Indstillingsskema til vækstforum – Bilag 18b
Ansøger om Mål 2 midler – Socialfonden
Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden
Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Ansøgt beløb
7.839.690 kr.
kr.
kr.

Indstillet beløb
0 kr.
kr.
kr.

J.nr.:

08/9017

Projektnavn:

Ungdomsskolen i erhvervsuddannelsen

Ansøger:

Odense Kommune, Korsløkke Ungdomsskole

Adresse:

Danmarksgade 10, 5000 Odense C

Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:

Per Lindegaard Christensen
pc@odense.dk
Odense

Juridisk status og CVR/CPR nr.:

Offentlig institution, Kommunal Ungdomsskole
CVR 35209115

Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Tietgenskolen, CVR 23267519 – vil deltage i etablering af
fritidsundervisning og aktiviteter i ungdomsskolens regi og i
Tietgenskolens lokaler. Elevcoachsystemet afprøves på Tietgenskolen.
Svendborg Ungdomsskole, CVR 54802013 – vil afprøve og udvikle i
elevcoachsystemet, etablere fritidsundervisning og netværksskabende
aktiviteter på Svendborg Erhvervsskole, afholde vejledningsarrangementer i samarbejde med UU-centeret og Erhvervsskolen,
samarbejde med Ærø og Langelands ungdomsskoler om at udstrække
tilbudet til erhvervsskoleelever fra disse 2 kommuner.
Tønder Ungdomsskole, CVR 29189781 – vil afprøve og udvikle i
elevcoachsystemet, etablere fritidsundervisning og netværksskabende
aktiviteter på EUC Syd i Tønder, afholde vejledningsarrangementer i
samarbejde med UU-centeret og EUC Syd, bakke op om udviklingen
af Ungdomsklassen i Tønder som alternativt 10. skoleår.
Sønderborg Ungdomsskole, CVR 29189773 - vil afprøve og udvikle
i elevcoachsystemet, etablere fritidsundervisning og netværksskabende
aktiviteter på EUC Syd, afholde vejlednings-arrangementer i
samarbejde med UU-centeret og EUC Syd, bakke op om udviklingen
af Ungdomsklassen i Sønderborg som alternativt 10. skoleår.
Odense Tekniske Skole , CVR 35228616 – vil udvikle et samarbejde
med Erhvervslivets 10. skoleår i samarbejde med ungdomsskolen og
Ungdommens Uddannelsesvejledning, etablere fritidsundervisning og
aktiviteter i ungdomsskolens regi og i teknisk skoles lokaler, udbygge
og videreudvikle elevcoachsystemet og bidrage til
vejledningsarrangementer, der øger forståelsen for EUD’s kvaliteter.
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Svendborg Erhvervsskole, CVR 25887336 – etablere fritidsundervisning og netværksskabende aktiviteter i ungdomsskolens regi
og i Erhvervsskolens lokaler, afprøve elevcoachsystemet og bidrage til
vejledningsarrangementer, der øger forståelsen for EUD’s kvaliteter.
EUC Syd, Sønderborg, CVR 17928473 – vil videreudvikle
Ungdomsklassen i samarbejde med ungdomsskolen og Ungdommens
Uddannelsesvejledning, etablere fritidsundervisning og aktiviteter i
ungdomsskolens regi og i EUC Syds lokaler, afprøve elevcoachsystemet og bidrage til vejledningsarrangementer, der øger forståelsen
for EUD’s kvaliteter.
EUC Syd, Tønder, CVR 17928473 - vil videreudvikle
Ungdomsklassen i samarbejde med ungdomsskolen og Ungdommens
Uddannelsesvejledning, etablere fritidsundervisning og aktiviteter i
ungdomsskolens regi og i EUC Syds lokaler, afprøve elevcoachsystemet og bidrage til vejledningsarrangementer, der øger forståelsen
for EUD’s kvaliteter.

