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Notat om ansøgninger om udviklingsmidler i Region 
Midtjylland. 
 

Regionsrådet kan i henhold til Lov nr. 575 af 9. juni 2006 yde 
formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til udbydere af almene og 
erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene 
voksenuddannelser, herunder anlægstilskud, til bl.a. efteruddannelse, 
information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede 
studieretninger samt tilskud til udvikling af en institution i et 
landdistrikt eller yderområde. Afgrænsningen af de formål, som 
Regionsrådet kan give udviklingstilskud til, er forholdsvis åben af 
hensyn til den regionalpolitiske prioritering af, hvorledes rådets vision 
for regionens udvikling bedst fremmes. 
  
Regionsrådet godkendte den 27. februar 2007 et midlertidigt 
administrationsgrundlag for tildeling af udviklingstilskud i 2007, da 
den regionale uddannelsesstrategi - som en del af den Regionale 
Udviklingsplan - først vil foreligge ved udgangen af 2007. 
Af administrationsgrundlaget fremgår det, at projekter, som 
indeholder flere af følgende elementer, vil blive foretrukket: 
- samarbejde mellem flere institutioner, flere uddannelser og/eller 
virksomheder 
- styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder 
- initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever 
- iværksætteri som en integreret del af et uddannelsesforløb 
- initiativer, der motiverer til uddannelse inden for 
naturvidenskabelige og kreative fag 
- et nyskabende, innovativt og/eller internationalt perspektiv 
  
Endvidere skal projektet have flere finansieringskilder ligesom 
projektets resultater skal videreformidles. 
  
På Region Midtjyllands budget for 2007-2009 er der afsat 18 mill. kr. 
årligt til udviklingsprojekter. 
  
Ved den første ansøgningsrunde med frist 1. maj 2007 har Regionen 
modtaget 27 ansøgninger om tilskud fra et bredt udsnit af udbydere 
af ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser. Ved at 
sammenholde projektbeskrivelserne med kriterierne i 
administrationsgrundlaget er ansøgningerne inddelt i fire kategorier: 

Dato 04.06.2007

Bodil Primsø

Tel. +45 8728 5000

Bodil.Primsoe@ru.rm.dk

Side 1



 

Side 2 

  
- ansøgninger, som umiddelbart opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte tilskud 
- ansøgninger, som delvist opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det ansøgte tilskud 
- ansøgninger, som falder uden for kriterierne og indstilles til afslag på ansøgning om tilskud 
- ansøgninger, som omfatter ønske om midler til anlæg af lokaler og som indstilles til drøftelse.  
  
  
Ansøgninger, som opfylder kriterierne og indstilles bevilget det ansøgte beløb: 
  
