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Øvrige netværksdeltagere:
Projektstart / Projektslutning:
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Vækstforums forretningsområde
eller særlig indsatsområde/ tema
for den konkurrence udsatte

Danmarks Vækstråd har to temaer for den konkurrenceudsatte pulje
i 2009 hvoraf dette projekt retter sig mod følgende tema:
Tema: Forbedrede rammevilkår for ungdomsuddannelserne
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pulje
Strukturfonds indsatsområde:

Socialfonden prioritet 2 – Udvidelse af arbejdsstyrken
2.1. Udvikling af menneskelige ressourcer

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

Tema 1: Uddannelse og arbejdskraftudbud
-

Samarbejde om den regionale udmøntning af nationale uddannelsesindsatser
Indsats for flere praktikpladser
De erhvervsrettede ungdomsuddannelser styrkes
Flere unge med indvandrerbaggrund fuldfører en påbegyndt
erhvervsuddannelse

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Projektet, Hold Fast, er et stort tværregionalt projekt, hvor ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark
og Region Midtjylland i et samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU centre) vil øge andelen af en ungdomsårgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet vil indeholde 12.000 deltagerforløb. I alt er der 149 partnere i projektet hvoraf 105 er ungdomsuddannelser.
Projektet søger støtte hos de konkurrenceudsatte midler, som er 10 % af Danmarks samlede strukturfondsmidler. Der er en årlig ansøgningsrunde. Danmarks Vækstråd udpeger hvert år 2 temaer for de konkurrenceudsatte midler, hvoraf det ene i år er, ”forbedrede rammevilkår for ungdomsuddannelserne”.
Regionalt UngdomsuddannelsesRåd i Region Syddanmark har ønsket et samlet tværregionalt projekt, der
inddrager alle interesserede ungdomsuddannelser, UU Centre, kommuner og andre relevante parter i Region
Midtjylland og Region Syddanmark, i et projekt, der med udgangspunkt i regionale forhold vil udvikle nye
samarbejdsstrukturer. Gennemførslen på de to regioners ungdomsuddannelser øges, som et resultat af de nye
samarbejdsstrukturer og de konkrete projektaktiviteter der samarbejdes om.
Projektet gennemføres i lokale konsortier, der samler de parter, der ligger indenfor det geografiske område.
Dermed sikres en lokal forankring af de enkelte delprojekter, hvilket vurderes at være vigtigt, da projektets
målgruppe forventes at være mindre mobile end den generelle ungdomsgruppe. Det er derfor stærke lokale
netværk der gennemfører projekterne, da de vil have de bedste forudsætninger for, at hjælpe den unge igennem en ungdomsuddannelse.
Projektet består af følgende hovedaktiviteter:
Mentorordninger
UU’erne kan udpege en mentor, som følger den unge på tværs af skolesystemerne til ungdomsuddannelsen
er gennemført. Den udpegede mentor vil formodentlig oftest være den mentor, der professionelt er tilknyttet
på det tidspunkt, hvor den unge er i færd med at falde fra første gang.
Indslusning
Samarbejde mellem UU’erne og ungdomsuddannelserne om særlige indslusningsaktiviteter i perioden fra
den unge meldes på ungdomsuddannelsen i marts, til den unge rent faktisk skal møde på sin uddannelse i
august. Aktiviteterne skal medvirke til at fastholde den unge i at møde på uddannelsen i august.
Introduktionstænkning
Introduktionstænkning på ungdomsuddannelserne i form af obligatorisk screening af alle elever for førfagligt sprog. Screeningen følges op af tilbud om støtteundervisning i retorik, skriftlighed og læsestrategier
til elever med behov. Desuden oprettes obligatoriske studieværksted/lektiecafé for alle nye elever på ungdomsuddannelserne, hvor de kan træne studie- og gruppearbejdsteknikker samt styrke netværksdannelsen.
Opsamlingskurser
Der kan etableres opsamlingskurser, der tilbydes unge, som er stoppet, eller er ved at falde fra en
ungdomsuddannelse. De tilbydes fastholdelse i uddannelse på en ”helle”, hvor tingene kan overvejes, og
hvor der er mulighed for tættere vejledning, styrkelse af manglende kompetencer samt bevarelse af SU.
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IT-Læringsstile
IT som læringsrum. Mange unge bruger størstedelen af deres fritid på IT. De vil lettere kunne fastholdes,
hvis undervisningen i højere grad inddrager IT og de muligheder, der ligger for indlæring i dette redskab.
Samtidig vil IT kunne skabe læringslyst blandt de unge, ikke mindst fordi det giver mulighed for at inddrage
flere læringsstile, samtidig med at fleksibiliteten øges ved at den unge kan vælge at arbejde på alle mulige
tidspunkter.
Praktikpladsindsats
Særlig indsats for etablering af praktikpladser for unge i målgruppen. De frafaldstruede unge vil være de
første, der rammes af nedgang i antallet af praktikpladser. En særlig indsats for at skaffe
praktikpladser til netop den gruppe unge vil også være en af projektets indsatser. Idéen bag denne
indsats bygger på etablering af personlige relationer mellem de unge og de potentielle praktikpladser gennem f.eks. virksomhedsforlagt undervisning, ulønnet praktik og mentorordninger.
Sekretariatet vurderer, at projektet ligger indenfor et af de to temaer, som Danmarks Vækstråd har udvalgt
for de konkurrenceudsatte midler i 2009. Projektets formål er at øge andelen af en ungdomsårgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette sikres via en række fastholdelsestiltag, der skal forbedre rammerne
for ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark og Region Midt.
Sekretariatet vurderer, at projektet lever op til kriterierne for den konkurrenceudsatte pulje. Projektet er en
større strategisk satsning, med et budget på 46 millioner kr., og understøtter en landsdækkende problemstilling, som Danmarks Vækstråd har valgt som tema for de konkurrenceudsatte midler. Projektet er med til at
