af sådan en opgave.November 
2007 Socialt/fagligt tiltag: Ekskursion i 1-2 fag for alle HF-kursister En ekskursion, der kombinere noget 
fagligt relevant i 1–2 fag – samt har en social funktion for kursisterne. December 2007Fagligt tiltag: 
Værkstedstimer i Større SkriftligOpgaveVærkstedstimer i at håndtere den Større Skriftlige Opgave. 
Individuel hjælp til at få overblik over opgaven og lave en helt konkret, personlig arbejdsplan for, hvordan 
den enkelte kursist vil administrere opgaveugen.  Socialt tiltag: Café med Foredrag ifm aflevering af Større 
Skriftlig OpgaveEt socialt arrangement kombineret med et fagligt oplæg Januar/februar 2008Socialt/fagligt 
tiltag: Café med ForedragEt socialt arrangement kombineret med et fagligt oplæg April/maj 2008Fagligt 
tiltag: Værkstedstimer i  EksamensforberedelseFaglig hjælp til hvordan man forbereder sig på eksamen, så 
den ikke kommer til at virke uoverskuelig.   Koordineres med faglærerne i de enkelte fag. -------------------
---------------------------------------------------------------------PERIODE SKOLEÅRET 2008-2009September 
2008Fagligt tiltag: Værkstedstimer i StudieteknikEt introducerende kursus at 
studere(notetagning/læseteknikker/informationssøgning osv.)Oktober 2008Fagligt tiltag: Værkstedstimer i 
opgaveskrivningEt introducerende kursus, hvor kursisterne har deres første danske/engelske/spanske stil 
med på værkstedetog får en ”trin for trin”-guidening gennem besvarelsen af sådan en opgave.November 
2008 Socialt/fagligt tiltag: Ekskursion i 1-2 fag for alle HF-kursister En ekskursion, der kombinere noget 
fagligt relevant i 1–2 fag – samt har en social funktion for kursisterne. December 2008Fagligt tiltag: 
Værkstedstimer i Større SkriftligOpgaveVærkstedstimer i at håndtere den Større Skriftlige Opgave. 
Individuel hjælp til at få overblik over opgaven og lave en helt konkret, personlig arbejdsplan for, hvordan 
den enkelte kursist vil administrere opgaveugen.  Socialt tiltag: Café med Foredrag ifm aflevering af Større 
Skriftlig OpgaveEt socialt arrangement kombineret med et fagligt oplæg Januar/februar 2009Socialt/fagligt 
tiltag: Café med ForedragApril/maj 2009Fagligt tiltag: Værkstedstimer i  EksamensforberedelseFaglig 
hjælp til hvordan man forbereder sig på eksamen, så den ikke kommer til at virke uoverskuelig.   
Koordineres med faglærerne i de enkelte fag.  
 
Formidling af erfaringer og resultaterBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at formidle 
resultaterne af projektet. 
Resultaterne vil blive samlet i en rapport, som vi vil offentliggøre på vores hjemmeside 
 
Evaluering af projektetBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at evaluere projektet. 
KURSISTERNES SKRIFTLIGE EVALUERINGKursisterne vil få et evalueringsskema, hvor de skal beskrive og 
vurdere følgende:November: Hvordan har de oplevet studiestarten på VUC Samsø? Spørgsmålene vil både 



fokusere på det faglige og på det sociale aspekt.Herudover vil de blive bedt om en vurdering af de helt 
konkrete nye tiltag som er beskrevet oven for i Tidsplanen.April: Hvordan har de oplevet skoleåret indtil nu 
på VUC Samsø? Samt i hvor høj grad føler de sig forberedte og trygge ved den forestående eksamen. 
Herudover vil de blive bedt om en vurdering af de helt konkrete nye tiltag som er beskrevet oven for i 
Tidsplanen.EVALUERING AF DE ENKELTE FAGKursisterne vil ligeledes blive bedt om at evaluere de enkelte 
fag i forhold til opstart, det faglige niveau, studiemiljøet på de enkelte hold osv.  TUTOT OG 
STUDIEVEJLEDERS LØBENDE EVALUERING AF DE FAGLIGE OG SOCIALE FORHOLDHerudover vil vores 
Tutor og Studievejleder få udleveret et skema til løbende besvarelse. Her vil meget konkrete 
problemstillinger både i forhold til det faglige og det sociale kunne tages op og beskrives. VED FRAFALD AF 
KURSISTERNår en kursist alligevel vælger at melde sig ud af VUC, vil de blive bedt om at svare på et par 
spørgsmål, der kan give os en begrundelse for hvorfor, og om vi som uddannelsesinstitution kunne have 
gjort noget i den anledning.ENDELIG RAPPORTOvennævnte evalueringer vil blive samlet i en rapport, der 
kan give os et billede af, hvor vi med fordel kan investere nogle af vore ressourcer for på sigt at beholde 
en større del af vore kursister.   
 



Budget 
budgetoverslag fordelt på udgiftskategorier (angives af ansøger) 
hvis der er tale om flerårigt projekt opdeles i budgethalvår 

Udgifts- 1 år 2 år 
kategorier 1 ha lvår / 2 halvår 1 ha lvår / 2 halvår 

3 ar 
1 halvår / 2 halvår 

Samlet budget 
l a i t 

MØDEAKTIVI 1 
FAGLIGE TILT H 

SOCIALT/FAG, ti 
SOCIALT/FAG^ 

EVALUERING -„ 

EVALUERING-. 

