
 

 

 

 
 

 

  

Titel og leadpartner ”Bedre overgange gennem øget samarbejde mellem grundskoler og gymnasier på 

Vestegnen” – v. Hvidovre Gymnasium 

Projektbeskrivelse 

Målsætninger – lokaliteter – 

varighed - hovedaktiviteter 

– målgrupper – output - 

effekter 

Lige adgang til uddannelse?? 

Projektet vil i perioden august 2022 – oktober 2024 forsøge at styrke samarbejdet mellem 
grundskoler og det lokale gymnasium, så disse sammen kan understøtte bedre overgange fra 
grundskole til gymnasial uddannelse. Projektet har til formål at skabe en fælles indsigt i de faglige 
krav, der stilles på de to uddannelsesniveauer, så eleverne oplever årgangen som mere glidende og 
mindre fremmede. Samtidig vil den øgede kontakt mellem undervisere og ledere på de to niveauer 
skabe relationer og grobund for samarbejde. Målgruppen er vestegnselever i udskolingen og starten 
af gymnasietiden (1. g./1. hf). Aktiviteterne knytter sig hovedsageligt til en progressionsplan over de 
studiekompetencer som arbejdes med fra 0. klasse til 2. hf/3. g.  

Partnere og interessenter 

 

Partnere: Høje Taastrup Gymnasium  

Interessenter: Grundskoler i Hvidovre kommune og Høje Taastrup kommune.  

Økonomi 

Budget – Finansiering – 

RegH-del 

Samlet budget på i alt: 1.882.128 kr., som søges finansieret således: 
RegionH:                                       1.311.810 kr. (udgør 69.7 pct. budgettet) 
Hvidovre Gymnasium:                    271.580 kr.  
Høje-Taastrup Gymnasium:           298.738 kr.  

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

- Regional udvikling 
1. 

Lever op til regionens målsætning om attraktive uddannelser, men skriver sig ikke ind i 

målsætningerne omkring STEM eller omkring flere faglærte, som er temaerne for denne 

annoncering.  

- Afhængig af tilskud og 

ekstern funding 
3. 

Projektet kan ikke gennemføres uden regionale udviklingsmidler.  

- Mulighed for skalering 1. Der er ikke umiddelbart skrevet skalering ind i projektet.  

- Bredt partnerskab 2. Godt samarbejde mellem gymnasierne og grundskolerne.  

- Nyskabende 2. Nyt tiltag i gymnasiets område. 

Samlet vurdering (max 20 

point) 

9  Et spændende projekt, der dog ikke møder temaerne for denne annoncering.  

Yderligere bemærkninger 

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

 


