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Indstilling

Ansøgning til Uddannelsespuljen  95% målsætning 
Transfaglighed i et ungeperspektiv
Resumé
Tietgen HG har ansøgt uddannelsespuljen om 5.991.600 kr. til det 2½årige projekt ”95% målsætning
– Transfaglighed i et ungeperspektiv”. Projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og temaet
”Nye tilbud, der kan støtte de ikkeuddannelsesparate unge i at gennemføre en uddannelse og gøre
dem uddannelsesparate” og vurderes at have effekt på, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse.
Ansøgningen indstilles derfor til tilsagn på 4.600.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.
Sagsfremstilling
Tietgen HG har ansøgt uddannelsespuljen om 5.991.600 kr. til det 2½årige projekt ”95% målsætning
– Transfaglighed i et ungeperspektiv”. Projektet ønsker i et samarbejde mellem kommuner og
ungdomsuddannelser at etablere de vilkår, der skal til for, at de unge kan blive uddannelsesparate og
gennemføre en ungdomsuddannelse. Formålet med projektet er derfor at udvikle redskaber, metoder
og samarbejdsmodeller til arbejdet med ikkeuddannelsesparate unge. Det gør projektet i tre 3
delprojekter med hvert sit fokus.
Delprojekt 1 har fokus på de overgange, som den unge støder ind i på vejen til en
ungdomsuddannelse, og hvor der er risiko for, at den unge falder fra. Det er dels overgange i
uddannelsessystemerne fra udskoling over 10. klasse til ungdomsuddannelserne og dels overgange i
den kommunale organisation. I delprojekt 1 vil der blive udviklet metoder, så fagpersoner i kommuner
og på ungdomsuddannelser bedre kan håndtere disse overgange og den unge ikke tabes mellem
stolene.
I Delprojekt 2 er der fokus på at udvikle fælles redskaber til at vurdere, dokumentere og udvikle unges
uddannelsesparathed, som kan anvendes på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser og som
derved muliggør en koordineret indsats og øger samarbejdet mellem parterne.
I Delprojekt 3 vil der blive udviklet konkrete tilbud til de ikkeuddannelsesparate unge på henholdsvis
produktionsskoler og på en ungdomsskole. Formålet er at den unge igennem det udviklede forløb
bliver parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Leverancer
Projektet har følgende leverancer:
Delprojekt 1.
• Metoder og redskaber til at håndtere overgange, så den unge støttes og ikke falder igennem.
Det er bl.a. overgange og snitflader mellem:
o grundskoler og ungdomsuddannelser
o Skoleafdeling og Socialforvaltning
o når den unge fylder 18 år
o UU og Jobcentret

Delprojekt 2.
• et redskab til at dokumentere og vurdere unges uddannelsesparathed.
• en prototype på et IT simulerings ”spil” der skal bruges i arbejdet med at udvikle de svageste
unges uddannelsesparathed.
• redskaber og materialer til forældresamarbejdet om uddannelsesparathed målrettet 8. kl. i
grundskolen.
Delprojekt 3.
• Et tilbud til ikkeuddannelsesparate unge i produktionsskole og i ungdomsskoleregi med
henblik på, at de bliver uddannelsesparate.
• procedurer for indslusning til og udslusning fra tilbuddene på produktions og ungdomsskolen
samt samarbejdsprocedurer mellem grundskole, UU, produktionsskole, ungdomsskole,
ungdomsuddannelser og jobcentre om målgruppen.

Parter
Delprojekt 1.
Middelfart Kommune, flg. afdelinger:
• Jobcentret
• UULillebælt
• Familieafdelingen
• Handicap – og Psykiatriafdelingen
• Middelfart produktionsskole
• Skoleafdelingen
Ungdomsuddannelserne
Delprojekt 2.
UC Lillebælt
NVR – nationalt videncenter for realkompetence
@dventure, Århus Købmandsskole
Læremidler.dk
Nordfyns og Odense Kommuner, flg. afdelinger:
• UUO
• Folkeskoler
• Beskæftigelsesafdelingen, Odense
Kommune
• Dalum Ungdomsskole
• Elsesminde produktionsskole
Varde, Sønderborg og Middelfart kommuner
Tietgen HG
Social og sundhedsskolen Fyn
Syddansk Erhvervsskole
Gymnasium i Odense

