Projektbeskrivelser - Inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed
Projekttitel og tilsagn
Inspiratoriet – det
fælles løft

Ansøger

Projektbeskrivelse

Kirkens Korshær Projektet er et samarbejde mellem Kirkens Korshær og uddannelsesinstitutioner samt engagement fra lokale virksomheder, som tilbyder en samlet håndholdt indsats for unge med særlige udfordringer med det formål at støtte de
Tilsagnsbeløb:
unge hen mod indskrivning på FGU/ungdomsuddannelse samt yde fastholdel9.456.562,50 kr.
sesstøtte de første tre måneder efter indskrivning.
Der er en stærk virksomhedsinddragelse, og de unge har mulighed for 2-4
ugers praktik i lokale virksomheder.
Inklusion af frafalds- CELF – Center Projektet har til formål at understøtte frafaldstruede elever på erhvervsuddantruede elever
for erhvervsret- nelser og VUC. Projektet vil gennemføre aktiviteter, der alle har til formål at
fastholde deltagerne i uddannelse. Målgruppen til projektet er frafaldstruede eletede uddannelser ver, som vil blive identificeret gennem samtaler med vejledere på VUC, FGU
Tilsagnsbeløb:
Lolland Falster eller en erhvervsuddannelse.
8.999.994,00 kr.
Formålet med projektets aktiviteter er inklusion af de unge, som vurderes psykisk sårbare og/eller opmærksomhedsforstyrrede samt styrke elevernes overgang fra VUC og FGU til erhvervsuddannelserne.
Når lysten driver Erhvervsskolerne Formålet med projekt "Når lysten driver værket" er at understøtte frafaldstruede
værket
elever på såvel FGU Himmerland som grundforløbet på Erhvervsuddannelserne
Aars
i Aars, så eleverne for det første fastholdes i og gennemfører uddannelserne og
Tilsagnsbeløb:
for det andet bliver velintegrerede på et hovedforløb. Alternativet for FGU5.011.082,10 kr.
elevernes vedkommende er, at de påbegynder en anden uddannelse eller kommer i arbejde.
Projektets tilgang er en helhedsorienteret læreproces, en såkaldt 24/7 indsats,
hvor de unge tilbydes fritidsaktiviteter, studievejledning og nye praktiske fag.
Relationer til og an- Region Midtjyl- Formålet med projektet er at løfte en bred gruppe af udsatte unge samt unge med
anden etnicitet end dansk. Projektaktiviteterne skal støtte de unge i overgangen
erkendelse af unge
land
fra grundskole til FGU/ungdomsuddannelse og fra FGU til ungdomsuddanmed særlige udfornelse.
dringer
Projektet gennemføres som et bredt samarbejde mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedsparter. Det er hensigten at løfte målgruppen
gennem forløb, der fx vil kunne bestå af målrettet vejledning, rundbordssamtaTilsagnsbeløb:
ler, tilknytning af trivselskoordinator, lektiehjælp, netværksgrupper m.m. Den
12.500.328,50 kr.
unge vil få tilknyttet en fortrolig voksen.