Projektstart / Projektslutning:

Dalum UC, CVR 29189773 – vil udvikle et samarbejde med
Korsløkke Ungdomsskole om eksternt modul til grundforløbet for
frafaldstruede elever på levnedsmiddellinien, vil etablere fritidsundervisning og netværksskabende aktiviteter i ungdomsskolens regi
og i teknisk skoles lokaler og bidraget til vejledningsarrangementer,
der øger forståelsen for EUD’s kvaliteter.
US-Centret, CVR 11923976
Rundfunk La Rouge, Producent Niller Madsen, CVR 17935097
LO-Odense, Formand Helle Nielsen. CVR 26652510
Den Helhedorienterede Indsats, Konsulent Erik Bukh, CVR
83659912
Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odense, Afdelingsleder Åse
Kjøller, CVR 35209115
Ungdommens Uddannelsesvejledning Sydfyn, CVR 54802013
Ungdommens Uddannelsesvejledning Sønderborg, UU-Centerleder
Bo Madsen, CVR 29189773
Ungdommens Uddannelsesvejledning, Tønder, CVR 29189781
Cand. psyk. Lars Hugo Sørensen, CVR 26854857
Konsulent Annette Vilhelmsen, CVR 30315596
Odense Kommune, Rådmand Jane Jegind, CVR 35209115
Sønderborg Kommune, Viceborgmester Jørn Lehmann Petersen,
CVR 29189773
Langelands Ungdomsskole, Ungdomsskoleleder Helle Wisbech,
CVR 29189730
03.11.2008
31.10.2011

Vækstforums indsatsområde:

Initiativ 9A: Ungdomsudd., kortuddannede, flere og bedre job.

Strukturfonds indsatsområde:

Socialfonden, Prioritet 2, Udvidelse af arbejdsstyrken

Relation til den regionale
partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til
partnerskabsaftale:

I, Uddannelse og arbejdskraftudbud

Øvrige netværksdeltagere:

Flere unge fra regionen skal have en ungdomsuddannelse og således
bidrage til at nå den nationale målsætning om at mindst 95 pct. af alle
unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.
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Vækstforumsekretariatets kommentar:
Projektet vil med seks forskellige indsatser skabe brobygning mellem grundskole og erhvervsuddannelse
samt mindske frafaldet på erhvervsskolerne. Hermed falder projektet inden for rammerne af initiativ 9a.
Indsatserne er fordelt på fire kommuner: Odense, Svendborg, Sønderborg og Tønder. Indsatserne er:
1) Videreudvikling af erhvervslivets 10. skoleår (Odense Kommune)
2) Udvikling af elevcoachordning på EUD skolerne (alle 4 kommuner)
3) Udvikling af Ungdomsklassen – i regi af EUC Syd i samarbejde med ungdomsskolen (Sønderborg
og Tønder Kommuner)
4) Udvikling af initiativer, der skal medvirke til at frafaldstruede elever fastholdes i uddannelse – i et
samarbejde mellem Dalum UddannelsesCenter og ungdomsskolen (Odense Kommune)
5) Udvikle nye modeller for samarbejdet om fritidsundervisning og ungdomsmiljøer på EUD-skolerne
(alle 4 kommuner)
6) Vejledningsindsats for at gøre opmærksom på det værdifulde i en erhvervsuddannelse eller
inddragelse af de unges omgivelser.
De fleste af disse seks indsatser bygger på tidligere projekter:
Erhvervslivet 10. skoleår (1) udbydes allerede på Korsløkke Ungdomsskole i Odense.
Undervisningsministeriet har lavet en evalueringsrapport, der overvejende er positiv. Rapporten har dog
nogle forslag til forbedringer. Det er disse forbedringer, man vil implementere med projektet. Det er
sekretariatets vurdering, at nyhedsværdien i disse aktiviteter er begrænset, og at der er problemer ifht.
additionalitetskravet.
Det samme gælder for ungdomsklassen i Sønderborg (3). I et notat fra Sønderborg Kommune fremgår det, at
Sønderborg Kommune allerede har konkrete planer om at oprette ungdomsklassen i skoleåret 2008/2009.
Det nye ved ungdomsklassen ser derfor kun ud til at være, at den også oprettes i Tønder.
Elevcoachordningen (2) er ifølge ansøgningen allerede afprøvet på Odense Tekniske Skole med positivt
resultat, således at OTS fremadrettet vil overtage finansieringen. Projektet skal bruges til at udbrede
erfaringerne på erhvervsskolerne i de 4 kommuner.
Endelig bygger indsatsen omkring inddragelse af de unges omgivelser (6) på erfaringer fra et projekt i
Odense Øst. Også her skal projektet udbrede erfaringerne.
Af de seks indsatser er det således kun sammenarbejde mellem Dalum Uddannelses Center og
ungdomsskolen (4) og udvikling af nye modeller for samarbejdet om fritidsundervisning og ungdomsmiljøer
på EUD-skolerne (5), der ikke allerede er prøvet eller planlægges gennemført. Ingen af de to fremstår som
de største indsatser.
Derfor vurderer sekretariatet at projektets nyhedsværdi er begrænset. Derudover lever de to mest omfattende
indsatser (1 og 3) ikke op til additionalitetskravet.
Det taler til projektets fordel, at det involverer videnspredning til yderområder og at det er baseret på et stort
netværk af forskellige aktører, men på baggrund af ovennævnte faktorer vurderes projektet dog samlet set til
et afslag.
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Det indstilles:
Sekretariatet anbefaler, at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at projektet modtager afslag
fra Den Europæiske Socialfond og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler med følgende begrundelse:
 At projektet ikke i tilstrækkeligt omfang lever op til strukturfondskravene om additionalitet og
nyhedsværdi. De mest omfattende indsatser er allerede afprøvet.
Der tages kontakt med ansøgeren med henblik på videreudvikling af dele af ansøgningen og mulige
alternative finansieringsmuligheder.

