Projekt nr. 2
Titel og leadpartner

Den rigtige læreplads som løftestang for gennemførsel af erhvervsuddannelserne på Hotel og
Restaurantskolen.

Hotel og Restaurantskolen har et stort frafald fra uddannelserne i elevernes første
Målsætninger – lokaliteter – praktikperiode og på grundforløb 2. Frafaldet skyldes blandt andet et forkert match mellem
varighed - hovedaktiviteter elev og virksomhed. Der er mange gode muligheder for praktikpladser på gastronomiområdet.
– målgrupper – output - Formålet med projektet er gennem et øget fokus på matchmaking, at eleverne får den rigtige
læreplads. Det vil kunne fungere som løftestang for gennemførelse af uddannelserne.
effekter
Aktiviteterne vil være matchmaking, cv og ansøgningsskrivning, samtaletræning, læring om
branchen og samtale om ønsker til lærepladsen mv. Derudover vil skolen arbejde med
fastholdelsesvejledning, at opdyrke flere lærepladser og en målrettet indsats i forhold til de
elever, der er dårlige til dansk.
Projektbeskrivelse

Projektet forventes at kunne mindske frafaldet på grundforløb 2, derudover vil det bidrage til
at skolen kan leve op til trepartsaftalens mål om at 80% af eleverne har fået en
uddannelsesaftale ved grundforløbets afslutning.
Projektet påbegyndes i november 2021 og afsluttes 30. juni 2023.
Partnere og interessenter Partnere: Der er ikke formelt tilknyttet eksterne partnere ud over Region Hovedstaden
Interessenter: Er ikke udfoldet i ansøgningen, men det tilsigtes at indgå strategisk
samarbejde med et sprogcenter og at projektets resultater deles med de øvrige
erhvervsskoler i Region Hovedstaden.
Samlet budget på i alt: 1.367.562 kr., som søges finansieret således:
Økonomi
Region H:
1.007.562 kr. (udgør 74% af budgettet)
Budget – Finansiering – Uddannelsesinstitution
360.000 kr.
RegH-del
Ekstern finansiering (fonde)
0 kr.

- Regional udvikling og
målene i ”Fremtidens
Faglærte”
- Afhængig af tilskud og
ekstern funding

Vurdering i forhold til tildelingskriterier
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk)
Projektet vil overordnet bidrage til attraktive uddannelser i Region Hovedstaden.
Samtidig falder projektet indenfor to spor i Fremtidens Faglærte:
4.
Spor 1 Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse og spor 3 Færre unge udenfor
uddannelse og beskæftigelse
4. Projektet kan ikke gennemføres uden tilskud fra Regionen.

- Mulighed for skalering

Projektet forventes at genere viden og erfaringer, der kan deles og bredt kan bidrage til
4. at øge gennemførelsen på erhvervsuddannelserne via vidensdeling med de øvrige
erhvervsskoler i Region Hovedstaden.

- Bredt partnerskab

1. Der er ikke tilknyttet eksterne partnere.

- Nyskabende

3

Projektet er en fortsættelse af et tidligere fastholdelsesprojekt der også blev støttet af
Region Hovedstaden

Samlet vurdering (max 20 16
point)
Yderligere bemærkninger
Projektet er endnu ikke helt tydeligt i forhold til måltal og effekter, men Region hovedstaden forventer at tilknytte eksterne
evalueringskonsulenter, der vil hjælpe projektet med at skærpe beskrivelsen af de forandringer man ønsker.