1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC 
Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af 
erhvervsuddannelserne for at professionalisere arbejdet med de fagligt frafaldstruede elever i 
erhvervsuddannelsernes grundforløb. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der ansøges om 137.322 kr. i 2007. Medfinansiering 137.322 kr. 
2. Skive Handelsskole 
Projekt: Forøgelse af gennemførelsesfrekvensen for handelsskoleelever på Skive Handelsskole 
via uddannelse af 30 mentorer, der fremover professionelt kan støtte usikre og frafaldstruede 
elever. 
Kriterier: Fastholdelse af elever i uddannelse, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens 
yderområder. 
Økonomi: Der søges om 346.296 kr i 2007. Medfinansiering 86.574 kr. 
3. Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC Skanderborg-Odder 
Projekt: HH/HF podcast - et gymnasialt blendet learning koncept. Inden udgangen af 2007 
udvikle undervisningssekvenser i fagene psykologi, samfundsfag og historie, der omfatter e-
læringsforløb, undervisningsfilm (podcast), animationer, bilag/tekstmateriale, elektroniske 
tests og opgavesamling. Formålet er at differentiere undervisningen, så elevernes læringsstile 
bedre tilgodeses og gennemførelsesandelen øges. 
Kriterier: Udvikling af pædagogisk metode, fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 201.000 kr. i 2007. Medfinansiering 329.300 kr. 
5. Social- og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg i og Skive Handelsskole  
Projekt: Etablering af sundhedsservicesekretæruddannelsen i Skive. Med projektet ønsker 
skolerne at informere om uddannelsens indhold og opbygning, samt planlægge og facilitere 
etablering af netværk mellem uddannelsesinstitutionerne og praktiksteder. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, styrkelse af uddannelsesaktiviteter i 
regionens yderområder, initiativ, der medvirker til rekruttering af elever til uddannelse og en 
ny uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 60.725 kr. i 2007. Medfinansiering 80.000 kr. 
6. Th. Langs HF og VUC på vegne af alle voksenuddannelsescentre og gymnasier med 
2-årigt HF i Region Midtjylland 
Projekt: Projektet omfatter uddannelse af 170 mentorer ved ovennævnte institutioner, 
gennemførelse af mentorordning for 500 kursister over en 2-årig periode samt 
metodeudvikling, dokumentation og afrapportering. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, udvikling af pædagogisk metode og 
fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 490.000 kr. i 2007, 980.000 kr. i 2008 og 490.000 kr. i 2009 (i 
alt 1.960.000 kr.). Medfinansiering 1.500.000 kr. 
9. VUC Århus 
Projekt: Brobygningsprojekt fra AVU til HF. Målgruppen for brobygningen er skolens kursister 
på AVU (almen voksenuddannelse) med dårlige karakterer i de vigtige fag dansk, matematik 
og engelsk. Projektet skal opkvalificere kursisterne til at kunne starte på en hel HF. 
Kriterier: Fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 53.100 kr. i 2007. Medfinansiering 37.500 kr. 
11. Viborg Gymnasium og HF i samarbejde med CVU vita, sygeplejerskeuddannelse i 
Viborg/Thisted og CVU Midt-Vest, pædagoguddannelsen i Viborg 
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Projekt: Udvikling af sundheds- og pædagoglinje på HF med det formål at skabe 
sammenhæng mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Gennem praksisnær 
undervisning forventes at forebygge fra fald blandt HF.kursisterne samtidig med, at det kan 
virke afklarende i forhold til studievalg og dermed forebygge frafald i studierne. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever og studerende i 
uddannelse og udvikling af pædagogisk metode mellem flere institutioner. 
Økonomi: Der søges om 100.000 kr. i 2007. Medfinansiering 72.100 kr. 
12. Social- og sundhedsskolerne i Silkeborg, Randers, Århus, Herning, og Skive-
Thisted-Viborg i samarbejde med CVUvita, sygeplejerskeuddannelsen i Viborg 
Projekt: Social- og sundhedsassistenter i sygeplejerskeuddannelsen. Formålet med projektet 
er at informere om en 2½-årig merituddannelse for social- og sundhedsassistenter bland både 
elever og færdiguddannede. Ambitionen er bl.a. øget og samlet rekruttering af studerende til 
sygeplejerskeuddannelsen i Region Midtjylland, og man forventer at kunne etablere et hold 
årligt i tre år med studiestart i februar måned - første gang i februar 2008. 
  
