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Indstilling – Uddannelse med perspektiv
Resumé
Fredericia Gymnasium har ansøgt uddannelsespuljen om 3.980.500 kr. til det 3årige projekt ”Uddannelse
med Perspektiv. Projektet vurderes at ligge inden for temaet ”Gennemførelse af ungdomsuddannelse med
perspektiv”, og at projektet vil have effekt på at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet vil
desuden have effekt ift., hvor mange der gennemfører en videregående uddannelse. Projektet understøtter
Syddansk Uddannelsesaftale og indstilles til tilsagn på 1.900.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.
Sagsfremstilling
Fredericia Gymnasium har ansøgt uddannelsespuljen om 3.980.500 kr til det 3årige projekt ”Uddannelse
med Perspektiv i samarbejde med en række øvrige gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser i
Syddanmark. I projektet udvikler de gymnasiale ungdomsuddannelser i samarbejde med de videregående
uddannelser undervisningsforløb, der afholdes på de gymnasiale uddannelser som en del af den ordinære
undervisning.
Projektets formål er at give specielt de tøvende og usikre unge på gymnasiale ungdomsuddannelser
motivation, fokus og videreuddannelsesperspektiv på deres igangværende ungdomsuddannelse. Et konkret
videreuddannelsesperspektiv kan være med til at motivere og fastholde den unge i ungdomsuddannelsen.
Projektet retter sig derfor mod de studieretninger, hvor der ikke er et klart videreuddannelsesperspektiv, og
som derfor i større omfang vælges af elever, der ikke har et konkret mål i forhold til gennemførsel af en
gymnasial uddannelse.
Leverancer
Projektet udvikler 13 studieretningspakker, som efterfølgende stilles til rådighed for regionens
ungdomsuddannelser
Der udvikles en model for studieretningspakker, som afprøves i projektet. Der er tale om forløb af to til fire
dages varighed, som med hensyn til opbygning af intensitet og personlig involvering er inspireret af
campmodellen, men er uden overnatning.
Undervisningspakkerne designes til at kunne understøtte skolernes bestræbelser på at tegne nogle klare
studieretningsprofiler og at give de unge et gennemførelses og videreuddannelsesperspektiv.
Parter
• Fredericia Gymnasium (stx).
• Rødkilde Gymnasium. (stx)
• Alssund Gymnasium. (stx)
• Syddansk Erhvervsskole, Odense. (htx)
• Tønder el. Varde Handelsskole. (hhx)
• Erhvervsakademiet Lillebælt.
• University College Lillebælt.
• Designskolen Kolding.
• Syddansk Universitet, Odense.
• Syddansk Universitet, Sønderborg.

• Studievalg Fyn og Studievalg Syd.
• University College Syd.
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Effekt
Der vil deltage ca. 600 elever i alt og 68 lærere pr. studieretningspakke i projektet.
Ansøger angiver følgende effekter:
 10% reduktion i det gennemsnitlige fravær på de involverede studieretninger, idet der tages
højde for en typisk udvikling for årgangen.
 15% stigning i andelen af elever, der oplever, at undervisningen i de involverede fag er
motiverende og inspirerende.
 50% flere af eleverne er bevidste om og angiver at opleve en særlig studieretningsprofil.
 At der blandt deltagerne i pakkeforløbene kan registreres en signifikant større deltagelse i
Studievalgs og de videregående uddannelsers vejledningsaktiviteter sammenholdt med
sammenlignelige grupper af unge i ungdomsuddannelse og i overgang til videregående
uddannelse
Budget
Uddannelsespuljen
Egenfinansiering
Samlet budget

Ansøgt
kr. 3.980.500
kr. 588.240
kr. 4.568.740

Procent
87,1 %
12.9 %
100 %

Indstillet
Kr. 1.900.000

Administrationens vurdering:
Det vurderes:
• At projektet lever op til Uddannelsespuljens kriterier, og at projektet understøtter Syddansk
Uddannelsesaftale.
• I projektet er der parter fra alle typer af ungdomsuddannelser, ligesom det er et samarbejde
med en række videregående uddannelser. Projektet er dermed et bredt funderet samarbejde.
• At projektet ligger indenfor det prioriterede indsatsområde vedr. Aktiviteter som sikrer, at de
unge gennemfører en ungdomsuddannelse med perspektiv i forhold til efterfølgende
videregående uddannelse – for de unge der har svært ved overgangen til videregående
uddannelse.
• At det 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 og udbredes efter projektets afslutning
• At tilskuddet fra uddannelsespuljen reduceres fra de ansøgte 3.980,500 kr. til 1.900.000 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.
o At elementerne i projektets fase tre, hvor allerede afprøvede forløb afprøves på nye
institutioner, vurderes at nærme sig drift og derfor skal finansieres af de deltagende
parter.
o At antallet af udviklede studiepakker finansieret af uddannelsespuljen kan reduceres
Indstilling
 at udvalget anbefaler forretningsudvalget at indstille til regionsrådet,

o
o
o

at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks
Uddannelsespulje på 1.900.000 kr. fra uddannelsespuljen 2011.
at bevillingen er under forudsætning af, at der udarbejdes et revideret projekt og
milepælsplan, som skal godkendes af administrationen
at egenfinansieringen udgør mindst 12,9% af det samlede budget
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