FORMIDLING å 

ALT 

4.200 

6.300 

7.000 

3.000 

2.800 

23.300 

2.100 

3.000 

5.000 

10.100 

4.200 

6.300 

7.000 

3.000 

2.800 

23.300 

2.100 

3.000 

5.000 

5.000 

15.100 

Finansiering 
Beskrivelse af finansiering: 

hvilket beløb søger man regionen om? 
hvilken egenfinansiering er der? 
projektets totalsum 

^ O - O 

1 ar 2 ar 

Selvfinansiering 

RM's finansiering 

Ekstern finans. 

Finansiering i alt 

12.600 

20.800 

33.400 

3 år Finansiering i alt 

12.600 

25.800 

38.400 

25.200 

46.600 

71.800 



 
ANSØGNINGSSKEMATil REGION MIDTJYLLANDS UDVIKLINGSPULJEfor 
ALMEN UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSE 

 
 
Dato28082007 
 
 

Projektets titel 
Udvikling af VUC Århus på Samsøs fagudbud og profil  
 
 
 
Ansøger: 
 
NavnVUC ÅRHUS på SAMSØ 
 
Yderligere information vedr. skemaet :Bodil PrimsøTel. +45 8728 5076Bodil.Primsoe@ru.rm.dkTekniske 
spørgsmål vedr .skeamaet:Henning TjørnelundTel. +45 8728 5074Henning.Tjoernelund@ru.rm.dk 
 
Evt. afdeling 
 
Gade/vejTINGVEJ 3  
 
Postnr./by8305 SAMSØ 
 
KontaktpersonSTUDIEREKTOR SUSANNE DOMBERNOWSKY      87322510 
 
Sub. kontakt.INSPEKTOR HANNE JOHANSEN 86591999 
 
Projektets formål og målBeskrivelse af projektets formål og delmål. Evt. kort beskrivelse af baggrund 
for projektet. 
FORMÅLAt rekruttere flere kursister med det mål at bevare uddannelsesinstitutionen VUC Samsø, hvilket 
kræver en ekstra indsats i et tyndtbefolket yderkantsområde som Samsø – ikke mindst efter at vi fra 1. 
januar har fået anderledes økonomiske vilkår i det nye taxametersystem.At udvikle VUC ÅRHUS på 
Samsøs profil fra at være en traditionel uddannelsesinstitution for kursister, der ønsker at tage en hel HF - 
til også at tilbyde en bredere del af befolkningen på Samsø et uddannelsesmæssigt løft enten gennem 
enkeltfag eller elementer af fag.DELMÅLAt få en bedre viden om, hvilke konkrete ønsker og behov for 
uddannelse, der eksisterer på Samsø. At skabe en bedre kontakt til virksomheder, foreninger og 
organisationer på Samsø, for derigennem at kunne tilbyde mere målrettet undervisning.     
BAGGRUNDSom en lille uddannelsesinstitution i et yderkantsområde - nærmere betegnet Samsø med et 
indbyggertal på blot 4.200 personer - står vi over for meget store udfordringer i det nyindførte 
taxametersystem. Samtidig er vi - ud over Arbejdsmarkedskontoret Samsø  - den eneste 
uddannelsesudbyder her på øen og spiller derfor en meget vigtigt rolle i det lille lokalsamfund. Det ville 
med andre ord være et meget stort tab for øen, hvis VUC Samsø bliver nødt til at dreje nøglen om. VUC på 
Samsø har siden 1982 udbudt helt traditionelle HF- og AVU-forløb. Dvs. fulde fagforløb, som forløb over 
hele skoleår med undervisning ugentlig.Dette vil naturligvis stadig være vores kerneprodukt – men med 
dette projekt ønsker vi at udvide vores tilbud med mere målrettede enkeltfagsforløb og fagelementer. 
Målet er at nå nye målgrupper i erhvervslivet, som typisk efterspørger kortere og mere målrettede tilbud. 
Erhvervslivet på Samsø er dels kendetegnet ved at bestå af mange små enkeltmandsfirmaer – dels ved at 
have en meget travl højsæson efterfulgt af en meget rolig lavsæson. Herudover er det både for 
virksomheder og institutioner meget ressourcekrævende at sende medarbejdere på efteruddannelse, da 
dette typisk skal ske på fastlandet og altså kræver fulde dage og ekstra overnatninger. Udfordringen for 
VUC på Samsø vil være at matche de lokale ønsker og behov som måtte findes i vores lokalsamfund – et 
projekt som vil kræve både indledende research, samt udvikling af vores profil og fagudbud. 
 



