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Ansøgning til projekt ”FUEL” 
 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Frederikssund Kommune har søgt Vækstforum om 11,7 mio. kr. fra EU's Socialfond og 

4,6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projektet 

”FUEL”. 

 

Projektet søger midler inden for Socialfondens prioritet 4.A. Erhvervsuddannelser og 

videregående uddannelser. Det specifikke mål i programmet er at få flere unge til at 

vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse og at begrænse frafaldet.   

 

INDSTILLING 

Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at budgettet reduceres med 20 %, 

således at: 

 at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 9.377.112 kr. 

af EU's socialfondsmidler. 

 at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 3.750.845 kr. af de 

regionale erhvervsudviklingsmidler under 2017.  

 At Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at godkende en endelig 

ansøgning, hvor budgettet er reduceret med 20 % i forhold til det oprindelig 

ansøgte, uden at projektets resultat- og effektmål ændres væsentligt. 

 

Baggrund  

Hovedstadsregionen står med en stor udfordring i forhold til, at virksomhederne på 

flere områder mangler faglært arbejdskraft samtidig med at stadig færre elever søger 

optagelse på – og gennemfører – en erhvervsuddannelse.  

 

I efteråret 2016 afholdt regionen derfor en række rundbordssamtaler ”faglært til 

vækst”, hvor en række centrale aktører drøftede mulige indsatser, der kan bidrage til at 

øge søgningen til erhvervsuddannelserne, øge gennemførelsesprocenten samt sikre et 

bedre match mellem elevernes uddannelsesefterspørgsel og virksomhedernes udbud 

af praktikpladser. Flere af parterne er efterfølgende gået sammen, og projektet FUEL er 

et direkte resultatet af de strategiske rundbordssamtaler.  

 

Formål 

Med udgangspunkt i et tværgående samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, 

kommuner, erhvervsaktører og virksomheder vil projektet understøtte målet om, at få 

flere unge til at søge og gennemføre en erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD) og 

sikre virksomhedernes adgang til faglært arbejdskraft.1 Initiativet er tænkt som 

supplement til en række øvrige satsninger, herunder Copenhagen SKILLS og 

forældrekampagnen ’Dit barns fremtid’. 

                                                           
1
 En erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD) består af et grundforløb og et hovedforløb.  



 

   Side 2  

Målgruppe 

Projektets målgruppe er unge, der er påbegyndt elle som påtænker (9. og 10. klasse) at 

påbegynde en EUD-uddannelse.  

 
Aktiviteter 
I projektet iværksættes en række aktiviteter før, under og efter grundforløbet for at 
motivere og fastholde de unge på EUD-uddannelserne.  Virksomheder og forældre 
inddrages løbende i projektet.   
 
Fokus i projektet vil være at styrke elevernes valg- og læringsprocesser, derudover 
vil der i projektet blive udviklet nye tilbud på skolerne bl.a. talentforløb. På campus i 
Frederikssund vil de eksisterende uddannelsesudbud på grundforløbet blive 
udvidet. Projektets seks hovedaktiviteter omfatter: 

 
Før valg af uddannelse,  

 Udvikling og gennemførelse af uddannelsesafklarende og – forberedende 
læringsforløb for elever i 9.-10. klasse (Karrierelæring). 

 
Under EUD-grundforløb 

 Styrket virksomhedssamarbejde om praktik 

 Fastholdelses- og vejledningsindsats for elever, der er i fare for at falde fra.  

 Udvikling og gennemførelse af talentforløb for erhvervsuddannelseselever. 

 Internationalisering - Læringsaktiviteter med et internationalt udsyn og 
skolepraktikophold i udlandet. 

 
Efter gennemførelse af EUD-grundforløbet.  

 Etablering af ’Virksomhedsforum’ - et mødested for virksomheder, EUD og 

kommunale partnere med mål om bl.a. at kvalificere samspillet mellem skoler 

og virksomheder og styrke matchet mellem lærlinge og virksomheder. 

 

Resultater og effekter 

Projektet forventes at opnå følgende effekter/resultater: 

 

I alt vil 1.150 folkeskoleelever deltage i projektets før-aktivitet ’karrierelæring’. 

Herudover vil: 

 314 flere unge vælge EUD som følge af projektet. 

 193 (af de 314 elever) færdiggør EUD-uddannelsen. 

 Der etableres 205 nye praktikpladser som følge af projektet. 

 
Hertil kommer mere langsigtede effekter bl.a. som følge af institutionsopbyggende 

tiltag (fx et styrket campusmiljø), der vil bidrage til elevernes trivsel og en fremtidig 

tiltrækning til EUD og øge faglært arbejdskraft.  

