
 

 

 

 
 

 

  

Titel og leadpartner ”Et fælles sprog for grøn omstilling på tværs af ungdomsuddannelserne” – v. HF og VUC Vestegnen 

Projektbeskrivelse 

Målsætninger – lokaliteter – 

varighed - hovedaktiviteter – 

målgrupper – output - 

effekter 

Flere skal vælge en STEM uddannelse, Flere kompetencer til den grønne omstilling, Flere 
velfærdsuddannede 
Projektet vil i perioden januar 2023 – december 2024 udvikle og afprøve STEM undervisningsforløb på 
HF og VUC samt FGU. Undervisningsforløbene skal udvikles på baggrund af et omfattende analyse- og 
kortlægningsarbejde, som udgør en stor del af budgettet. 
Målgruppen er primært eleverne, som styrkes i STEM og grønne kompetencer, sekundært 
undervisere som opkvalificeres.  
 

Partnere og interessenter 

 

Partnere: M-Lund Aps, Danish Institute for sustainable innovation & entrepreneurship 

Interessenter:  

Økonomi 

Budget – Finansiering – RegH-

del 

Samlet budget på i alt: 1.775.000 kr., som søges finansieret således: 
RegionH:                                       1.331.250 kr. (udgør 75% af budgettet) 
HF og VUC Vestegnen                 177.500 kr.  
M-Lund Aps:                                 155.312,5 kr. 
Danish Institute for sustainable 
innovation & entrepreneurship 110.937,5 kr. 

Vurdering i forhold til tildelingskriterier 
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk) 

- Regional udvikling 3. 
Lever op til regionens målsætning indenfor kompetencer til den grønne omstilling og sekundært 

rekruttering til velfærdsuddannelserne.  

- Afhængig af tilskud og 

ekstern funding 2. 

Projektet kan ikke gennemføres uden midler fra regionen. Partnere i projektet lægger selv 25% 

egenfinansiering gennem timeforbrug. En meget stor del af tilskuddet går til indkøb af 

analyseværktøj og implementering.  

- Mulighed for skalering 
2. 

Der er indtænkt mulighed for deling af undervisningsmaterialer, men ikke indgået aftaler med 

uddannelsesinstitutioner.  

- Bredt partnerskab 1. 
Der er ikke indgået aftaler med andre uddannelsesinstitutioner og behovet for projektet blandt 

andre institutioner er derfor uklart. 

- Nyskabende 2.  

Samlet vurdering (max 20 

point) 

10 Interessant projekt med fokus på STEM kompetencer til den grønne omstilling på VUC og FGU. 

Dog uhensigtsmæssigt mange udgifter til indkøb og implementering af analyseværktøj. Desuden 

manglende aftaler om samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.  

Yderligere bemærkninger 

(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation) 

 

 