Beskrivelse af succeskriterier Beskrivelse af succeskriterier  - hvad forventer vi at få ud af projektet:-
ny viden-nye erfaringer-nye handlemuligheder, metoder eller redskaber. 
OVERORDNET SUCCESKRITERIUM: REKRUTTERING AF FLERE CPR-KURSISTERDet helt overordnede 
succeskriterium vil være at øge aktiviteten på VUC Samsø. Altså flere tilmeldte CPR-kursister. Også på 
sigt. Derfor er det vigtigt at vi kommer godt fra start: Har kursisten først én god erfaring med et kursus 
eller et fagtilbud i VUC-regi, vil han/hun helt sikkert komme igen i anden sammenhæng.NY VIDEN – om 
lokalsamfundets ønsker og behov for uddannelseVUC Samsø har i tiden under Amtet ikke foretaget 
nævneværdige PR-strategier og målgruppeanalyser. Derfor står vi i dag med en forholdsvis begrænset 
indsigt i lokalsamfundets uddannelsesmæssige behov og interesser – samt en meget sparsom kontakt til 
Samsøs erhvervsliv/organisationer/foreninger. Et succeskriterium vil derfor også være at udvikle vores 
viden om befolkningen, erhvervslivet og nye, potentielle målgrupper på Samsø. Etableringen af en god 
kontakt til samfundet omkring os vil altså være helt essentiel.  NYE REDSKABER – effektiv PR-strategi Med 
udgangspunkt i ovenstående ønsker vi desuden at iværksætte en målrettet og effektiv PR-strategi. Vores 
PR har traditionelt været meget indholdsorienteret. Altså baseret på de konkrete fags indhold og forløb. 
Målet vil derfor være at få udviklet vores markedsføring til i højere grad at være målgruppe-fokuseret. 
Dette gælder både mht. valget af medier, det grafiske udtryk samt de konkrete budskaber/informationer.  
NYE HANDLEMULIGHEDER – udbud af relevante fag, der matcher lokalsamfundets behovI stedet for 
udelukkende at udbyde de traditionelle helårsfag, vil vi forsøgsvis udbyde kortere, målrettede forløb i form 
af fagelementer. Det vil være én måde at imødekomme erhvervslivets ønsker og behov – ikke mindst i et 
ø-samfund, hvis økonomi i høj grad er afhængig af en meget intens højsæson, som efterfølges af en 
meget rolig lavsæson.   
 
Projektets organisering og aktørerBeskrivelse af:     -         hvilke parter, der deltager i projektet-
hvordan projektet organiseres (styregruppe, projektgruppe e.l.)-         hvem der har ansvar for 
projektledelse. 
Ansvaret for projektledelsen: STUDIEREKTOR SUSANNE DOMBERNOWSKYAnsvaret for organiseringen og 
implementeringen af projektet: INSPEKTOR HANNE JOHANSEN ProjektgruppeInspektor på VUC Samsø 
Hanne Johansen (HJ) Inspektorvikar og underviser Marcel Meijer (MM)Tutor og underviser Cecilia Andersen 
(CA)Kontaktperson og underviser Esben Harding Sørensen (ES)Øvrige samarbejdspartnere: 
Arbejdsmarkedskontoret Samsø (AMK Samsø) - Daglig leder Marcel MeijerEtablering af samarbejde mellem 
VUC Samsø og AMK i forhold til rekruttering af kursister – herunder også etablering af kontakten til 
erhvervslivet, institutionerne og organisationerne på Samsø.Erhvervsvejleder Inger Goul Andersen 
Sparringspartner i forhold til at etablere kontakten og udbyde fagelementer målrettet erhvervslivet.PR 
inspektor Lisbeth Møller PedersenSparringspartner i forhold til at udvikle en ny PR-
strategiUdviklingskontoret SamsøSparringspartner i forhold til at afdække demografien på Samsø, samt at 
afdække befolkningens og erhvervslivets ønsker og behov for uddannelse på Samsø. 
 
TidsplanBeskrivelse af planlagt start- og sluttidspunkt for projektet. 
INDLEDNINGSFASEN - SEPT-DEC 2007KORTLÆGNING AF BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNINGEN OG 
ERHVERVSLIVET PÅ SAMSØ  -  SAMT NYE POTENTIELLE MÅLGRUPPER FOR VUC PÅ SAMSØ1. Møde med 
Samsø Udviklingskontor ang. demografien på Samsø, karakteristik af erhvervslivet osv. herunder div. 
statistikker2. VUC Samsø og AMK planlægger og aflægger besøg hos 
virksomheder/institutioner/organisationer på Samsø. Formål: PR om de nye muligheder for uddannelse 
samt indhentning af det enkelte steds ønsker og behov.3. Udarbejdelse af profil af hhv. Samsøs 
befolkning, Samsø erhvervsliv og mulige kursistgrupper på VUC Samsø.STRATEGI FOR PR OG NYE 
FAGUDBUDMed udgangspunkt i ovenstående holdes møde i Projektgruppen ang. vores muligheder for at 
udbyde de ønskede fag.VUC Samsø og AMK aflægger besøg hos virksom-heder/institutioner/organisationer 
på Samsø. Her vil vi fortælle om de nye muligheder for uddannelse og få et indblik i det enkelte steds 
ønsker og behov.Udarbejdelse af PR-strategi for VUC Samsø 2007-2008---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------ETABLERINGSFASEN - 
VINTERHALVÅRET 2007 samt 2008UDBUD AF DE FØRSTE FAGELEMENTERMed udgangspunkt 
målgruppeanalysen udbydes 2 – 3 nye fagelementer i vinterhalvåret 2007 samt 2008. Oplagte fagudbud 
kunne bestå af: 1. Fagelementer inden for udvalgte sprog målrettet Samsøs turisterhverv  2. Fagelementer 
inden for kreative fag som Billedkunst og Historie målrettet øens mange selvstændige kunstnere og 
turistaktører3. Økonomi og edb målrettet de mange små enkeltmandsvirksomheder på Samsø   
EVALUERINGProjektgruppen mødes og evaluerer de nye tiltag i vinterhalvåret 2007.-------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETABLERINGSFASEN - VINTERHALVÅRET 2008 samt 2009Møde i Projektgruppen ang. fagudbud og PR for 
vinterhlavåret 2008-2009. Udgangspunktet for beslutningerne tages i ovenstående evaluering af 
vinterhalvåret 2007-2008.VUC Samsø og AMK aflægger besøg hos 
virksomheder/institutioner/organisationer på Samsø. UDBUD AF NYE FAGELEMENTER  kunne evt. bestå af: 