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori C

Ansøgers korte resumé af projektet:
Formål:
Den overordnede intention med dette projekt er at styrke indsatsen frem mod regeringens målsætning om at
95 % af en ungdomsårgang i år 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Ansvaret for dette ligger hos
kommunerne. Ungdomsskolen er kommunal og ud fra lovgivningsmæssige muligheder har Ungdomsskolen
en enestående mulighed for at være brobygger mellem:
De unge, der forlader grundskolen, erhvervsuddannelserne, erhvervslivet og UU.
De udfordringer der skal arbejdes målrettet med er:
• At løfte ungdomsuddannelsesniveauet i Region Syddanmark.
• At medvirke til at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse.
• At modvirke Erhvervslivets oplevelse af flaskehalse.
• At medvirke til at Erhvervsuddannelserne får flere helt unge til at gennemføre en
ungdomsuddannelse.
• At UU gennem samarbejde med involverede parter kan arbejde med motivation af grupper af
unge og deres forældre for, at de unge tager en ungdomsuddannelse på erhvervsskolerne. Fokus på gruppen
af unge med anden etnisk baggrund end dansk, som kommer fra uddannelsesfremmede miljøer.
Dette projekt indbefatter ungdomsskoler i følgende fire kommuner: Odense og Svendborg, Sønderborg og
Tønder.
Mål for deltagerne: (de unge)
• at forberede deltagerne fagligt, personligt og socialt til at påbegynde grundforløbet
• at støtte og motivere de unge i overgangen til erhvervsskolen
• at supplere erhvervsskolens indsats for at fastholde de unge i uddannelsen
• at bygge bro til erhvervslivet før og under grundforløb.
Mål for partnerne: (virksomheder, erhvervsskoler, UU og ungdomsskolerne)
• at udvikle nye metoder og samarbejdsformer og sikre deres implementering efter projektperioden
• at formidle resultaterne til andre aktører i og udenfor regionen
• at erhvervslivet oplever en reel styrkelse af de unges forståelse for og viden om arbejdsmarkedet, og derved
opnår en tilgang til og fastholdelse af uddannede medarbejdere.
Hovedaktiviteter:
Projektets ide er at skabe praktisk netværkssamarbejde mellem kommuner , erhvervsskoler og virksomheder
med ungdomsskolen som central aktør.
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Ungdomsskolen rummer et stort uudnyttet potentiale i kraft af en fleksibel lovgivning og det faktum at ca.
80 % af alle unge har kendskab til ungdomsskolens undervisnings- og klubtilbud.
Projektet indeholder 6 konkrete indsatsområder
• Videreudvikling af Erhvervslivets 10. Skoleår, som er et alternativt 10. klasseforløb i
ungdomsskoleregi. - Odense Kommune
• Udvikling af en elevcoachordning på EUD skolerne. - alle 4 kommuner
• Udvikling af Ungdomsklassen - I regi af EUC Syd i samarbejde med ungdomsskolen. - Sønderborg og
Tønder Kommuner
• Udvikling af initiativer der skal medvirke til at frafaldstruede elever fastholdes i uddannelse. Konkret
indgår Dalum Uddannelses Center og ungdomsskolen i samarbejde. - Odense Kommune
• Udvikle nye modeller for samarbejdet om fritidsundervisning og ungdomsmiljøer på
EUD-skolerne. - alle 4 kommuner
• Vejledningsindsats for at gøre opmærksom på det værdifulde i en erhvervsuddannelse Forventet effekt: Der
er i dag en overvejende tendens til at, de unge der gennemfører en ungdomsuddannelse i regi af teknisk
skole, har et højere aldersgennemsnit end på andre ungdomsuddannelser.
• Effekten af disse beskrevne initiativer skal være, at mindst 50 % af de unge der er påbegyndt teknisk skole,
og som er vurderet som frafaldstruede, fastholdes i uddannelsen. Yderligere skal der for den resterende
gruppe være taget initiativ til og beskrevet hvad deres videre uddannelsesforløb skal bestå af, i fald de ikke
ønsker at gennemføre teknisk skole.
• Med hensyn til effekt af indsatserne, skal der etableres et tættere samarbejde med UU i alle fire kommuner
i forhold til at trække på UU's oplysninger om valg, omvalg og frafald. F.eks. at der max går en uge, fra en
ung udtrykker ønske om evt. at fravælge erhvervsskolen, til der er etableret en kontakt mellem den unge,
elevcoachen og UU/vejlederen på erhvervsskolen.
• Effekterne af indsatserne skal følges både kvalitativt og kvantitativt, gennem evaluering som US centret
forestår. Metoderne vil blandt andet være: Fokusgruppeinterviews med: de unge, repræsentanter for
erhvervsskolerne, UU og repræsentanter for erhvervsvirksomhederne.
• Endelig vil der være en klar intention om effekt i forhold til samarbejde med erhvervslivet. Forarbejdet skal
være så grundigt og understøttende for den unge og virksomhederne, at der vil være så få "fejlplaceringer"
som muligt. D.v.s. max 10 % af de indgåede aftaler mellem den unge og praktiksted skal annulleres.
Projektets formål:
Den overordnede intention med dette projekt er at styrke indsatsen frem mod regeringens målsætning om at
95% af en ungdomsårgang i år 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Ansvaret for dette ligger hos
kommunerne. Kommunerne har forskellige institutioner og indsatser der både arbejder selvstændigt med den
kommunale ungdomsstrategi og tværsektorielt. Det er fastsat ved lov at alle kommuner skal have en
Ungdomsskole. I forbindelse med målsætningen om 95 % skal have en ungdomsuddannelse har
ungdomsskolen en enestående mulighed for at være brobygger mellem:
• De unge, erhvervsuddannelserne, erhvervslivet og UU
Konkret er der i Region Syddanmark en række udfordringer der skal arbejdes målrettet med for at opnå
95 % af en ungdomsårgang, der har en ungdomsuddannelse.
Projektets målgruppe:
Unge i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse i de fire deltagende kommuner, særligt
frafaldstruede unge.
Projektets forventede effekter:
Projektet forventer at der gennemføres 500 deltagerforløb i alt.
Derudover forventes det at mindst 50 % af de unge, der er påbegyndt teknisk skole, og som er vurderet som
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frafaldstruede, fastholdes i uddannelse. Der skal etableres et tættere samarbejde med UU i alle fire
kommuner, således at der max går en uge fra en ung udtrykker ønske om evt. at fravælge erhvervsskolen, til
der er etableret en kontakt mellem den unge, elevcoachen og UU/vejlederen på erhvervsskolen. Forarbejdet
skal være så grundigt og understøttende for den unge og virksomheden, at max. 10 % af de indgåede aftaler
mellem den unge og praktiksted skal annulleres.

Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

Ansøgt:

Procent:

15.622.515,19 kr.
7.839.690,00 kr.

Nærmere beskrivelse:

100,00 %
50,18 % Socialfond

Kontante regionale tilskud:

kr.

%

Egenfinansiering:

kr.

%

Finansiering via
deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

7.782.825,18 kr.

49,82 %

kr.

%

kr.

%

Kontante kommunale
tilskud:
Kontante private tilskud:
Kontante tilskud fra
offentligt lignende:

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

kr.

%

0 kr.

0%

Kontante regionale tilskud:

kr.

%

Egenfinansiering:

kr.

%

Finansiering via
deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
ligenden:

kr.

%

Kommentarer til budgettet:
Ansøgningen til socialfondsmidler udgør 50,18 % af det samlede budget, hvilket overskrider den maksimale
strukturfondsfinansiering på 50 %. Projektet bør i tilfælde af et tilsagn stille med en højere medfinansiering,
der udgør minimum 50 % af det samlede budget.
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Udviklingsområde procent:
Projektets målsætning om at få flere unge i yderområderne til at starte på en
ungdomsuddannelse, vurderes positivt for udviklingsområde-procenten. Desuden
medvirker flere partnere fra udviklingsområderne i projektet, hvilket sikrer fokus på
udviklingsområderne. Sekretariatet vurderer derfor, at procentsatsen ligger højere end
den generelle dækning for regionen.

41 %
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