Det er en forudsætning, at der kan træffes aftale om ekstra praktikpladser til disse 
meritstuderende rundt i hele Region Midtjylland, da holdet optages uden for den normale 
dimensionering. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og initiativ, der medvirker til øget 
rekruttering. 
Økonomi: Der søges om 250.000 kr i 2007 til dækning af PR-kampagne, materialer m.v. 
Medfinansiering er skolernes finansiering af ledelse, vejledning, underviseres deltagelse i 
møder og informationsarrangementer samt administrativt arbejde med koordinering. 
15. Nørre Nissum Seminarium og HF i samarbejde med Holstebro Tekniske Skole 
Projekt: Formålet med projektet er at udvikle et koncept, hvor man kombinerer en 2-årig HF 
med 1 års grundmodul og praktik på erhvervsuddannelse - "Erhvervs-HF". Ved at udbyde 
fleksible ungdomsuddannelser, der kombinerer almen HF-uddannelse med erhvervsrettede 
forløb forventer man at øge andelen af unge med fuldførte ungdomsuddannelser i 
Nordvestjylland. Erhvervs-HF giver bl.a. adgang til videregående uddannelserEn fuld HF-
eksamen giver adgang til videregående uddannelser, en god basis for at gennemføre en 
videregående uddannelse indenfor en selvvalgt branche.  
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering og fastholdelse af elever i 
uddannelse og styrkelse af uddannelsesaktiviteter i regionens yderområder. 
Økonomi: Der søges om 413.000 kr. i 2007, 572.450 kr. i 2008 og 498.650 kr. i 2009, i 
alt 1.484.600 kr. Medfinansiering 252.000 kr. 
16. EUC MIDT i samarbejde med CVUvita, sygeplejerskeuddannelsen i Viborg 
Projekt: "Projekt Sundhedsstudent" udvikles og etableres over et 3-årigt forløb som en 
sundheds-pædagogisk studieretning. Det overordnede mål er at etablere en studieretning, der 
gør flere unge interesserede i naturvidenskab og derefter motiverede for naturvidenskabelige 
videregående uddannelser. Projektet skulle gerne rekruttere flere piger til HTX, rekruttere flere 
drenge til sygeplejerskeuddannelsen, forebygge frafald på begge skoler m.v. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, initiativ, der stimulerer til uddannelse inden 
for naturvidenskabelige fag og initiativ, der medvirker til rekruttering og fastholdelse af elever. 
Økonomi: Der søges om 150.260 kr. i 2007, 200.520 kr. i 2008, 200.520 kr. i 2009 og 
210.260 kr. i 2010, i alt 761.560 kr. Medfinansiering 100.000 kr. 
17. EUC MIDT i samarbejde med Viborg Handelsskole, Social- og sundhedsskolen 
Skive-Thisted-Viborg, Boruplund, UU-ViborgEgnen, og Viborg Ungdomsskole 
Projekt: Projektet handler om udvikling af nye grundforløbsmodeller til at modvirke frafald og 
sikre fastholdelse i erhvervsuddannelserne. Fokue er de svagere elever, som skal integreres og 
fastholdes gennem Pyramiden. Eliteklassen er et andet vigtigt element i sikring af en bedre 
gennemførelsesprocent, hvor de stærkere elever får målrettede udfordringer, der bringer dem 
hurtigere og mere sikkert gennem uddannelsen. Dertil kommer det ordinære grundforløb, 
der på grund af udslusningerne til de to andre tiltag er mere målrettet den oprindelige 
elevtype. Der arbejdes specielt med den etniske gruppe. Målet er et bredere optag, mere 
fleksible forløb, minimering af frafald og øget integrationsindsats i erhvervsuddannelserne. 
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Samarbejdet mellem parterne skal bl.a. foregå i udviklingsgrupper og netværk. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, rekruttering og fastholdelse af elever og 