1.  Fagelementer inden for faget Psykologi målrettet personalet på øens 3 børnehaver, dagplejere, 
Folkeskolen Tranebjerg, Samsø Friskole, Samsø Lilleskole samt vores 2 efterskoler. 2.  Fagelementer inden 
for kommunikation, historie, sprog, og edb målrettet turisterhvervet. Da denne gruppe i høj grad arbejder 
med høj/lavsæson kunne en pakkeløsning af fag være en mulighed. Dette også ville åbne op for 
muligheden for at lade tilbudet indgå i en handleplan. -----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------EVALUERINGS- OG 
FORMIDLINGSFASEN -  MARTS – JUNI 2009Projektgruppen mødes og evaluerer de nye tiltag i vinter-
halvåret 2008 -2009  samt overordnet betragtet. Resultaterne både i form af tal og erfaringer formidles i 
en rapport, som lægges på VUC Samsøs hjemmeside. 
 
Formidling af erfaringer og resultaterBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at formidle 
resultaterne af projektet. 
INTERNTErfaringer og resultater af projektet vil løbende blive formidlet til bestyrelsen, 
Uddannelsesudvalget, Pædagogiske Rådsmøder osv. Her vil det blive udgangspunkt for videreudviklingen 
af uddannelsesinstitutionen VUC på Samsø.   I LOKALSAMFUNDETSom en naturlig del af vore intentioner 
om at åbne VUC Samsø op for lokalbefolkningenvil vi løbende informere om de nye tiltag samt resultaterne 
heraf. Dette vil hovedsageligt ske gennem den lokale presse.TIL ANDRE UDDANNELSESINSTITUTIONER I 
DANMARKSamsø er ikke det eneste lille lokalsamfund, som kæmper for at bevare sine institutioner og 
tilbud til befolkningen. Vore erfaringer og resultater vil ganske givet kunne inspirere og have interesse for 
andre små uddannelsesinstitutioner i yderkantsområderne rundt omkring i Danmark. Den mest effektive 
måde formidle vore erfaringer og resultater vil uden tvivl være at lægge dem ud til fri afbenyttelse på 
vores hjemmeside. Internt Erfaringer og resultater af projektet vil løbende blive formidlet til bestyrelsen, 
Uddannelsesudvalget, Pædagogiske Rådsmøder osv. Her vil det blive udgangspunkt for videreudviklingen 
af uddannelsesinstitutionen VUC på Samsø.   I lokalsamfundetSom en naturlig del af vore intentioner om 
at åbne VUC Samsø op for lokalbefolkningenvil vi løbende informere om de nye tiltag samt resultaterne 
heraf. Dette vil hovedsageligt ske gennem den lokale presse.Til alle andre interesserede Samsø er ikke det 
eneste lille lokalsamfund, som kæmper for at bevare sine institutioner og tilbud til befolkningen. Vore 
erfaringer og resultater vil ganske givet kunne inspirere og have interesse for andre små 
uddannelsesinstitutioner i yderkantsområderne rundt omkring i Danmark. Den mest effektive måde 
formidle vore erfaringer og resultater vil uden tvivl være at lægge dem ud til fri afbenyttelse på vores 
hjemmeside.  
 
Evaluering af projektetBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at evaluere projektet. 
MUNDTLIG EVALUERINGHvert forløb afsluttes med en mundtlig evaluering, hvor kursisternes får mulighed 
for at udtrykke deres oplevelser af uddannelsesinstitutionen, undervisningen, undervisningsmiljøet, det 
faglige forløbs form og indhold. Denne evaluering skal have form af åbne spørgsmål med vægt på den 
enkelte kursists personlige beskrivelser og oplevelser og skrives ned.SKRIFTLIG EVALUERINGHerudover er 
det vigtigt, at kursisterne også får mulighed for at udtrykke sig anonymt gennem et evalueringsskema. 
Denne evaluering skal indeholde en vurdering af det konkret forløbs form og indhold – dels opfordre til at 
komme med bud på forbedring af og forslag til evt. nye forløb.  Denne evaluering skal tilnærmelsesvis 
være den samme på alle fagforløb og dermed give en mere sammenlignelig vurdering af de forskellige 
fagforløb – f.eks. i form af en tilfredshedsundersøgelse med kategorierne: Meget tilfreds – Tilfreds – 
Mindre tilfreds  -  Ikke tilfreds EVALUERING I PROJEKTGRUPPENEvalueringerne tages løbende til 
efterretning i projektgruppen, som kan tilpasse de kommende tiltag herefter.  
 



B u d g e t 

budgetoverslag fordelt på udgiftskategorier (angives af ansøger) 

hvis der er tale om flerårigt projekt opdeles i budgethalvår 

Udgifts- 1 år 2 år 

kategorier 1 h a l v å r / 2 halvår 1 h a l v å r / 2 halvår 

3 ar 

1 ha lvår / 2 halvår 

Samlet budget 

l a i t 

MØDEAKTIVI 1 
VIDENSINDS ^ 

PR - besøg påji 

PR-udarb.af å 
PR- realiserin & 

NYE FAGUDB 
H 

NYE FAGUDB U 
EVALUERING-. 

