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Journal
nummer

Projektnavn v/ansøger

Ansøger og partnere

Kort beskrivelse af projektet

11/6911

95% målsætning –
Transfaglighed i et
ungeperspektiv

Tietgen HG; Middelfart,
Varde, Odense og Nordfyns
Kommune; UC Lillebælt;
NVR; Læremidler.dk; Århus
Købmandsskole; SOSU Fyn;
SOSU Esbjerg; Syddansk
Erhvervsskole; EUC Syd;
EUC Vest

11/6910

Udvikling af nye 10.
klassestilbud efter 2020
modellen

11/6916

Total budget

Ansøgt beløb

Indstillet beløb

Projektet skal i tre delprojekter udvikle redskaber,
Ikkeuddannelses
metoder og samarbejdsmodeller for arbejdet med ikke parate unge, 15
uddannnelsesparate unge. De tre delprojekter handler
25 årige
om: 1: Udvikling af nye metoder og redskaber til
overgange for ikkeuddannelsesparate unge i forbindelse
med udskoling og mellem kommunale forvaltninger. 2:
Udvikling af fælles redskaber og metoder til
dokumentation og vurdering af uddannelsesparathed. 3:
Udvikling og afprøvning af nye tilbud på produktionsskole
og ungdomsskole.

9.196.020

5.991.600

4.600.000

Kold College; Odense,
Vejle og Billund Kommune;
Syddansk Erhvervsskole
Odense, Vejle og Grindsted;
Tietgenskolen; SOSU Fyn;
Campus Vejle; Grindsted
Erhvervsskole

Projektet skal udvikle og afprøve 610 forskellige nye 10.
klassestilbud efter 2020 modellen, hvor 20 ugers
ungdomsskole kombineres med 20 ugers
ungdomsuddannelse. Tilbuddet skal fokusere på de ikke
uddannelsesparate unge. Det drejer sig bl.a. om forløb
på hhv. Korsløkke Ungdomsskole (Odense) og Kold
College (Mad til mennesker), Dalum Ungdomsskole og
SOSU Fyn, samt Syddansk Erhvervsskole Vejle (Bygge
og anlæg) og 10. klassescentret i Vejle.

Ikkeuddannelses
parate unge, som
ikke tiltrækkes af
almindelige 10.
klassestilbud, 15
17årige

5.829.000

4.663.000

2.800.000

Undervisning i bevægelse VUC Sønderjylland; EUC
Syd; Haderslev kaserne;
Hærens sergentskole; UU i
Haderslev Aabenraa Tønder
og Sønderborg; Politiet i
Haderslev, Aabenraa og
Sønderborg;
Beredskabsstyrelsen; SDU 
FRPR; Odense
Katedralskole; Jobcentrene i
Haderslev, Aabenraa,
Tønder og Sønderborg

Projektet skal få flere unge mænd (1830 år), der ikke
har gennemført grundskolen, til at gennemføre en
ungdomsuddannelse. Der skal udvikles et særligt AVU
tilbud til gruppen med en særlig trænings og
anvendelsesorienteret profil. Det tilsigtes, at klassen
består af mandligere kursister og undervisningen
foretages af mandligere undervisere. Der inddrages
pædagogiske metoder fra Politiet, Beredsskabsstyrelsen
og Forsvaret. Tilbuddet skal udvikles og gennemføres i
samarbejde med politi, beredskabsstyrelsen, militær,
UU'er, ungdomsuddannelser og jobcentre.

Unge mænd i
alderen 1830 år,
der ikke har
gennemført
grundskolen

3.419.330

2.710.580

2.300.000
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Målgruppe

11/6919

Mobication fra
EUC Lillebælt, UU
grundskole til erhvervsliv Haderslev, UU Lillebælt,
Haderslev Fredericia og
Middelfart kommune, EUC
Syd, Haderslev
Handelsskole, SOSU Syd
Middelfart og Fredericia, IBC
Fredericia/Middelfart, LBR,
Dansk Industri,
Håndværksrådet m.fl.

Projektet skal synliggøre erhvervsuddannelserne som
attraktiv karrierevej, både for stærke elever og dem, der
har brug for ekstra støtte. Projektet skal udvikle metoder,
materialer, redskaber og samarbejdskoncepter til at
bygge bro mellem undervisningen hhv. i grundskolen og
på erhvervsuddannelserne. Projektet indeholder to spor:
Spor 1 henvender sig til hele klasser i 7.9. klasse. Spor
2 henvender sig til enkelte, skoletrætte elever, hvor der
kan laves individuelle aftaler.

Spor 1: Alle
elever i
grundskolens 7.
9. klasse; Spor
2: Skoletrætte
elever i 7.9.
klasse

5.949.800

4.182.600

3.100.000

11/6951

Uddannelse med
perspektiv

Projektet skal udvikle 13 korte, praksisorienterede og
tematiserede undervisnings eller studieretningspakker,
som gennemføres i samarbejde med lærere og
studerende fra videregående uddannelser. Det kan f.eks.
være et samarbejde mellem Biologiundervisningen og
Sygeplejerskeuddannelsen. Projektet skal give særligt
tøvende og usikre unge motivation og perspektiv med
ungdomsuddannelsen. Projektet retter sig derfor mod
studieretninger, hvor der ikke er et klart
videreuddannelsesperspektiv. Der er fokus på
samarbejdet med KVU og MVU.

Elever på
gymnasiale
uddannelser, som
er frafaldstruede
pga. manglende
fremtids
perspektiv, 1619
årige

4.568.740

3.980.500

1.900.000

28.962.890

21.528.280
14.704.678

14.700.000
4.678

Fredericia Gymnasium;
Rødkilde Gymnasium;
Alssund Gymnasium;
Syddansk Erhvervsskole
Odense (htx); Tønder el.
Varde Handelsskole (hhx);
Erhvervsakademi Lillebælt;
UC Lillebælt; UC
Syddanmark; Designskolen
Kolding; Syddansk
Universitet; Studievalg Fyn
og Syd

I alt
Til rådighed
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