udvikling af pædagogiske metoder. 
Økonomi: Der søges om 665.750 kr. i 2007, 1.366.500 kr i 2008 og 760.750 kr. i 2009, 
i alt 2.793.000 kr. Medfinansiering 300.000 kr. 
20. Aarhus Tekniske Skole i Samarbejde med UU`er og produktionsskoler i regionen 
Projekt: Vejledningsforløb for de 16-24 årige uden en ungdomsuddannelse. Formålet med 
projektet er at udvikle korte, fleksible vejledningsforløb på en erhvervsuddannelse for gruppen 
af unge, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller tidligere er droppet ud af 
uddannelse. Projektet omfatter udvikling af modeller for vejledningsforløb, 
kompetenceudvikling af undervisere og vejledere, udvikling af træningsmoduler for ung til ung 
vejledere m.m. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, udvikling af nye pædagogiske metoder og 
rekruttering og fastholdelse af unge i uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 324.500 kr. i 2007. Medfinansiering 167.500 kr. 
21. Viborg Handelsskole i samarbejde med Teknisk Gymnasium på EUC MIDT, Viborg 
Erhvervsråd og private virksomheder 
Projekt: Innovative undervisningsmiljøer på HHX og HTX-uddannelsen i Viborg. Formålet er at 
videreudvikle arbejdet med innovation i uddannelserne. De centrale elementer i projektet 
består af konceptudvikling om arbejdet med det innovative i undervisningen, udvikling af 
database med virksomhedskontakter samt nye måder at tænke innovation og iværksætteri ind 
i undervisningen og hele skolemiljøet. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og virksomheder, nyskabende og innovativt 
og med iværksætteri som en integreret del af undervisningen. 
Økonomi: Der søges om 308.405 kr. i 2007. Medfinansiering 45.000 kr. 
24. Århus Social- og sundhedsskole i samarbejde med Social- og sundhedsskolen i 
Horsens og TangoConsult 
Projekt: "Web-baseret undervisning i social- og sundhedsuddannelserne". Man søger støtte til 
opstart af en web-baseret produktion af uddannelsesmateriale til regionens social- og 
sundhedsuddannelser. I en supplernede ansøgning fra Århus Social- og sundhedsskole har 
man afgrænset produktionen til at koncentrere sig om materiale til områdefagene 
(sundhedsfag, aktivitetsfag m.v.). Web-baseret undervisningsmateriale giver mulighed for 
fleksibel undervisning og individuelle hensyn til elevers læringsstile, hvorfor det emdvirker til 
fastholdelse af elever i uddannelse. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, fastholdelse af elever i uddannelse og 
udvikling af pædagogiske metoder. 
Økonomi: Der søges om 1.568.300 kr fordelt over 2007 og 2008. Medfinansiering 
335.000 kr. 
27. Grenå Gymnasium i samarbejde med Grenå Handelsskole og Grenå Tekniske 
Skole 
Projekt: Udvikling og etablering af psykologordning, der kan hjælpe elever i midlertidig krise 
og fastholde disse i uddannelserne. Projektet omfatter bl.a. uddannelse af studievejledere, 
foredrag for lærere, udvikling af fælles skriftligt materiale om krisehåndtering samt individuelle 
samtaler til kriseramte elever. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, efteruddannelse af undervisere og 
fastholdelse af elever i uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 150.000 kr. i 2007. Medfinansiering i form af lærernes 
uddannelsestid og finansiering af elevernes individuelle samtaler. 
  