EVALUERING -„ 

FORMIDLING 

ALTincl.uncU 

ALTexcl.un 
n 

15.000 

12.000 

17.500 

7.000 

66.500 

66.500 

4.500 

15.000 10.000 

10.500 

31.500 

3.500 

3.500 

8.050 

71.550 

40.050 

10.500 

7.500 

5.000 

5.500 

61.000 

43.500 

4.500 

15.000 10.000 

3.500 

17.500 17.500 

3.500 

7.000 

10.500 

56.500 

39.000 

Finansiering 
Beskrivelse af finansiering: 

hvilket beløb søger man regionen om? 
hvilken egenfinansiering er der? 
projektets totalsum 

^ O - O 

1 ar 2 ar 

Selvfinansiering 

RM's finansiering 

Ekstern finans. 

Finansiering i alt 

32.000 

74.550 

106.550 

3 år Finansiering i alt 

30.000 

52.500 

82.500 

62.000 

127.050 

189.050 
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Dato30. august 2007 
 
 

Projektets titel 
Bryd lydmuren 
 
 
 
Ansøger: 
 
NavnÅrhus Købmandsskole 
 
Yderligere information vedr. skemaet :Bodil PrimsøTel. +45 8728 5076Bodil.Primsoe@ru.rm.dkTekniske 
spørgsmål vedr .skeamaet:Henning TjørnelundTel. +45 8728 5074Henning.Tjoernelund@ru.rm.dk 
 
Evt. afdelingErhvervsuddannelser (Handelsskolernes Grunduddannelse) 
 
Gade/vejOlof Palmes Allé 39 
 
Postnr./by8200 Århus N 
 
KontaktpersonUddannelsesleder Jens Peter Christensen 
 
Sub. kontakt.Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, Regina L. Nielsen 
 
Projektets formål og målBeskrivelse af projektets formål og delmål. Evt. kort beskrivelse af baggrund 
for projektet. 
Projektet tager udgangspunkt i de problemstillinger, der knytter sig til unges valg og gennemførelse af en 
ungdomsuddannelse.  Projektets hovedformål er at styrke fagligt svage og/eller uafklarede unge i deres 
uddannelsesvalg og ruste dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet søger herved at støtte 
op om regeringens målsætning.Dette ønsker vi at gøre gennem et styrket samarbejde mellem 
erhvervsskoler og ungdomsskoler om fælles metodeudvikling og –afprøvning indenfor området.Vi vil 
gennem elevernes faglige og kreative arbejde med lydproduktioner og en afsluttende learning event, støtte 
de unge i at få styrket deres kompetencer til at træffe bevidste valg for deres uddannelsesvej. Målet er at 
styrke de unges faglige, sociale og personlige kompetencer gennem dette tvær-institutionelle samarbejde, 
hvor elever fra erhvervsskoler og ungdomsskoler samarbejder på lige vilkår på tværs af faglige, sociale og 
kulturelle skel om at udvikle MP3-lydproduktioner,og herved erhverver sig et større kendskab til såvel 
egne kompetencer som viden om/indblik i andre verdner end den de indgår i til dagligt.Dermed vil vi pege 
på tiltag, der kan støtte de unge i at finde en farbar vej ind i det etablerede 
uddannelsessystem.MÅLGRUPPENProjektets primære målgruppe er elever på ungdoms- og erhvervsskoler i 
aldersgruppen 14 – 20 år. Projektet vil særligt fokusere på at styrke socialt svagt stillede elever og elever 
med vanskeligheder i læsning og skrivning, fx tosprogede elever. Projektet vil dog også inddrage fagligt og 
socialt stærkere unge, således at såvel svage som stærke grupper mødes og projektet får en inkluderende 
effekt. Hensigten er, at alle elever skal kunne få gavn af projektet, og elever med særlige styrker vil kunne 
få særlige faglige udfordringer eller opgaver som fx at blive projektets ung-til-ung konsulenter.  
 
Beskrivelse af succeskriterier Beskrivelse af succeskriterier  - hvad forventer vi at få ud af projektet:-
ny viden-nye erfaringer-nye handlemuligheder, metoder eller redskaber. 
Projektet sigter imod at samle ny viden om unges vej fra en ungdomsskole til erhvervsuddannelse. Her er 
det typisk socialt svagt stillede unge, og stien kan være fyldt med forhindringer og omveje. Der stiles mod 
at skitsere tiltag og udvikling af tilgange, der kan gøre det lettere for de unge at finde deres styrker og 



