
Bilag 5.6.2. Oversigtsnotat – Inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed 

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt Socialfond Ansøgt DEM 
Indstillet 

Socialfond 

 

Indstillet DEM 

Samlet 

score 

0-100 

Ind-

stilling

* 

Inspiratoriet – det fælles løft Kirkens Korshær 
Midtjylland, 

Nordjylland 
6.304.375,00 3.152.187,50 6.304.375,00 3.152.187,50 81 A 

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 unge hen mod indskrivning på FGU/ungdomsuddannelse samt yde fastholdelsesstøtte de første tre måneder efter indskrivning. 

Inklusion af frafaldstruede 

elever 
CELF Sjælland 5.999.994,00 3.000.000,00 5.999.994,00 3.000.000,00 71 A 

Projektet har til formål at understøtte frafaldstruede elever på erhvervsuddannelser og VUC. Projektet vil gennemføre aktiviteter, der alle har til formål at fastholde deltagerne i uddannelse. 

Når lysten driver værket 
Erhvervsskolerne i Aars Nordjylland 3.018.724,10 

1.992.358,00 

 
3.018.724,10 

1.992.358,00 

 
69 A 

Formålet med projektet er at understøtte frafaldstruede elever på såvel FGU Himmerland som grundforløbet på Erhvervsuddannelserne i Aars, så eleverne for det første fastholdes i og 

gennemfører uddannelserne og for det andet bliver velintegrerede på et hovedforløb. 

Relationer til og 

anerkendelse af unge med 

særlige udfordringer 

Region Midtjylland 
Midtjylland, 

Nordjylland 
16.667.105,00 11.666.973,50 8.333.552,50 

4.166.776  

 
68 A 

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 fra grundskole til 

FGU/ungdomsuddannelse og fra FGU til ungdomsuddannelse.    

Styrket valgkompetence for 

unge på kanten 
LO Hovedstaden  Hovedstaden 7.206.500,00 4.323.900,00 0,00 0,00 56 C 

Projektet har til formål at støtte unge med kognitive eller sociale udfordringer til at påbegynde en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller komme i job gennem etablering af et 

vejledningsforløb for unge, der hverken er i job eller uddannelse med henblik på, at deltageren efterfølgende påbegynder erhvervsuddannelse. 

Uddannelsesmentorkoncept 

Nord 
SOSU Nord Nordjylland 5.654.631,39 2.827.315,70 0 0 50 C 

Projektet vil udvikle, afprøve og iværksætte et mentorforløb med det formål at fastholde frafaldstruede elever på Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Region Nordjylland, så flere unge 

gennemfører en ungdomsuddannelse. Mentorforløbet skal udvikles i samarbejde med arbejdsgiverne og vil omhandle temaerne sprog og uddannelse samt temaet praktik, der ligger uden for 

projektet.  

Helhedsorienterede indsats- 

og efterværnsordninger  
Odense Kommune 5 - 

Skole, Sct. Hans Skole  
Fyn 427.000,00 427.000,00 

 

0,00 

 

0,00 
35 C 

Projektet omhandler afholdelse af workshops, seminarer m.v. for lokalpolitikere, virksomheder og lokale uddannelsesinstitutioner med det formål at skabe en fælles forståelse og diskurs hos 

disse aktører. Projektet vil sikre en tværgående og sammenhængende indsats som forudsætning for, at flere unge med særlige udfordringer påbegynder/gennemfører en ungdomsuddannelse. 

Arbejdsmarkedets blinde 

vinkel 

Region Syddanmark, 

Institut for 

Kommunikation og 

Velfærdsteknologi 

Fyn 1.501.600 0,00 
 

0,00 

 

0,00 
- C 

Ansøgningen ligger uden for rammerne af call’et og er derfor ikke blevet vurderet på de opstillede kriterier 

Unge på Vej (Ansøger har 

trukket sin ansøgning) 

Køge Kommune – 

Ungdommens 

Uddannelsesvejledning 

 

  

    

 

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