 

 

 

 



 

   Side 3  

Vurdering af ansøgningen  
Som led i vurdering af ansøgningen har sekretariatet drøftet projektet med 

Rådgivningsgruppen, der generelt var positiv. Der var dog et ønske om tydeligere 

sammenhæng og effekt af de forskellige aktiviteter også set i lyset af de ansøgte 

midler. Herudover blev det påpeget, at renommé formentlig også er afgørende for 

valg af EUD, men at holdningsændring til erhvervsuddannelserne er et langt sejt 

træk, hvor inddragelse af forældre er et vigtigt element. Rådgivningsgruppen 

anbefaler et tilsagn, hvis projektet strammes op. 

 

Sekretariatets vurdering af ansøgningen/Vækstforums udvælgelseskriterier   

Projektets formål og aktiviteter vurderes at kunne støttes med socialfondsmidler.  

 

Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 
Det vurderes, at projektet kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som er 

skitseret i regionens initiativ ”Faglært til vækst” fra den regionale udviklingsstrategi. 

Projektets effektkæde vurderes at være tilstrækkelig klar og gennemskuelig.  

 

Vækst og/eller jobskabelse 
Ved at uddanne flere faglærte vil projektet på sigt bidrage til vækst i 
hovedstadsregionen. Projektet forventer, at der ved projektafslutning er 314 flere 
elever der vælger at påbegynde en EUD, hvoraf 193 flere vil færdiggøre en EUD-
uddannelse. Herudover forventes etablering af 205 nye praktikpladser.  
 
Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer 
Projektet vurderes at have en relevant og stærk samarbejdskreds med inddragelse af 
en række uddannelsesinstitutioner, erhvervsaktører og virksomheder i regionen.  
 
Sekretariatet vurderer dog, at nogle udgifter i budgettet er for højt, bl.a. udgør udgifter 

til administration og projektledelse ca. 29 % af lønudgifterne, og der er afsat godt 3 

mio. kr. til markedsføring, hvilket svarer til 14 % af projektets samlede udgifter.  

 

Projektstørrelse og levedygtighed 
Der er tale om et større initiativ, der geografisk er spredt ud over flere kommuner i 

regionen. Fire ud af seks aktiviteter starter i Frederikssund Kommune og er knyttet til 

campus her, mens to aktiviteter starter i hhv. Frederiksberg og Ballerup. Alle aktiviteter 

udbredes i projektperioden til skolernes forskellige afdelinger, herunder campus i 

Lyngby. De er fordelt på mellem to og fire andre kommuner. Projektet vurderes at være 

passende stort og afbalancerer andre tiltag, som dækker den sydlige del af regionen.  

 
Den interne læring mellem parterne i projektet forventes at bidrage til fortsat fælles 
fokus og prioritering for at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og styrke 
de unges livskvalitet qua en EUD-uddannelse med udsigt til job.  
 

 



 

   Side 4  

Regionale løsninger på regionale udfordringer 
Projektet vurderes at understøtte regionens målsætning om øget geografisk spredning 

og bæredygtige ungdomsuddannelsesmiljøer i forbindelse med det nye udbud af 

erhvervsuddannelser pr. 1. august 2017. Projektet vurderes at kunne bidrage til 

løsninger af de regionale udfordringer i forhold til stort frafald på erhvervsskoler og 

mangel på kvalificeret arbejdskraft. 

 

Opsummering  

Projektet er en direkte opfølgning på det strategiske rundbord ”Faglært til vækst”, og 

bidrager med et bud på løsning af udfordringen med faldende søgning til 

erhvervsuddannelserne, lav gennemførelsesprocent og mangel på faglært arbejdskraft 

og understøtter målet om at 30 % af de unge skal søge en erhvervsuddannelse i 2025. 

 

Sekretariatet vurderer, at der er et stort potentiale i projektet i forhold til at få de 

rigtige aktører til at gå sammen om et stort markant initiativ på uddannelsesområdet. 

Dog vurderes visse udgifter i projektet at være sat for højt og ikke stå mål med 

aktiviteterne. Det er derfor meddelt ansøger, at budgettet overordnet skal reduceres 

med 20 %, men at det ikke må influere på resultat- og effektmål i væsentlig grad. 

 

Sekretariat indstiller på den baggrund projektet til tilsagn under betingelse af, at 

budgettet reduceres med 20 % uden at projektets resultat- og effektmål ændres 

væsentligt. 
 

Fakta 

Projekttitel:   FUEL   

Ansøger:                                     Frederikssund Kommune, 

Partnere:                             Frederikssund Erhverv, SOPU, TEC, Knord og Esnord  

Samlet projektbudget:  23.442.782 kr.      

Ansøgt EU- støtte:  11.721.391 kr.      

Ansøgt regional støtte:   4.688.556 kr.               

Anden finansiering   7.032.835 kr.        

Projektperiode:  01-04-2017 til 01-04-2020 

  


