Evalueringsrapport
Studenterbroen 2007
- et brobygningsprojekt i Region Syddanmark

1. Baggrund
Region Syddanmark har for andet år i træk gennemført brobygning til de videregående uddannelser i regionen. Projektet, kaldet Studenterbroen, blev
iværksat i 2006 som et forsøg. På baggrund af yderst positive evalueringer af
dette projekt besluttede Regionsrådet i foråret 2007 at bevilge midler til at
gennemføre brobygning i efteråret 2007.
Organisatorisk er der nedsat en arbejdsgruppe (se bilag 6), der har bistået regionen med at gennemføre brobygningen. Medlemmerne repræsenterer alle de
deltagende uddannelser - formand for arbejdsgruppen er rektor Jesper Vildbrad. Selve tilrettelæggelsen og afviklingen af Studenterbroen er foretaget af
et sekretariat bestående af Studievalg Fyn og Studievalg Sydjylland. En styregruppe bestående af Carsten Ulstrup, Region Syddanmark, Jesper Vildbrad,
formand for arbejdsgruppen, Peter Præstgaard, centerleder Studievalg Fyn og
Kirsten Hahn Larsen, centerleder Studievalg Sydjylland har omsat arbejdsgruppens beslutninger til praksis.
2. Deltagere
Brobygningsforløbene blev afviklet i uge 43, og på et arbejdsgruppemøde den
4. december 2007 evaluerede arbejdsgruppen projektet, dels på baggrund af
en spørgeskemaundersøgelse til elever og uddannelsesinstitutioner, dels på
baggrund af tilbagemeldinger fra arbejdsgruppens medlemmer og sekretariatet.
I 2007 deltog cirka 1.340 i Studenterbroen, hvilket er cirka 50 % flere end i
2006. Målet var 1.500 deltagere, hvilket desværre ikke helt blev opfyldt. Vedrørende deltagerne kan det konkluderes (se bilag 1, 2, 3, 4 og 5):





Der var cirka 50 % flere deltagere end 2006
Der var flere drenge, der deltog i år (ca. 38 % mod 30 % året før)
Der var cirka 80 med anden etnisk baggrund blandt deltagerne – en fordobling i antallet
i forhold til 2006 (der er dog ikke en højere andel).
Der var en ændring i deltagernes baggrund, idet andelen af htx og hhx elever steg
markant i 2007 på bekostning af andelen af elever fra det almene gymnasium og hf
(sidstnævnte andel er faldet fra 65 % i 2006 til 41 % i 2007). Udviklingen skyldes
blandet andet, at et par erhvervsgymnasier har gjort Studenterbroen obligatorisk for
eleverne. Desuden kolliderer brobygningsperioden med igangsættelsen af det store stuStudenterbroen 2007
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dieretningsprojekt, som skal udarbejdes i 3.g. Det er dog ikke muligt at undgå denne
uhensigtsmæssighed, da brobygningen ikke bør flyttes fra uge 43.
Ovennævnte ændring er sandsynligvis medvirkende årsag til, at der har været flere deltagere på brobygningsforløbene til de korte videregående uddannelser således, at de nu
udgør knap 20 % af deltagerantallet. Antallet af deltagere på brobygningsforløbene på
de lange videregående uddannelser er også steget. Tilsvarende har der været et fald på
de mellemlange videregående uddannelser.
Geografisk har det været et ønske at få flere deltagere med fra de jyske yderområder,
hvorfor det i år har været muligt at få et tilskud til overnatningsudgifter. Andelen af deltagere fra det tidligere Ribe Amt har været stigende mod et fald i andelen af deltagere
fra Fyn og det tidligere Vejle Amt (her tager en del også til et tilsvarende projekt i Århus). Sønderjyllands Amt har andelsmæssigt status quo, men en fremgang i det faktiske antal deltagere på ca. 60 personer.
Af bilag 2 fremgår det, hvilke gymnasiale institutioner deltagerne kommer fra.
Af bilag 3 fremgår det, hvilke brobygningsforløb de har deltaget i.
Bilag 4 og 5 viser den geografiske mobilitet i projektet. Der er således mange fra Jylland, der deltager i forløbene på Fyn (det er også her, der er det største udbud). Tilsvarende er der ikke mange fra Fyn, der prøver et forløb i en af de jyske byer.