Delprojekt 3.
Nordfyns Kommune, flg. afdelinger:
• Søndersø Produktionsskole
• Skoleafdelingen
• UUO
• Misbrugscentret
• Jobcentret
Ungdomsuddannelserne
Sønderborg Kommune, flg. afdelinger
• Børn og uddannelsesforvaltningen
• UU
• Produktionsskolen
• Jobcentret
• Ungdomsskolen
• Misbrugscentret og SSP
EUC Syd
Varde Kommune, flg. afdelinger:
• Jobcentret
• UU
• Børn og ungeafdelingen
• Social og Handicapafdelingen
• Center for sundhedsfremme
• Psykiatri og Voksenservice
• Produktionsskolen
Social og Sundhedsskolen Esbjerg
EUC Vest

Effekt
I projektet forventes i alt ca. 650 deltagere, heraf er de ca. 400 elever, mens resten er lærere,
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vejledere og andre aktører.
Ansøger angiver følgende effekter på de tre delprojekter:
Delprojekt 1:
• Andel af 2025 årige med en ungdomsuddannelse er stigende
• Andel af 1819 årige, der har afsluttet 9. klasse er stigende
• Andel af eleverne i 9. og 10. klasse der vurderes uddannelsesparate er stigende
• Andel af elever der falder fra indenfor de første 3 måneder er faldende
Delprojekt 2:
• 50% flere elever i 8.9/10. kl. skal på sigt vurderes uddannelsesparate
• 95% af UUvejlederne skal opleve, at vurderingsredskaberne sætter dem i stand til bedre at
vejlede de unge
• 70% af lærere/vejlederne i ungdomsuddannelserne vurderer, at de kan bruge redskaberne
som afsæt for tilrettelæggelse af deres undervisningsforløb.
• 50% færre elever, blandt dem der afprøver værktøjerne, frafalder deres ungdomsuddannelse
• 90% af grundskoleeleverne har fået et tydeligt billede af, hvad det vil sige at være
uddannelsesparat
• 80% af lærere i de særlige tilbud oplever, at de kan bruge redskaberne som grundlag til at
gøre de unge uddannelsesparate.
Delprojekt 3:
• 75 % af de unge der gennemfører forløbene, er stadig i gang med en ungdomsuddannelse
efter 3 måneder
• 95% af de unge, der starter på forløbene, gennemfører forløbet
• 90% af de unge der deltager i forløbene er blevet uddannelsesparate
• 90% af de unge, der har deltaget i forløbene aflægger 9.kl. afgangsprøve
Budget
Uddannelsespuljen
Egenfinansiering
Samlet budget

Ansøgt
kr. 5.991.600
kr. 3.204.420
kr. 9.196.020

Procent
65%
35%
100%

Indstillet
Kr. 4.600.000

Administrationens vurdering:
Det vurderes:
• At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier, og at projektet understøtter Syddansk
Uddannelsesaftale.
• I projektet er der et bredt samarbejde på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. Der er
dermed tale om et bredt funderet samarbejde.
• At der er tale om et projekt, der lever op til kriteriet om nyhedsværdi
• At projektet ligger indenfor det prioriterede tema ”Nye tilbud, der kan støtte de ikke
uddannelsesparate unge i at gennemføre en uddannelse og gøre dem uddannelsesparate”
samt understøtter overgangene fra grundskole til ungdomsuddannelse og overgangene internt
i den kommunale forvaltning.
• At projektet på sigt vil have effekt på målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal
gennemføre en ungdomsuddannelse,
• At resultaterne af projektet kan videreføres og udbredes efter projektets afslutning
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•

At tilskuddet fra uddannelsespuljen reduceres fra de ansøgte 5.991.600 kr. til 4.600.000 kr.
med følgende begrundelse:
o Det har været nødvendigt at prioritere ansøgningerne, da det samlede ansøgte beløb
oversteg restbevillingen til uddannelsespuljen 2011.
o I delprojekt 3 er der afsat store beløb til projektledelse, hvilket der kan reduceres i.

Indstilling
 at udvalget anbefaler forretningsudvalget at indstille til regionsrådet,
•
•
•

at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på
4.600.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011,
at bevillingen er under forudsætning af, at der udarbejdes et revideret projekt og
milepælsplan, som skal godkendes af administrationen, samt
at egenfinansieringen udgør mindst 35 % af det samlede budget
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