  
Ansøgninger, der delvist opfylder kriterierne og indstilles bevilget dele af det 
ansøgte beløb: 
  
10. Flexika - en del af CVU MidtVest 
Projekt: Der søges om udviklingsmidler til konsolodering af FLEXIKA gennem projektmodning. 



 

Side 5 

FLEXIKA er en del af CVU MidtVest og etableret for at medvirke til udvikling af ungdoms- og 
voksenuddannelser i den vestlige del af regionen. Der er beskrevet en række projektideer 
(udvikling af uddannelser i turismebranchen, etablering af almen voksenuddannelse på 
arbejdspladser, udvikling af specifikke GSK og HF-fag så unge kan optages på videregående 
uddannelser samt udvikling af særlige undervisningsforløb for udlændinge i bl.a. landbruget). 
Kriterier: Styrkelse af uddannelse i yderområde, udvikling af nye uddannelsestilbud og 
rekruttering til uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 792.400 kr. i 2007, 781.400 kr. i 2008 og 812.275 kr. i 2009. 
Vurdering: En del af udviklingsaktiviteterne i FLEXIKA omfatter aktiviteter i forhold til almene 
ungdoms- og voksenuddannelser, mens det resterende er driftsaktiviteter. 
Derfor foreslås det, at der bevilges 400.000 kr. i 2007, 300.000 kr. i 2008 og 300.000 
kr. i 2009. 
18. EUC MIDT i samarbejde med Landsforeningen Ligeværd, VUC, Havredal Gl. Skole, 
Mariendal Landbrugsskole, UU ViborgEgnen og Viborg Handelsskole samt en række 
virksomheder i Region Midtjylland 
Projekt: I projekt "ELV" arbejdes der målbevidst med at støtte elever med særlige behov, så 
det bliver muligt for dem at finde en plads på arbejdsmarkedet. Et af redskaberne er et 
udbredt skole-/virksomhedssamarbejde. Tilbuddet udvikles og tilrettelægges ud fra en 
individuel uddannelsesplan. Der samarbejdes med ovenneævnte institutioner og en række 
virksomheder spredt over hele Region Midtjylland. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og rekruttering til uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 743.485 kr. i 2007, 1.565.265 kr. i 2008, 882.200 kr. i 2009 
og 563.600 kr. i 2010, i alt 3.754.550 kr. Medfinansiering 400.000 kr. 
Vurdering: I den nye lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som forventes 
at træde i kraft i 2007 fremgår det, at kommunerne får ansvaret for at tilbyde en 3-årig 
ungdomsuddannelse med et indhold, der stemmer overens med dette projekt. Endvidere er 
det i loven nævnt, at staten kan yde tilskud til forsøgsvirksomhed og pædagogisk 
udviklingsarbejde. Efter aftale med ansøgerinstitutionen vil man undersøge flere 
finansieringsmuligheder i 2008-10 (kommuner og statslige puljer) og derfor i første omgang 
kun søger om bevilling af 743.485 kr. i 2007, hvilket foreslås imødekommet. 
19. Boruplund i samarbejde med EUC MIDT 
Projekt: INFOD - INtegrations FOrskolen i Danmark. Projektet retter sig mod efterkommere af 
traumeramte flygtninge og indvandrere og lignende grupper af unge i 16-25 års alderen, der 
har behov for et særligt tilbud for at tilegne sig motivation og selvværd og tage ansvar for 
egen læring. Projektet består af en undervisningsdel, som varetages af EUC MIDT og en bo- og 
fritidsdel, der varetages af Boruplund. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner, udvikling af pædagogisk metode og 
rekruttering til uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 2.000.000 kr i 2007, 2.000.000 kr. i 2008 og 2.000.000 kr. i 
2009.  
Vurdering: En del af aktiviteterne i projektet omfatter udviklingsaktiviteter i forhold til almen 
ungdomsuddannelse, mens en meget stor del af bevillingen skal bruges til husleje og 
ansættelse af personale og andre driftsmæssige opgaver, som falder uden for 
udviklingspuljens formål. 
Det foreslås derfor, at der bevilges 400.000 kr. i 2007, 400.000 kr. i 2008 og 400.000 
kr. i 2009. 
  
Ansøgninger, der falder uden for kriterierne og meddeles afslag på ansøgning om 
tilskud: 
  
7. Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i samarbejde med Jobcentret og UU 
Projekt: Der ansøges om midler til proaktiv bekæmpelse af nuværende og kommende 
flaskehalse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet går ud på at kortlægge gruppen af 19-25-
årige i kommunen (3.282) for efterfølgende at kontakte og vejlede unge uden uddannelse hen 
mod uddannelse og job. 
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Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og forsøg på rekruttering til uddannelse. 
Økonomi: Der søges om  
Vurdering: Ifølge Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv 
bliver opsøgende vejledning til unge under 25 år en kommunal opgave fra den 1. august 2008. 
Det skønnes derfor ikke hensigtsmæssigt at anvende udviklingsmidler til et 
kortlægningsprojekt, der om et år er en kommunal driftsopgave. 
 8. Lemvig Gymnasium 
Projekt: Institutionen søger støtte til i alt 4 projekter, som omhandler indkøb af og kurser i 
anvendelse af elektroniske tavler, iværksætteri og samarbejde med lokale virksomheder samt 
styrkelse af gymnasiets "Grønne linie" og "Blå Linie". 
Økonomi: Der søges om i alt 227.000 kr. i 2007. Medfinansiering 250.000 kr. 
Vurdering: For de elektroniske tavlers vedkommende er der tale om en almindelig 
driftsinvestering i nye undervisningsmidler, mens der for de tre øvrige projekter er tale om støtte 
til aktiviteter, som allerede er udviklet og derfor falder uden for udviklingspuljens formål. 
13. Skanderborg-Odder Handelsskole i samarbejde med Odder Gymnasium, 
Skanderborg Gymnasium og UU Odder-Skanderborg 
Projekt: Projekt "Min hue" har som formål via udvikling af vejledningsaktiviteter og 
vejledningsmateriale for elever i grundskolens 6., 7. og 8. klasse at øge rekrutteringen til 
ungdomsuddannelserne. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og rekruttering af elever til uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 120.000 kr. i 2007. Medfinansiering 92.600 kr. 
Vurdering: Vejledning af elever i folkeskolen er en kommunal opgave. I ansøgningen henvises 
til kvalitetsudvikling af regionens vejledningstilbud i Vækstforums handlingsplan. Ansøgningen 
videresendes til dette projekt. 
14. Grenå Handelsskole 
Projekt: Formålet med projektet er bl.a. at fastholde flere unge i uddannelse via 
virksomhedsbesøg og besøg på messer. Ansøgningen omhandler finansiering af transport, 
overnatninger og indgangsbilletter til ovennævnte arrangementer. 
Kriterier: Fastholdelse af elever i uddannelse og iværksætteri. 
Økonomi: Der søges om 1.080.000 kr. i 2007. 
Vurdering: Det ansøgte beløb betragtes som et driftstilskud og falder derfor uden for 
udviklingspuljens formål. 
22. AOF Herning i samarbejde med a-kasser og Jobcentre 
Projekt: Projekt "Ordskiftet" er et særligt tilrettelagt forløb for ordblinde, så de bliver i stand 
til at gå videre på FVU-niveau. Målet er i samarbejde med a-kasserne og jobcentrene bl.a. at 
udvikle en afdækningsmetode i forhold til såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og forsøg på rekruttering til uddannelse. 
Økonomi: Der søges om 587.008 kr. i 2007. Medfinansiering 258.465 kr. 
Vurdering: I forbindelse med velfærdsaftalen er der afsat betydelige ressourcer til voksen- og 
efteruddannelse, herunder ordblindeundervisning og FVU, og projektet henvises derfor til at 
søge midler i statslige puljer til dette projekt. 
  25. Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium i samarbejde med Holstebro 
Handelsskole og Holstebro Tekniske Skole 
Projekt: Ansøgningen er første fase i et længerevarende kompetenceudviklingsforløb, der skal 
fokusere på kompetenceudvikling af virksomhedernes mellemledere eller ejerledere. I det 
indledende projekt søges der midler til en intensiv markedsføring af erhvervsuddannelser for 
voksne i Lemvig Kommune. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og styrkelse af institutioner i yderområder. 
Økonomi: Der er søgt om 69.893 kr. i 2007. 
Vurdering: Erhvervsuddannelse for voksne falder uden for udviklingspuljens målgruppe, som er 
almene ungdoms- og voksenuddannelser. Projektet foreslås videresendt til Vækstforums projekt 
"Kompetenceplatform", da det vurderes at falde ind under dette indsatsområde. 
  
