
 

 

 

 
 

 
 

    

Titel og leadpartner ”Holdånd – bedre trivsel gennem faglige og sociale fællesskaber på HRS” – v. Hotel- 

og Restaurantskolen  

Projektbeskrivelse 

Målsætninger – lokaliteter – 

varighed - hovedaktiviteter 

– målgrupper – output - 

effekter 

Flere skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse 

Projektet vil i perioden januar 2023 – april 2024 iværksætte en række aktiviteter, der har til formål at 
minimere frafaldet af elever på gastronomuddannelserne på Hotel- og Restaurantskolen. I projektet 
vil man forsøge at ændre den måde man møder eleverne på, og tale mere ind i deres motivation for 
at påbegynde en uddannelse på skolen. Man ønsker gennem projektet at undersøge nye måder at 
danne hold på, på Grundforløb 2, ud fra en antagelse om, at de hold der har det godt sammen fagligt 
og socialt har lavere frafald end de hold, der af forskellige årsager ikke fungerer socialt. Derfor vil 
opstarten foregå uden foruddefinerede hold, så eleverne danner relationer, og faglærere og vejledere 
lærere eleverne at kende før de indplaceres på hold. På den måde ønsker man at teste, om dette vil 
kunne medføre mere homogene og velfungerende hold.  
Målgruppen er elever der starter på gastronomilinjerne på Grundforløb 2.  

Partnere og interessenter 

 

Partnere: 

Interessenter: Kokke, restauratører, iværksættere, producenter  

Økonomi 

Budget – Finansiering – 

RegH-del 

Samlet budget på i alt 853.000 kr., som søges finansieret således: 
RegionH:                                       603.000 kr. (udgør 70 pct. af budgettet) 
Hotel- og Restaurantskolen            250.000 kr.  

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

- Regional udvikling 3. 
Lever op til regionens målsætning om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse og 

gennemføre denne.  

- 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. Ikke en defineret partnerkreds på nuværende tidspunkt.  

- Nyskabende 2. Nyt tiltag på skolen. 

Samlet vurdering (max 20 

point) 

11 Et spændende projekt.  

Yderligere bemærkninger 

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

 