uddannelsesmæssige ønsker, samt at gøre skolerne parate til at støtte de unge heri.Projektet vil 
systematisk opsamle og dokumentere erfaringer med at blande elevtyper gennem undervisningsforløb på 
tværs af skoletyperne. Dokumentationen vil særligt fokusere på erfaringer, der belyser, hvordan 
ungdomsskoler kan lette deres elever vejen til og gennem en erhvervsuddannelse, og hvordan 
erhvervsskolelærere kan forberede sig på at tage imod ungdomsskoleelever.Der vil med projektet blive 
skabt nye handlemuligheder for lærerkræfterne i begge skoleformer gennem inddragelse af topaktuelle 
teknologier (MP3-mediet, podcasting, evt. vodcasting), samt professionelle kunstnere i det daglige 
pædagogiske arbejde. Samarbejdet de to skoleformer imellem vil endvidere øge lærerkræfternes mulighed 
for erfaringsudveksling og metodeudvikling på tværs af institutioner og således etablere rum for sparring, 
samt skabe større forståelse for elevernes og skolernes forskellige betingelser og vilkår. Metoder og 
refleksioner kan efterfølgende findes i den afsluttende rapport. Erfaringer og værktøjer af eksemplarisk 
værdi vil blive videregivet til begge skoleformer gennem projektets pædagogiske konsulentinstitutioner. 
Og elevernes produktioner og den afsluttende lydrapport vil synliggøre elevernes arbejde og deres 
erfaringer. Endeligt er hensigten, at den afsluttende ”Learning event” vil være en stærk motivationsfaktor 
for unge og lærere, der således vil få mulighed for at profilere egne kompetencer, skoleformer og 
uddannelsesretninger, samt åbne op for nye samarbejdsflader og inspirationsmuligheder. Samspillet med 
tyrkiske unge i learning eventen vil vise, om det tværkulturelle samspil kan blive en generel motivation og 
føre til nye måder at bygge undervisningsprojekter op på. 
 
Projektets organisering og aktørerBeskrivelse af:     -         hvilke parter, der deltager i projektet-
hvordan projektet organiseres (styregruppe, projektgruppe e.l.)-         hvem der har ansvar for 
projektledelse. 
Projektansvar: Århus Købmandsskole, projektledelse  Århus Købmandsskole, med konsulentbistand fra 
Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse og Ungdomsskolernes Udviklingscenter. 
Samarbejdspartnere:- Århus Købmandsskole: Uddannelsesleder Jens Peter Christensen og faglærer Lena 
Walther- EUC Midt: Uddannelsesleder Mette Selchau og IT konsulent Steen Grønbæk- CEU Kolding: 
Udviklingschef Bjarne Stolten og udviklingskonsulent Torben Thomsen- 3 ungdomsskoler (Viborg, Århus, 
Kolding)- Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse DEL, Regina Lamscheck-Nielsen- 
Ungdomsskolernes Udviklingscenter UC: udviklingskonsulent Cathrin Filip Johansen- Kulturhus Århus: 
Sekretariatsleder Pia Buchardt og kulturmedarbejder Jette Sunesen, 3 audiokunstnere.- Mugla University & 
partners, Tyrkiet: Institutleder Dr. Ilhan TarimerSamarbejde og styring:Projektledelsen arbejder tæt 
sammen med projektets styregruppe, bestående af en lokal projektleder fra hver af de seks skoler, samt 
en konsulent fra DEL og UC. Det parallele projektforløb i Tyrkiet styres af institutlederen Computer and 
Science, Mugla Universitet.Det danske og det tyrkiske projekt koordineres via digitale projektrum. Det 
tilstræbes et personligt møde mellem projektledelserne ca. midt i forløbet. Erfaringer med positive 
praktiske resultater fra lignende forløb mellem flere af de danske og de tyrkiske partnere haves. 
 
TidsplanBeskrivelse af planlagt start- og sluttidspunkt for projektet. 
Projektet løber over 12 måneder, med start i november 2007. Højdepunkter bliver den 3-ugers 
projektbaserede undervisning på tværs af skoletyperne og den afsluttende 24-timers learning 
event.Gennemgående aspekter ved projektet bliver - Snitfladen mellem erhvervsskolerne og 
ungdomsskolerne - Snitfladen mellem kreativitet/kunst og pædagogik - Snitfladen mellem dansk og tyrkisk 
uddannelseskulturProjektets konsulenter vil forsøge at belyse og observere snitfladerne, at støtte og 
provokere, at samle og konkludere.Fase 1, nov – dec 07: FORBEREDELSE Netværksdannelse mellem de 
lokale projektledere, DEL, UC 1 dag seminar med 6 projektledere + DEL + UC + Kulturhus Århus / 
kunstnere. Etablering af projektets digitale kommunikation. Intro til samspil med tyrkisk partner.  
Fokusgruppeinterview med unge, 6 skoler á 4 unge. Fokusgruppeinterview med lærere.  DEL + UC som 
facilitators af fokusgruppeinterview med de unge og lærerne. Sammendrag af resultater og konklusioner.  
Dannelse af lokale lærerprojektgrupper: 3 lærere pr. skole, i alt 18 lærere.Fase 2, jan – april 08: 
LÆRERTRÆNING OG PRAKTISK KLARGØRING  Indkøb af teknik til skolerne: 4 sæt audioteknologisk udstyr 
pr. skole Lærertræning med de lokale projektgrupper på skolerne: 2 dages seminar, 3 deltagere / skole. 
Elevprojektgrupper dannes på tværs af skoletyper. Elevernes projektledere udpeges og mødes.  Ung-til-
ung konsulenter uddannes og committes af de lokale projektlærere. Fase 3, maj 08: PROJEKTARBEJDE, 
INTEGRERET I UNDERVISNINGEN Undervisning af elevprojektgrupper på tværs af skoletyperne: 3 uger á 
30 t. Min. 6 projektgrupper i alt.  Projektarbejde: Idéudvikling, planlægning, udførsel og bearbejdning af 
lydproduktioner. Audiokunstnere som konsulenter for elevernes projektgrupper og lærerne. Ung-til-ung 
konsulentgruppen servicerer skolernes elevprojektgrupper. Besøg fra tyrkisk projektleder og elever: 
Møder, observation af den danske undervisning, præsentation af den tyrkiske arbejdsmåde.  
Elevevaluering og lærerevaluering.Fase 4, maj 08 – sept 08: FORBEREDELSE AF LEARNING EVENT 
Projektlederne: Planlægning, kommunikation, pressearbejde m.m. Elever inddrages i idé-, planlægnings- 
og udførelsesfasen. Samarbejde med Kulturhus Århus og audiokunstnerne. Markedsføringsmaterialer.OBS: 