Ansøgninger, der primært omfatter ønske om midler til anlæg, og som indstilles til 
drøftelse: 
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4. Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø i samarbejde med Rønde Gymnasium og 
Dansk Islandshesteforening 
Projekt: For at styrke landbrugsskolens position og sikre et tilstrækkeligt aktivitetsniveau, har 
man besluttet at udvide med et større hestehold, der skal bruges til 5 formål: styrkelse af 
landbrugsuddannelsen, styrkelse af driftslederuddannelsen, etablering af hestecollege sammen 
med Rønde Gymnasium, ny berideruddannelse samt rideskoledrift. Ansøgningen omfatter 
tilskud til at opføre et "levende" klasseværelse, der giver mulighed for at kombinere 
praksislæring med teori, hvilket kan tiltrække elever og fastholde frafaldstruede. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og rekruttering og fastholdelse af elever. 
Økonomi: Der søges om 595.000 kr. i 2007 til etablering af klasseværelse. 
Vurdering: Lov nr. 575 af 9. juni 2006 giver mulighed for tilskud til anlæg. 
26. Djurslands Erhvervsskoler 
Projekt: Fra 3D uddannelse til Campus. Djurslands Erhvervsskoler arbejder med en ny 
landsdækkende nicheuddannelse - 3D -, som i øjeblikket tiltrækker 150 unge pr. år fra hele 
landet. Hvis Skolen havde bygningsfaciliteter og medieudstyr hertil, kunne man sagtens 
optage endnu flere elever. Derfor søges om tilskud til etablering af et inspirerende studie-, 
leve- og bomiljø for studerende på 3D uddannelse (3D showroom, open learning center med 
medieudstyr samt lokaler til studiesociale aktiviteter. 
Kriterier: Samarbejde mellem flere institutioner og styrkelse af uddannelse i yderområder. 
Økonomi: Der søges om 377.000 kr. i 2007 og 5.465.000 kr. i 2008. Medfinansiering af 
møbler og udstyr til lokaler. 
Vurdering: Lov nr. 575 af 9. juni 2006 giver mulighed for tilskud til anlæg. 
  
Ansøgning nummer 23 fra Århus Social- og sundhedsskole er trukket tilbage, da man ønsker 
en yderligere bearbejdning af projektet med henblik på genfremsendelse til næste 
ansøgningsrunde 1. september 2007. 
  
Hvis indstillingerne følges vil der være følgende forbrug på udviklingspuljen: 
I 2007: 5.973.843 kr. 
I 2008: 4.414.857 kr. 
I 2009: 2.649.920 kr. 
I 2010: 210.260 kr. 
For bevilgede projekter vil der blive udformet en kontrakt. 
  
Projektansøgningerne bliver drøftet i Underudvalget vedrørende uddannelse og kompetencer 
den 6. juni 2007 og resultatet af drøftelserne vil således foreligge ved Forretningsudvalgets 
møde den 12. juni 2007. 
  
 
 
 
 
 



Ansøgning nr. 1







Ansøgning nr. 2



















Ansøgning nr. 3









Ansøgning nr. 5







Ansøgning nr. 6











Ansøgning nr. 9







Ansøgning nr. 11









Ansøgning nr. 12











Ansøgning nr. 15





















Ansøgning nr. 16















Ansøgning nr. 17

























Ansøgning nr. 20













Ansøgning nr. 21











Ansøgning nr. 24
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bodil.primsoe@ru.rm.dk [bodil.primsoe@ru.rm.dk]Til

Kopi til

Fra sosu-skolen i aarhusVedrørende

Hej Bodil

Tak for behageligt møde - jeg fremsender dig hermed 2

dokumenter. En tilbagetrækning af ansøgning og en tekst til

revidering af første ansøgning.

Jeg vil gerne invitere dig til Århus en dag - hvordan ser

din kalender ud først i Juni?

Niels Chr Vestergaard

Head of International Department

The Social and Health Care College in Aarhus, Denmark

Olof Palmes Alle 35

Dk-8200 Aarhus C

Tel: +45 25 16 38 21

E-mail:  sskancv@sosuaarhus.dk

website:  www.sosuaarhus-international.com
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