3. Økonomi og administration
Budgetrammen var fastsat til 1.000.000 kr., og der blev i alt forbrugt cirka
600.000 kr. ekskl. moms (se bilag 8). Det var hensigten at udvikle et nyt og
mere hensigtsmæssigt tilmeldingssystem, der kunne lette det administrative
arbejde i forbindelse med tilmeldingsproceduren, men det var ikke muligt at
finde det optimale system, hvorfor en pulje penge til dette ikke er blevet brugt.
Endvidere skyldes det mindre forbrug, at der har været væsentlig færre udgifter til befordring og overnatning end budgetteret.
Set fra brugerside fungerede hjemmesiden og IT-systemet godt. Det er dog
stadig ønskeligt, at tilmeldingssystemet forbedres. Gennemførelse og koordinering af projektet har fungeret hensigtsmæssigt. Regler vedrørende befordring og overnatning bør dog tilpasses de faktiske forhold. Således er det ønskeligt, at elever fra andre regioner kan få dækket deres omkostninger, når de
deltager i Studenterbroen.
3. Deltagernes evalueringer
Form- og indholdsmæssigt er hovedkonklusionen, at elever, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser har været meget tilfredse med brobygningen og ønsker den videreført næste år. Mere end 92 % af de deltagende
elever, som har svaret på spørgeskemaet, vil således anbefale det til andre, 86
% har haft en positiv oplevelse og 82 % angiver, at de er blevet klogere på
deres uddannelsesvalg. 97 % af besvarelserne fra de videregående uddannelsesinstitutioner ønsker at deltage det kommende år og tilsvarende er de gymnasiale uddannelser er også overvejende positive overfor projektet.
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Elevernes, de videregående uddannelsers og de gymnasiale uddannelsers besvarelser kan ses af bilag 9, 10, 11 og 12. Endvidere er elevernes besvarelser
bearbejdet i bilag 13.
4. Arbejdsgruppens anbefalinger
På baggrund af evalueringen og forløbet i 2007 har arbejdsgruppen vedtaget
følgende hovedindstillinger:
•

Regional brobygning bør gennemføres på tilsvarende vis i 2008 med
samme målgruppe som i 2007, dvs. hovedsageligt elever fra de gymnasiale ungdomsuddannelser med behov for afklaring og/eller bekræftelse
af studievalg. Endvidere ønsker arbejdsgruppen, at elever fra andre regioner sidestilles med regionens elever i forhold til optagelse på et brobygningsforløb samt med dækning af udgifter til transport og overnatning.

•

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at projektet i 2008 har som mål, at
der opnås flere deltagere i følgende grupper: hf’ere, drenge, unge med
anden etnisk baggrund end dansk. Fokus i projektet bør således i højere
grad være grupper, hvor der ikke er så stor tradition for at tage en videregående uddannelse. Dette anbefales med henblik på at nå målet om,
at 50 % af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse.

•

For at fremme samarbejdet mellem uddannelserne på tværs i regionen
er det vigtigt, at Regionsrådet fortsat bakker op med politisk og økonomisk støtte.

•

Det anbefales, at Studievalg fortsat varetager sekretariatsfunktionen.

5. Oversigt over bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1 – Statistik over deltagere
2 – Deltagere fordelt på skoler
3 – Deltagere fordelt på forløb
4 – Hvilke byer tager eleverne til?
5 – Hvilke byer kommer eleverne fra?
6 – Medlemmer af arbejdsgruppen
7 – Tidsplan 2007
8 – Regnskab
9 – Elevernes besvarelser
10 – De videregående uddannelsers besvarelser
11 – De gymnasiale institutioners besvarelser
12 – Sammenskrivning af elevernes kommentarer
13 – Rapport – Bearbejdning af elevbesvarelserne
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