
  
 

 

 

Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser 
 

Projekttitel og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

Boost Bornholm 

 

Tilsagnsbeløb: 

6.765.075,40 kr. 

Campus Bornholm Projektet ”Boost Bornholm” har til formål at udvikle en samar- 

bejdsmodel på tværs af aktører for at øge antallet af faglærte medar- 

bejdere fra små og mellemstore virksomheder, der gennemfører en 

videregående uddannelse, samt at understøtte Jobcenterets forløb om 

løft af ufaglærte ledige til faglærte. 

Projektet ønsker med motiverende vejledning af deltagerne at give 

dem de bedste forudsætninger for opstart og fastholdelse i deres ud- 

dannelsesforløb. Samtidig opkvalificeres virksomhedslederne til 

bedre at kunne opdage og navigere i mulighederne for kompetence- 

udvikling af deres medarbejdere. 
Vejen til erhvervsfaglig 

uddannelse (midt og 

nord)* 

 

Tilsagnsbeløb: 

14.691.611,59 kr. 

Uddannelsescenter 

Holstebro 
Projektet ”Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst (Midt/Nord)” 

har til formål at øge andelen af ufaglærte, som løftes til et faglært 

niveau. Projektet tager udgangspunkt i en opsøgende indsats blandt 

små og mellemstore virksomheder, særligt i bran- cher, hvor STEM-

kompetencer er efterspurgte. 

Projektet ønsker at udvikle en ny grundfortælling om EUV (er- 

hvervsuddannelse for voksne) samt udvikle nye vejledningsmateri- 

aler. Deltagerne vil i forbindelse med realkompetencevurdering og 

opstart på uddannelse gennemgå et kortere vejledningsforløb med 

fokus på at sikre deltagernes motivation for at gennemgå et uddan- 

nelsesforløb. 
Vejen til erhvervsfaglig 

uddannelse (Sjælland)* 
 

Tilsagnsbeløb: 1.912.500 kr. 

Uddannelsescenter 

Holstebro 
Projektet ønsker at øge andelen af ufaglærte, som løftes til et fag- lært 

niveau. Projektet tager udgangspunkt i en opsøgende indsats blandt 

små- og mellemstore virksomheder. 

Projektets primære aktiviteter centrerer sig om det opsøgende ar- 

bejde blandt virksomhederne og vejledningen af beskæftigede i for- 

bindelse med, at der laves uddannelsesplaner for de beskæftigede og 

deres efterfølgende opstart på EUV (erhvervsuddannelser for voksne). 

Vejledningen tager udgangspunkt i en håndholdt indsats for 

deltagerne med fokus på motivation. Det opsøgende arbejde un- 

derstøttes i udviklingen af en ny grundfortælling for EUV. 
*Grundet region Sjællands status som overgangsregion skal projekter med aktiviteter i både region Sjælland og en eller flere 

andre regioner indsende to separate ansøgninger. Projekter markeret med * skal derfor ses i sammenhæng med andet projekt 

med samme navn. 


	Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