realisere partnerskabsaftalen, mellem Syddansk Vækstforum og regeringen. Projektet ligger indenfor temaet
vedrørende uddannelse og arbejdskraft udbud. Projektet gennemføres i et stærkt partnerskab mellem ungdomsuddannelserne og UU centrene, der er bindeleddet mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne.
Det vurderes endeligt, at projektet har et klart erhvervspolitisk rationale, eftersom en ungdomsuddannelse
dels er et krav for at tage en videregående uddannelse, og dels øger sandsynligheden for at være i beskæftigelse på langt sigt.
Sekretariatet vurderer, at projektet lever op til de af Vækstforums tværgående kriterier, der er relevante for
en projekttype som det konkrete. Der er ikke tale om et offentlig-privat partnerskab, men det er en konsekvens af, at projektet har fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Der er en høj grad af
samordning og koordinering i projektet. Projektet falder indenfor de regionale målsætninger på uddannelsesområdet, og sammentænker de mange initiativer der allerede eksisterer på uddannelsesområdet, for at
indfri målsætningen fra regeringens globaliseringsstrategi. Heri er et af målene, at 95 % af en ungdomsårgang i Danmark skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er et af projektets formål, at få koordineret de
mange aktiviteter og den tilhørende videnopsamling, der har kørt hver for sig i de to regioner, men som man
nu vil samle og sammentænke i et projekt, der er fokuseret og som samler ungdomsuddannelserne fra begge
regioner.
Det vurderes at projektet lever op til kriterierne om miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, da
der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og de nævnte kriterier. Projektet samfinansieres af socialfondsmidler, statslige og regionale midler samt egenfinansiering.
Sekretariatet vurderer, at Vejle Handelsskole i samarbejde med International Business College har de nødvendige økonomiske og administrative forudsætninger, for at gennemføre et projekt af denne størrelsesorden. Projektets organisering betyder, at mange af de administrative opgaver ligger hos en leadpartner i de
enkelte konsortier.
Sekretariatet vurderer, at projektet er additionelt, da projektets aktiviteter ligger ud over, hvad man ellers
ville kunne gennemføre for ordinære midler. Projektet tager udgangspunkt i de aktiviteter, der kører for ordinære midler, således at projektmidlerne anvendes additionelt. Det vurderes derfor, at projektet tilfører en
merværdi, der ligger langt ud over, hvad der i dag gennemføres for ordinære midler. Det vurderes ligeledes,
at projektet har en stor nyhedsværdi, da der i dag ikke findes lokale samarbejdsstrukturer mellem de deltagende institutioner, i det omfang, som dette projekt vil udvikle. Det vurderes derfor, at projektet har en stor
demonstrationsværdi, idet der ikke tidligere er blevet arbejdet så intensivt med fastholdelse i ungdomsuddannelserne. Det vurderes at projektets resultater vil være af national interesse, da det er en national målsæt-
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ning at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Vækstforumsekretariatets vurdering af projektets effekt.
Projektet vurderes at have en markant effekt på andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse.
Projektets effekt vil kunne måles på to parametre: Fravalg uden omvalg og frafald med omvalg. På erhvervsskolerne var der i 2008 er frafald uden omvalg på ca. 23 % i de to regioner, hvilket svarer til 5968 elever i de
to regioner. Det er projekts mål, at nedbringe dette til 10 %. Dette vurderes vil være en effekt svarende til et
fald på 2595 elever.
På erhvervsskolerne var der i 2008 henholdsvis 7,2 % og 4,8 % der faldt fra med omvalg, svarende til henholdsvis 910 og 616 elever. Det er projekts mål at øge dette tal til 12 %, svarende til en stigning på henholdsvis 606 og 924 elever. Projektet erkender, at der vil være unge, der ikke gennemfører deres første uddannelsesvalg, og at det derfor vil være positivt, hvis man dels mindsker frafaldet generelt, og samtidig sikrer, at de der falder fra en ungdomsuddannelse fastholdes i systemet og påbegynder en anden uddannelse.
Det er derfor positivt, hvis der er flere unge der som et resultat af projektet foretager omvalg ved et evt. frafald.
Projekts Videreførelse
De dannede konsortier vil være en stærk samarbejdsstruktur i fremtiden, og de samarbejdsstrukturer der
etableres vil kunne eksistere efter projektperiodens ophør. Mange af projektaktiviteterne vil kunne videreføres på ordinære taxameter tilskud, efter de er udviklet. Under udviklingsfasen opsamles erfaringer med hvad
der virker i forhold til de konkrete målgrupper, og disse tiltag videreføres. For digitale læringsrum gælder
eksempelvis, at der i projektet udvikles værktøjer der efterfølgende kan sættes i drift.
Det indstilles:
- At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra
de konkurrenceudsatte midler fra Den Europæiske Socialfond på 23.353.246,00 kr.– bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 at det er en forudsætning for Vækstforums indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at
projektet modtager en bevilling på 11.676.623,01 kr. fra de finanslovsmidler, der er afsat til
medfinansiering af de konkurrenceudsatte midler – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 %
af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 at det ligeledes forudsættes at den regionale medfinansiering på 4.670.649,20 kr. fra Region
Syddanmarks Uddannelsesmidler, og 4.670.649,20 kr. fra Region Midtjyllands regionale erhvervsudviklingsmidler, svarende til i alt 20 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
bevilges,
 at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed
for offentligheden.
Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori
A

