
Bilag 3.2.2.2: Oversigtsnotat – Flere unge i Erhvervsuddannelse 

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi  

Ansøgt Socialfond 

Ansøgt DEM Indstillet 

Socialfond 

Indstillet DEM Samlet 

score 

0-100 

Ind-

stilling

* 

Merkantil dannelse 

 

Viden Djurs - Vid 

Erhvervsuddannelser 

Midtjylland, 

Sydjylland, Fyn 8.879.264 5.860.314,24 8.879.264,00 5.860.314,24 

82 A 

Projektets formål er at bidrage til, at virksomhederne får flere dygtige faglærte med de rette kompetencer. Projektet tager udgangspunkt i et behov for at gøre en særlig indsats på STEM-området på de 

merkantile uddannelser, samtidig med at der gøres en indsats for at øge den lave overgangsfrekvens fra grundforløb og EUX’ernes studiekompetencegivende år til hovedforløbet. 

Grønne Karriereveje - 

Sjælland 

 

Roskilde Tekniske Skole 

 

Sjælland 

1.212.120 666.666 1.212.120 666.666 

 

74 

 

A 

Projektet vil sikre virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft gennem øget rekruttering til de grønne uddannelser (fx gartner, greenkeeper) på erhvervsuddannelserne. Dette opnås igennem praktiske 

forløb i både skoler og grønne virksomheder. 

Grønne Karriereveje - 

Jylland-Fyn 

 

AMU Nordjylland 

Sandmoseskolen 

 

Midtjylland, 

Nordjylland, 

Sydjylland og Fyn 

2.576.822,50 1.700.702,85 2.576.822,50 1.700.702,85 

 

74 

 

A 

Grønne Karriereveje Jylland-Fyn vil sikre virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft gennem øget rekruttering til de grønne uddannelser (fx gartner, greenkeeper) på erhvervsuddannelserne. Dette 

opnås igennem praktiske forløb i både skoler og grønne virksomheder. 

Samarbejde om tiltrækning 

til og fastholdelse på EUD 

- for alle 

Region Midtjylland - 

Regionshuset Viborg 

 

Midtjylland 

16.168.352,20 10.671.112,00 12.126.264,15 8.003.334,00 
73 A 

Formålet med projektet er at få flere unge til at søge og gennemføre en erhvervsuddannelse gennem en bred vifte af aktiviteter rettet mod flere målgrupper; grundskoleelever, efterskoleelever, FGU-elever, 

EUD-elever og unge voksne. 

Science II 

 

SOSU Nord Midtjylland, 

Nordjylland og 

Sydjylland 

6.804.305,39 4.490.841,53 4.950.727,39 3.637.499,53 

73 A 

Projektet søger er at mindske frafaldet for eleverne på SOSU-uddannelserne gennem brug af den pædagogiske metode ’undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning’. Målet er at sikre en højere gennemførelses-

procent indenfor naturfag, da erfaringen viser, at mange elever har indlæringsproblemer med naturfag, der fører til, at de dumper faget og i yderste tilfælde vælger at droppe ud af uddannelsen. 

Bæredygtige løsninger 

 

EUC NORD 

 

Nordjylland 

2.223.550,00 1.467.543,00 2.223.550,00 1.467.543,00 

 

69 

 

A 

Målet med projektet er at øge rekrutteringen til STEM-erhvervsuddannelserne, med et særligt fokus på at rekruttere blandt piger. Projektet vil øge motivationen blandt de unge ved at lade dem arbejde med 

problemstillinger omkring bæredygtighed og dermed vise, hvordan relevante erhvervsuddannelser kan bidrage til fremtidens bæredygtige løsninger.  

Digital Handel 

 

Aalborg Handelsskole Nordjylland 
1.853.578,00 853.342,00 1.853.578,00 853.342,00 

66 A 

Projektet vil styrke nordjyske virksomheders viden om og adgang til digitale kompetencer – særligt inden for området digital handel. Dette skal ske ved at sætte fokus på digitale kompetencer i 

erhvervsskolernes grundforløb og derigennem få flere unge til at videreuddanne sig inden for området digital handel.  

Unge tilbage på 

uddannelsessporet 

 

 

EUC SJÆLLAND 

 

 

Sjælland 2.200.000,26 1.210.000,00 0,0 0,0 

 

60 

 

C 

I et tæt samarbejde mellem erhvervsskoler, almene gymnasier og UU-vejledning i Region Sjælland vil der blive udviklet og afprøvet vejledningsforløb for frafaldstruede elever på en gymnasial uddannelse. 

Forløbet for den enkelte deltager vil bestå i et individuelt vejledningsforløb, der skal guide eleverne i retning af en erhvervsuddannelse. 

Attraktive 

erhvervsuddannelser 

 

S/I Erhvervshus Fyn Fyn, Hovedstaden, 

Nordjylland og 

Sydjylland 

8.045.120,00 5.362.877,00 0,0 0,0 

 

56 

 

C 



Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi  

Ansøgt Socialfond 

Ansøgt DEM Indstillet 

Socialfond 

Indstillet DEM Samlet 

score 

0-100 

Ind-

stilling

* 

Ansøgningen er målrettet elever i grundskolerne, samt frafaldstruede gymnasieelever, hvor målet er at præsentere erhvervsuddannelserne som et attraktivt uddannelsesvalg for deltagerne via tre aktiviteter: 

Adoption af grundskoleklasser af relevante virksomheder, markedsføring via virtual reality samt indslusningsforløb for frafaldstruede gymnasieelever i virksomheder.  

Genvej til 

Erhvervsuddannelse 

 

 

Vrå Højskole 

 

Nordjylland 6.174.000,00 0,00 0,0 0,0 

 

42 

 

C 

Vrå Højskole vil etablere en genvej til erhvervsuddannelserne for 150 udsatte unge i hele Danmark. Projektet vil klæde deltagerne på til at påbegynde en erhvervsuddannelse gennem dansk og matematikforløb 

og personlig udvikling ved at være i ’højskolelivet’. Dette kombineres med besøg på erhvervsuddannelser og virksomheder samt snusepraktikker.  

 

* Sekretariatets indstillingsnotater og selve ansøgningsskemaerne er tilgængelige for bestyrelsen på Admin Control. 
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