Tillægsbevillinger
Projekttitel og tilsagn

Ansøger

Projektbeskrivelse

Når lysten driver værket

Himmerlands Erhvervsog Gymnasieuddannelser
- HEG

Formålet med projektet er at fastholde frafaldstruede og sårbare
elever på FGU-skolerne og Erhvervsuddannelserne i
Nordjylland gennem en helhedsorienteret læringsproces. For at
fastholde disse særligt frafaldstruede unge på uddannelserne er
det ikke tilstrækkeligt med en indsats i dagtimerne. Derfor
styrker projektet indsatsen mod de frafaldstruede elever med en
sammenhængende 24/7 indsats: I løbet af skoledagen
understøttes eleverne i undervisningen og med vejledning, og i
timerne efter skolen og indtil sengetid etableres der fællesskaber
og aktiviteter, som eleverne kan deltage i. Dette kan give
eleverne en meningsfuld fritid, der kan understøtte den unges
motivation, livsmestring og dannelse.

Tilsagnsbeløb:
1.859.200 kr.

Inspiratoriet – Det fælles
løft

Kirkens Korshær

Tilsagnsbeløb:
2.112.228 kr.

Tillægsbevillingen betyder, at projektet vil ansætte fire mentorer,
som vil hjælpe 80 elever. Projektet forventer, at dette vil
medføre, at 40 yderligere elever fastholdes på grund af øget
fremmøde, og at 30 yderligere elever fortsætter i en
ungdomsuddannelse.
Projektet har til formål at motivere unge med særlige
udfordringer mellem 18 og 30 år til indskrivning på
FGU/ungdomsuddannelse og sikre bedre muligheder for at
gennemføre uddannelsen.
Projektet tilbyder halvårlige forløb før opstart på
FGU/ungdomsuddannelse og tre måneders fastholdelsesforløb
efter opstart. Hvert af disse forløb er todelt i et pædagogisk
støtteforløb samt en særlig tilrettelagt uddannelsesvejledning.
Der er en stærk virksomhedsinddragelse, og de unge har
mulighed for to til tre ugers praktik i lokale virksomheder.

Unge med kant
Tilsagnsbeløb:
6.351.112,90 kr.

EUK - Enhed for
uddannelses- og
erhvervsvejledning i
kommunerne

Med tillægsbevillingen ønsker projektet af udvide sine
målsætninger proportionelt med bevillingen for projektets
fremdrift i aktiviteter, output og effekter, herunder søge
projektforlængelse på tre måneder samt udvide partnerskabet
med Daghøjskolen Gimle med fokus på uddannelser inden for
kulturområdet.
Projektet har til formål at gøre de mest udsatte unge i Region
Hovedstaden uddannelses- eller arbejdsmarkedsparate.
Projektet udbyder individuelle forløb i samskabelse med den
enkelte unge og relevante fagprofessionelle. Ved de individuelle
forløb er der fokus på den unges motivation, evnen til
relationsdannelse samt mestringsstrategier. Endvidere har
projektet til hensigt at skabe et kædeansvar for udvidet
vejledning for de meget udsatte unge, samt at oparbejde fælles
tilgange og metoder på tværs af 8 kommuner og 2
erhvervsskoler i Region Hovedstaden.
Med tillægsbevillingen ønsker projektet at opskrive
målsætningerne for projektets nuværende aktiviteter, output og
effekter samt at udvide projektet til Region Sjælland.