Ansøgers korte resumé af projektet:
Projektet gennemfører én samlet koordineret indsats på tværs af ungdomsuddannelserne i to regioner med
henblik på at mainstreame indsatsen mod frafald i ungdomsuddannelserne. Projektet sammentænker samtlige aktører fra det tidspunkt, de første unge begynder at falde fra i slutningen af folkeskolen til de unge har
gennemført en ungdomsuddannelse. UU’erne er her det vigtige bindeled mellem samtlige aktører fra Folkeskolen til gennemført ungdomsuddannelse.
På den måde etableres et unikt, institutionsoverskridende samarbejde på tværs af institutionstyper, niveauer
og retninger. Samtidig udvikles og implementeres en bred vifte af forskelligartede indsatser, som tilsammen
udgør et fintmasket net, der kan medvirke til at fastholde den sårbare ungegruppe på trods af dens forskellighed.
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Projektet drager nytte af de institutionsoverskridende samarbejdsflader både vertikalt, ved forankring i lokale
konsortier, og horisontalt gennem videndeling og erfaringsudveksling på tværs af regionerne. Betydningen
af det brede samarbejde mellem samtlige aktører i projektet om en massiv indsats kan ikke overvurderes,
hvilket bl.a. understøttes af en nyere undersøgelse fra Region Midtjylland, som viser at 25 % af de 28-årige
uden ungdomsuddannelse står udenfor arbejdsmarkedet i en tid med mere end fuld beskæftigelse. Såfremt
erhvervslivet skal kunne rekruttere den nødvendige arbejdskraft i fremtiden, kan vi ikke undvære disse unge
på arbejdsmarkedet. Skal vi sikre, at de er til rådighed på arbejdsmarkedet skal vi hindre, at de falder fra
uddannelsessystemet første gang.
Projektet drager nytte af eksisterende viden og samarbejder med eksterne videnpersoner i det omfang, der vil
kunne styrke projektet og medvirke til at øge projektets effekt og gennemslagskraft.
Projektet understøtter regionale og nationale strategier på området.
Projektets formål:
Projekt ”Hold Fast” har som sit formål at fastholde flere unge i uddannelsessystemet for derigennem at øge
andelene af en ungdomsårgang, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette søges opnået gennem etableringen af lokale konsortier. Baggrunden for valget af lokale konsortier skyldes, at projektet har en tro på, at
en lokal forankring af fastholdelsesindsatsen er central for at kunne realisere projektets overordnede formål
om at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Projektet vil fremme samarbejdet mellem de forskellige udbydere af ungdomsuddannelser, da det ses som
nødvendigt, at de enkelte ungdomsuddannelser i fællesskab søger at løse frafaldsproblematikken, hvis målsætningen, om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, skal realiseres. Dette
formål bakkes op af Regionalt UngdomsuddannelsesRåd.