I den forberedende fase fastlægger projektlederne det optimale tidspunkt for learning eventen, som derfor 
kan foregå tidligere end estimeret. Fase 5, sept 08: LEARNING EVENT  24 timer på Ridehuset i Århus: Fra, 
for og med elever. Synkron online kommunikation og audio produktion med tyrkiske unge.  Kunstnere som 
faglige konsulenter. Aktiviteter fx: Konkurrence med eksternt dommerpanel, marathon podcasting el. lign. 
Projektledelsens deltagelse og kommunikation, samspil med tyrkisk partner. Fase 6, okt 08: RAPPORT  
Afleveres i lydform, suppleret med skriftligt materiale. 
 
Formidling af erfaringer og resultaterBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at formidle 
resultaterne af projektet. 
PROJEKTETS RESULTATER VIL VÆRE:- Erfaringer med at blande elevtyper gennem undervisningsforløb på 
tværs af skoletyperne. Erfaringerne vil blive samlet op i form af konklusioner over, hvordan ungdomsskoler 
kan lette deres elever vejen til en erhvervsuddannelse og hvordan erhvervsskolelærere kan forberede sig 
på at tage imod ungdomsskoleelever.- Elevers produktioner og læreres erfaringer fra 
undervisningsforløbet. Erfaringerne vil blive samlet op i form af en lydrapport og en tilgængelig samling af 
elevproduktioner.- Erfaringer med at inddrage kunstere i pædagogisk arbejde. Erfaringerne vil blive 
"synlige/hørbare" i elevproduktionerne og blive fastholdt i elevinterview.Erfaringerne formidles på 
opsigtsvækkende måde på den afsluttende learning event, hvor der samtidigt skabes nye erfaringer med 
besøgende og med de unge der afholder deres learning event synkront i Tyrkiet. Eventen vil være åben for 
offentligheden. Da spillestedet Ridehuset er en velkendt bygning med en central beliggenhed midt i Århus, 
er chancen for et velbesøgt arrangement stor. Kulturhus Århus vil assistere med at professionalisere 
arrangementet og markedsføre via kulturkanaler.Der stræbes efter afsluttet projektforløb at formidle de 
pædagogiske resultater via kanaler som emu.dk, Undervisningsministeriets Nyhedsbrev, pædagogiske 
fagblade, samt podcasting portaler som ITunes, podhead.dk, m.fl.NETVÆRKHvis Region Midt er 
interesseret, tilbyder projektledelsen at indbygge et korterevarende "Stakeholder" seminar i learning 
eventen: Projektgrupper fra de regionsstøttede uddannelsesprojekter inviteres til gensidig præsentation af 
deres projektresultater og -refleksioner. 
 
Evaluering af projektetBeskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at evaluere projektet. 
Evalueringen foretages af projektets pædagogiske konsulenter Danmarks Erhvervspædagogiske 
Læreruddannelse og Ungdomsskolernes Uddannelsescenter. I projektets forberedelsesfase fastlægger 
projektets styregruppe indikatorer på de ovennævnte mål og succeskriterier. De pædagogiske konsulenter 
vil foretage en forberedende undersøgelse (fokusgruppeinterview med unge og lærere) om forhindringer 
og potentialer  til at nå disse mål.Under undervisningsforløbet vil konsulenterne foretage observationer og 
enkelte kvalitative interview jf. succeskriterierne og indikatorer. Desuden benyttes der et spørgeskema til 
elevevaluering og lærerevaluering.Undersøgelsesresultaternes bearbejdes og publiceres i den afsluttende 
lydrapport med skriftlige bilag. 
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6 skoler DEL Udv.center Kunstnere x 3 Kulturhus Å. Andet Totalt
Nov 07 - 
dec 07  Fase 1: Forberedelse 

 Netværksdannelse mellem de lokale 
projektledere, DEL, UC, kunstnere, Kulturhus
 - 1 dag seminar á 6 timer
 - 6 timer pr. skole til etablering af efterfølgende 
digital kommunikation
 - intro til samspil medd tyrkisk partner 25,200          17,500          9,000              21,000                72,700            
 Fokusgruppe med unge, Forplejning. 6 skoler á 
4 unge, 2 timer (se mødeudgifter) -                  
 DEL som facilitator af fokusgruppeinterview med 
unge, med lærere + resultatudarbejdelse, i alt 30 
timer 26,250          7,500              33,750            
 Dannelse af lokale lærerprojektgrupper: 
 - 6 skoler á 4 timer, 3 lærere per skole. 
Deltagelse af kunstnere. 
 - Fokusgruppeinterview med lærere, 2 timer. 37,800          37,800            

Jan 08 - 
april 08  Fase 2: Lærertræning og klargøring 

 Indkøb af teknik til skolerne 

 Se 
genemgåend
e fase -                  

 Lærertræning med de lokale projektgrupper på 
skolerne: 2 dages seminar á 7,5 timer, 3 
deltagere / skole, kunstnere (se gennemgående 
fase)
- Undervisning v/ T. Thomsen + eksterne 
konsulenter (se andet) 94,500          15,750          110,250          

 Elevgrupper på tværs af skoletyper dannes. 
Elevprojektledere mødes. 

