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Indstilling

Ansøgning til Uddannelsespuljen  Udvikling af nye 10.
klassestilbud efter 2020 modellen
Resumé
Kold College har ansøgt uddannelsespuljen om 4.663.000kr. til et 2årigt projekt ”Udvikling af 10.
klassestilbud efter 2020 modellen”. Projektet vurderes at ligge inden for temaet ”Nye tilbud, der kan
støtte de ikkeuddannelsesparate unge i at gennemføre en uddannelse og gøre dem
uddannelsesparate.” Projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale, og projektet vurderes at
have effekt på, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet indstilles til tilsagn på
2.800.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.
Sagsfremstilling
Kold College har ansøgt uddannelsespuljen om midler til projektet ” Udvikling af 10.klassestilbud efter
2020 modellen” i samarbejde med 3 kommuner og en række øvrige Erhvervsskoler i Syddanmark.
Projektet vil udvikle og afprøve seks til ni nye tilbud, hvor eleven er 20 uger i en 10. klasse på en
ungdomsskole og 20 uger på en erhvervsskole.
Projektets målgruppe er unge, som har gået 9 år i skole, men ikke skønnes at være
uddannelsesparate, og som ikke tiltrækkes af et traditionelt 10. klassestilbud.
Projektets formål er at udvikle nye typer forløb i et samarbejde mellem ungdomsskole og
erhvervsskole, der kan løfte eleven fagligt og personligt, og medvirke til at eleven opnår en afklaring i
forhold til videre erhvervsuddannelse og dermed motiveres til at starte på en erhvervsuddannelse.
Leverancer
Projektet udvikler og afprøver en række 2020 forløb.
Følgende 3. forløb er allerede udbudt og ønskes afprøvet og udviklet yderligere:
• 10.kl. kontorhandelbutik (TietgenSkolen og Rising Ungdomsskole)
• 10.kl. håndværk (Syddansk Erhvervsskole og Rising Ungdomsskole)
• 10. kl. iværksætterforløb (TietgenSkolen og Korsløkke ungdomsskole)
Yderligere 3 forløb ønskes udviklet det følgende år:
• Levnedsmiddelområdet (Mad til mennesker) (Kold College og Korsløkke Ungdomsskole)
• Social og sundhedsuddannelsen (SOSU Fyn og Dalum Ungdomsskole)
• Bygge og anlægsområdet (Syddansk Erhvervsskole og Vejle 10.kl.)
Herudover ønskes yderligere forløb udviklet mellem Billund Kommune /UUBillund samt Syddansk
Erhvervsskole Grindsted, Campus Vejle og Grindsted Erhvervsskole.
De afprøvede forløb kan tilpasses andre skoler, og tilbuddet bør kunne spredes geografisk.

Effekt
Projektet vil omfatte mellem 150 og 225 elever.
Ansøger angiver følgende effekter:







85% af de deltagende elever aflægger 9. kl.´s afgangsprøver
95% af de deltagende elever vurderes at være uddannelsesparate
95% af de deltagende elever har fået øget viden om uddannelsesvalg
85% af de elever der gennemfører et nyt tilbud gennemfører et grundforløb på en
erhvervsskole
80% af eleverne har i 2014 eller 2015 gennemført eller er stadig i gang med en
ungdomsuddannelse
90% af eleverne oplever, at undervisningen er motiverende og inspirerende.

Parter
• Kold College
• Odense kommune (UUcenter og
ungdomsskolerne Rising og Korsløkke)
• Vejle kommune (UUcenter og 10.kl.)
• Billund kommune (UUcenter og 10.kl)
• Syddansk Erhvervsskole, Odense

•
•
•
•
•
•

Syddansk Erhvervsskole, Vejle
Syddansk Erhvervsskole, Grindsted
TietgenSkolen
Social og Sundhedsskolen Fyn
Campus Vejle
Grindsted Erhvervsskole

Budget
Uddannelsespuljen
Egenfinansiering
Samlet budget

Ansøgt
kr. 4.663.000
kr. 1.166.000
kr. 5.829.000

Procent
80 %
20 %
100 %

Indstillet
2.800.000

Administrationens vurdering:
Det vurderes:
• At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier, og at projektet understøtter Syddansk
Uddannelsesaftale.
• I projektet er der parter fra både kommuner, handelsskole, teknisk skole og sosu. Projektet er
dermed et bredt funderet samarbejde.
• At projektet ligger indenfor det prioriterede indsatsområde vedr. ”Nye tilbud, der kan støtte de
ikkeuddannelsesparate unge i at gennemføre en uddannelse og gøre dem
uddannelsesparate.”
• At der er tale om et projekt, der delvist lever op til kriteriet om nyhedsværdi
• At projektet på sigt vil have effekt på målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal
gennemføre en ungdomsuddannelse, såfremt de angivne effekter opnås.
• At resultaterne af projektet kan videreføres og udbredes efter projektets afslutning
• At der i Billund kommune med fordel kunne udvikles et 2020 forløb, der er målrettet det lokale
erhvervslivs behov
• At tilskuddet fra uddannelsespuljen reduceres fra de ansøgte 4.663.000 kr. til 2.800.000 kr.
med følgende begrundelse:
o Det er nødvendigt at prioritere midlerne i uddannelsespuljen 2011, da der er ansøgt et
større beløb, end der er til rådighed i puljen.
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At elementerne i projektets første skoleår, hvor allerede udbudte forløb afprøves,
vurderes for en stor dels vedkommende at være drift og derfor primært skal
finansieres af de deltagende parter.
At Campus Vejle og Grindsted Erhvervsskole kan trække på erfaringer fra de forløb,
der udvikles og afprøves til TietgenSkolen og Syddansk Erhvervsskole i Odense.
At antallet af udviklede forløb finansieret af uddannelsespuljen reduceres. Fase 5,
hvor der skulle udvikles yderligere forløb udover de 6 ovennævnte, foreslås derfor
finansieret via egne midler.

Indstilling
 at udvalget anbefaler forretningsudvalget at indstille til regionsrådet,
o at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks
Uddannelsespulje på 2.800.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011
o at bevillingen er under forudsætning af, at der udarbejdes et revideret projekt og
milepælsplan, som skal godkendes af administrationen
o at egenfinansieringen udgør mindst 20 %.
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