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Indstilling

Ansøgning til Uddannelsespuljen – Undervisning i
bevægelse
Resumé
VUC Sønderjylland har ansøgt uddannelsespuljen om 2.710.580 kr. til det 3årige projekt
”Undervisning i bevægelse”. Projektet falder inden for temaet ”Nye tilbud, der kan støtte ikke
uddannelsesparate unge i at gennemføre en uddannelse og gøre dem uddannelsesparate, samt de
unge der kan klare sig, hvis de får ekstra støtte”. Projektet vurderes at få flere til at gennemføre en
ungdomsuddannelse. Projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og indstilles til tilsagn på
2.300.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.
Sagsfremstilling
VUC Sønderjylland har ansøgt uddannelsespuljen om 2.710.580 kr. til det 3årige projekt
”Undervisning i bevægelse”. Projektet vil udvikle og afprøve et særligt forløb for unge mænd i alderen
1830 år, der ikke har aflagt 9. klasses afgangsprøve.
Undervisningen skal foretages af mandlige undervisere, og der skal være fokus på fysisk træning og
anvendelsesorienteret undervisning. Der skal inddrages pædagogiske metoder fra Politiet,
Beredskabsstyrelsen og Forsvaret. Undervisningen skal til dels foregå på disse institutioner, på
træningsfaciliter, i naturen og på bootcamps. I forløbet får kursisterne en almen forberedelses
eksamen, som kvalificerer dem til en ungdomsuddannelse. I den sidste del af forløbet deltager
kursisterne i brobygning til en ungdomsuddannelse.
Projektets formål er at hæve både optag og gennemførsel på almen forberedelseseksamen blandt
unge mænd, samt få flere kursister til efterfølgende at starte på og gennemføre en
ungdomsuddannelse.
Leverancer
Projektet udvikler et nyt koncept for mandlige kursister til almen forberedelseseksamen. Projektets
leverancer er:
• Beskrivelse af et konkret trænings og anvendelsesorienteret undervisningsforløb til almen
forberedelseseksamen og en konkret værktøjskasse med f.eks. øvelser, cases, tests, quizzer
mv.
• Videnskabelse og erfaringsopsamling til inspiration for andre uddannelsesinstitutioner
• Netværksdannelse mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, politiet, forsvar og
beredskabsstyrelsen.
Parter
VUC Sønderjylland.
EUC Syd
Haderslev Kaserne, Telegrafregimentet
Hærens sergentskole, Sønderborg
Politiet i Haderslev Aabenraa (herunder Tønder)
og Sønderborg
Beredskabsstyrelsen

SDU – FRPR.
Odense Katedralskole.
UU i Haderlev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg
Jobcentrenes ungeteam i Haderlev, Aabenraa,
Tønder og Sønderborg

Desuden skal der etableres en følgegruppe med deltagelse af de øvrige VUC’er i regionen.
Effekt
Der skal deltage 69 kursister, 9 lærere og øvrige 25 ansatte ved partnerne.
Ansøger angiver følgende effekter:
• 80% af de deltagende unge skal opleve undervisningen som spændende og motiverende
• 90% af de deltagende undervisere skal opleve, at de har de rette kompetencer og værktøjer til
at tilrettelægge, der er spændende og motiverende
• Andel af de unge med en fraværsprocent >8% skal reduceres med 50% i projektperioden
• 75% gennemfører uddannelsesforløbet
• 100% af disse 75% søger ind på en ungdomsuddannelse
Budget
Uddannelsespuljen
Egenfinansiering
Samlet budget

Ansøgt
Kr. 2.710.580
Kr. 708.750
Kr. 3.419.330

Procent
78,9 %
21,1 %
100 %

Indstillet
Kr. 2.300.000

Administrationens vurdering:
Det vurderes:
• At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier, og at projektet understøtter Syddansk
Uddannelsesaftale.
• I projektet er der parter fra både ungdomsuddannelser, kommuner og andre offentlige parter i
Sønderjylland. Projektet er dermed et bredt funderet samarbejde i Sønderjylland. Aktører fra
resten af regionen inddrages i projektets følgegruppe.
• At projektet ligger indenfor det prioriterede indsatsområde vedr. Nye tilbud, der kan støtte
ikkeuddannelsesparate unge i at gennemføre en uddannelse og gøre dem
uddannelsesparate, samt de unge der kan klare sig, hvis de får ekstra støtte.
• At der er tale om et projekt, der lever op til kriterierne 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 efter projektets afslutning. Dog er der behov for
flere aktiviter til at sikre projektets udbredelse til andre områder.
• At tilskuddet fra uddannelsespuljen reduceres fra de ansøgte 2.710.580 kr. til 2.300.000 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.
Indstilling
 at udvalget anbefaler forretningsudvalget at indstille til regionsrådet,
o at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks
Uddannelsespulje på 2.300.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.
o at bevillingen er under forudsætning af, at der udarbejdes et revideret budget og
milepælsplan, som skal godkendes af administrationen
o at egenfinansieringen udgør mindst 21,1% af det samlede budget
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