 Rejseudgifter 
se 
gennemgåen
de fase -                  

 Ung-til-ung konsulenter uddannes og committes 
v/ lokale projektledere + kunstnere. 2 møder á 3 
timer. 12,600          12,600            

Maj 08  Fase 3: Projektarbejde 
 Undervisning: 3 uger á 30 t. / skole / lærer / time, 
plus forberedelse. 6 projektgrupper i alt. 264,600        264,600          

 Besøg fra tyrkisk projektleder og elever: Møder, 
observation af den danske undervisning, 
præsentation af den tyrkiske arbejdsmåde. 
Besøg fra og på Kulturhus Århus. 10,500          9,000              10,500                30,000            
Elevevaluering
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Lærerevaluering

Maj 07 - 
sept 08  Fase 4: Forberedelse af learning event. 

 Projektledere: Planlægning, kommunikation, 
pressearbejde m.m. 60,000          15,000          15,000            90,000            
 Kulturhus Århus 20,000                20,000            
 Markedsføringsmaterialer 25,000          25,000            

Sept 08  Fase 5: Learning event 
 Leje af Ridehuset i 24 timer, el, vand  27,500          
 Catering 25,000          
 Teknik 100,000        
 Udsmykning 25,000          
 Møblement 25,000          
 Vagt 27,000          

229,500          

 Projektledelsens deltagelse og kommunikation, 
DEL, UC, Kulturhus, samspil med tyrkisk partner 50,400          21,000          21,000            21,000                113,400          

Okt 08  Fase 6: Rapport 
 Projektlederne formidler resultater til rapport 9,648            9,648              
Indsamling af resultater og udarbejdelse 15,000          15,000            30,000            
Formidling og distribution (tryk, porto m.m.) 5,000            5,000              10,000            

Nov 07 - 
oct 08 Gennemgående work package

 Kunstere som konsulenter under 4 faser: 12 
måneder á 3 dage. 210,000                 210,000          
 Udstyr og gadgets til skolernes og elevernes 
arbejde: 4 sæt pr. skole mikrofon, 
optagerenheder, webcams m.m.  180,000        180,000          
 Mødeudgifter 25,000          25,000            
 Projektlead adm. i Region Midt v/ Århus 
Købmandsskole / Ungdomsskolernes 
Uddannelsescenter (4 skoler) 25,000          25,000            
 Pædagogisk projekt lead Region Midt v/ Århus 
Købmandsskole 25,000          25,000            

 Projektlead adm. i Region Syd v/ CEU Kolding 12,500          12,500            
 Pædagogisk projekt lead Region Syd v/ CEU 
Kolding 12,500          12,500            
Rejseomkostninger 60,000          15,000          15,000            6,000                     96,000            

 Konsulenthjælp til projektansvar DEL, 
organisation af samarbejdet med Tyrkiet under 
projektet 40,000          10,000            50,000            
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I alt 869,748        165,250        106,500          216,000                 72,500                295,250        1,725,248   

Medfinansiering 359,100        43,750          7,500              72,500                229,500        712,350      

Ansøgt beløb i alt 510,648        121,500        99,000            216,000                 -                      65,750          1,012,898   

Region Midtjylland 554,832        165,250        106,500          216,000                 72,500                262,833        1,377,915       
Medfinansiering i Region Midtjylland 239,400        43,750          7,500              72,500                229,500        592,650          
Ansøgt beløb Region Midtjylland 785,265          

Region Syd 314,916        -                -                  -                         -                      32,417          347,333          
Mefinansiering i Region Syd 119,700        119,700          
Ansøgt beløb i Region Syd 227,633          

Takster
Lærerløn erhvervsskoler og ungdomsskoler 350               
Timeløn DEL 875               
Timeløn Udviklingscenter Ungdomsskoler 750               

Kategorier

2007

fase 1

2008

fase 2, 3, 4

2008

fase 5, 6

Løn pædagogiske konsulenter 97,917          96,667          109,667          304,250                 
Løn lærere 63,000          431,700        97,548            592,248                 
Honorar kunstnere + eksperter 35,000          103,250        87,500            225,750                 
Projektadministration, adm. 12,500          12,500          12,500            37,500                   
Markedsføring + event 88,167          176,333          264,500                 
Rejseudgifter 32,000          32,000          32,000            96,000                   
Teknisk udstyr 90,000          90,000          180,000                 
Mødeudgifter 8,333            8,333            8,333              25,000                   

338,750        862,617        523,881          1,725,248              

Medfinansiering

Ekstern finansiering 620,583        
Selvfinansiering 319,400        

2007 / 1. år 2008 / 2. år
Ekstern finansiering 64,750          555,833        620,583          
Selvfinansiering 28,500          290,900        319,400          
RM's finansiering 245,500        539,765        785,265          
Finansiering i alt 338,750        1,386,498     1,725,248       
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