Projektets målgruppe:
Hold Fast retter sig mod den gruppe af unge, som UU vurderer, har en mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, såfremt vedkommende får den rette støtte – en støtte som projektet her gerne skal give.
Projektet retter sig mod elever fra folkeskolens afgangsklasser til elever på ungdomsuddannelserne, der enten er i gang med en uddannelse, eller som UU vurderer, har forudsætningerne for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektets forventede effekter:
Ansøgers angivne effekter i forhold til Vækstforums effektmodel: Det er ikke muligt, at vurdere projektet i forhold til Vækstforums effektmodel, da projektet ligger udenfor Vækstforums handlingsplan, og derfor
ikke falder ind under effektmodellen.
Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen: Det er målsætningen, at der efter projektet kun
vil være 10 % der falder fra en ungdomsuddannelse uden at foretage omvalg, mod ca. 23 % i dag. Af de der
falder fra ønsker projektet, at 12 % foretager omvalg i stedet for egentlig frafald.

Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:
Kontante regionale tilskud:

Ansøgt:
46.706.492,01kr.
23.353.246,00 kr.
9.341.298,40 kr.
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Nærmere beskrivelse:

100 %
50 % Socialfonden, de konkurrenceudsatte midler
20 % Regionale uddannelsesmidler i Re-
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Region Syddanmark og Region
Midtjylland

Egenfinansiering:
Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige direkte tilskud:

gion Syddanmark 4.670.649,20 kr.
og regionale erhvervsudviklingsmidler i Region Midtjylland
4.670.649,20 kr.
5 % I form af medgåede timer

2.335.324,59 kr.

%

kr.

25 % Finanslovsmidler

11.676.623,01 kr.

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

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

Indstillet:

Procent:

46.706.492,01kr.
23.353.246,00 kr.

Kontante regionale tilskud:
Region Syddanmark og Region
Midtjylland

9.341.298,40 kr.

Egenfinansiering:

2.335.324,59 kr.

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige direkte tilskud:

%

kr.
11.676.623,01 kr.

Nærmere beskrivelse:

100 %
50 % Socialfonden, de konkurrenceudsatte midler
20 % Regionale uddannelsesmidler i Region Syddanmark 4.670.649,20 kr.
og regionale erhvervsudviklingsmidler i Region Midtjylland
4.670.649,20 kr.
5 % I form af medgåede timer
%
25 % Finanslovsmidler

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Kommentarer til budgettet:
Det er vurderet, at projektet alene påvirker rammebetingelser, hvorfor der ikke er statsstøtte i dette projekt.

Udviklingsområde procent:
Hvor stor en del af projektet vurderes at være til gavn for regionens yderområder
( Ej relevant for de konkurrenceudsatte midler )
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