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Indstilling

Ansøgning til Uddannelsespuljen – Mobication fra
grundskole til erhvervsliv
Resumé
EUC Lillebælt har ansøgt uddannelsespuljen om 4.182.600 kr. til det 4årige projekt ”Mobication fra
grundskole til erhvervsliv”. Projektet falder inden for temaet ”Synliggørelse af erhvervsuddannelserne
som attraktiv karrierevej i grundskolen – også for de stærke unge”, men understøtter også tema 1
vedr. ikkeuddannelsesparate unge. Projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og projektet
vurderes at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet indstilles til tilsagn på
3.100.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.
Sagsfremstilling
EUC Lillebælt har ansøgt uddannelsespuljen om 4.182.600 kr. til projektet ”Mobication fra grundskole
til erhvervsliv”. Projektet skal udvikle metoder, materialer, redskaber og samarbejdskoncepter til at
bygge bro mellem undervisningen i grundskolen og undervisningen på erhvervsuddannelserne, samt
forberede de unge til de krav, de bliver mødt med af erhvervslivet.
Projektet har to spor. Spor 1 henvender sig til hele klasser i grundskolens 7.9. klasse. Der skal
udvikles forskellige forløb, som udvikles i fællesskab mellem lærere på grundskolen, lærere på
erhvervsuddannelser og virksomhedsansatte. Forløbene skal afvikles i den almindelige undervisning
på grundskolen, f.eks. i forbindelse med temauger.
Spor 2 henvender sig til enkelte skoletrætte elever. I samarbejde mellem skole, elev, forældre og
erhverv skal der laves individuelle aftaler om særlige forløb med f.eks. virksomhedspraktik og
brobygning til erhvervsuddannelser.
Projektets formål er at synliggøre erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej efter
grundskolen, både for stærke unge og for unge, som har brug for ekstra støtte.
Leverancer
Projektet vil bidrage med følgende leverancer:
• Udformning af samarbejdsaftaler og –koncepter mellem grundskoler, erhvervsliv og
erhvervsuddannelser
• Udvikling af efteruddannelsesforløb for lærere, undervisere og ansatte i erhvervslivet
• Udvikling af 20 tværfaglige forløb i grundskolefagene dansk, samfundsfag, engelsk og
matematik i samarbejde med erhvervsuddannelser og erhvervsliv, f.eks. i forbindelse med
temauger
• Udvikling af 20 forløb i det timeløse grundskolefag Uddannelses, erhvervs og
arbejdsmarkedsorientering
• Samarbejdsaftaler mellem grundskoler, erhvervsliv og erhvervsuddannelser omkring særlige
forløb for skoletrætte elever

Parter
EUC Lillebælt.

UU Lillebælt (Fredericia og Middelfart).

UU Haderslev.
EUC Syd
Haderslev Handelsskole
SOSU Syd
Haderslev Kommune, skoleafdelingen
Lokale beskæftigelsesråd (LBR) i Haderslev
DI Sønderjylland
Håndværksrådet
Lokale virksomheder i Haderslev

Fredericia Kommune, Skoleafdelingen
Middelfart Kommune, Skoleafdelingen
IBC Fredericia/Middelfart
SOSU Middelfart
SOSU Fredericia
Lokale beskæftigelsesråd (LBR) Middelfart og
Fredericia
Dansk Industri
Lokale virksomheder i Fredericia og Middelfart

Desuden skal der inddrages netværksdeltagere fra andre UU’er i regionen og andre virksomheder i
regionen.
Effekt
Projektet vil omfatte 2000 elever i grundskolerne, 100 lærere i grundskolerne, 50 lærere fra
erhvervsuddannelserne, ca. 150 virksomheder, ca. 300 virksomhedsansatte og 20 UUvejledere.
Ansøger angiver følgende effekter :
• Andelen af unge på erhvervsuddannelser, som vælger fra eller om indenfor de første tre
måneder falder med 25% inden for 4 år
• Andelen af en årgang som gennemfører en erhvervsuddannelse øges med 20% inden for 7 år
• Andelen, som oplever undervisningen i grundskolen og på erhvervsuddannelserne som
motiverende og inspirerende, øges med 25% inden for 4 år
• Andelen af unge som får en uddannelsesaftale øges med 20% inden for 4 år
• 5% flere gennemfører en ungdomsuddannelse
Budget
Uddannelsespuljen
Egenfinansiering
Samlet budget

Ansøgt
Kr. 4.182.600
Kr. 1.745.600
Kr. 5.928.200

Procent
70,6 %
29,4 %
100 %

Indstillet
Kr. 3.100.000

Administrationens vurdering:
Det vurderes:
• At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier, og at projektet understøtter Syddansk
Uddannelsesaftale.
• I projektet er der parter fra erhvervsuddannelser, grundskolen, kommuner og erhvervslivet i
Haderslev, Middelfart og Fredericia. Projektet er dermed et bredt funderet samarbejde.
• At projektet ligger indenfor det prioriterede indsatsområde vedr. ”Synliggørelse af
erhvervsuddannelserne som attraktiv karrierevej i grundskolen – også for de stærke unge”,
men understøtter også temaet 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 kriteriet om nyhedsværdi.
• At projektet på sigt vil have effekt på målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal
gennemføre en ungdomsuddannelse, såfremt der opnås effekt på de valgte indikatorer.
• At resultaterne af projektet kan videreføres og udbredes efter projektets afslutning.
• At tilskuddet fra uddannelsespuljen kan reduceres fra de ansøgte 4.182.600 kr. til 3.100.000
kr. med følgende begrundelse:
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o
o

Det er nødvendigt, at prioritere midlerne i uddannelsespuljen 2011, da der er ansøgt
et større beløb end der er til rådighed i puljen.
At en del af elementerne i projektets fase tre, hvor allerede afprøvede forløb afprøves
på nye klasser og nye skoler, vurderes at nærme sig drift og derfor skal finansieres af
de deltagende parter.

Indstilling
 at udvalget anbefaler forretningsudvalget at indstille til regionsrådet,
o at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks
Uddannelsespulje på 3.100.000 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 29,4% af det samlede budget
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