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Til: Erhvervs- og vækstudvalget 

Orientering om aktuelle initiativer på erhvervsuddannelsesområdet (primo 2016) 

INITIATIV INDHOLD ØKONOMI 

Faglært til vækst*  

 

 

Et strategisk, politisk rundbord med 

regionsrådsformanden og centrale be-

slutningstagere lægger strategi for im-

plementering af programmet og igang-

sætter konkrete initiativer, regionen 

kan støtte. 

2016:  

ReVUS-midler: 9 mio. kr.  

(Udmøntning forelægges EVU  

27. sept. 16) 

Budgetaftalen: 2 mio. kr. 

Copenhagen Skills Samarbejde med erhvervsskoler mv. 

om præsentation af erhvervsuddannel-

ser over for udskolingselever, events 

og skills-konkurrencer for elever på de 

faglige uddannelser og 'små' konkur-

rencer for grundskoleelever. I 2015 

deltog mere end 11.000 skoleelever i 

introdage på erhvervsuddannelserne og 

mere end 25.000 i uddannelsesevent. 

Til 2018. 

2016:  

Budgetaftalen: 1,5 mio. kr. 

ReVUS fyrtårnsprojekt 

Kvalitetsløft af er-

hvervsuddannelserne 

Model for geografisk spredning og 

samlokalisering af forskellige er-

hvervsuddannelser samt 10. klasse 

En faglært fremtid som førstevalg på 

Vestegnen om kortlægning af indsatser 

og model for ny indsats for formidling 

af faglært arbejde i virksomheder til 

grundskoleelever 

2015: 

ReVUS-midler: 1 mio. kr. 

ReVUS fyrtårnsprojekt  

Efterspørgselsstyret ef-

teruddannelse af voksne 

Arbejdskraft til tiden om dels udvik-

ling af model for samarbejde ml. job-

centrene på efteruddannelsesområdet, 

dels uddannelse af 150 ledige til jobs, 

virksomhederne mangler arbejdskraft 

til 

2015: 

ReVUS-midler: 5 mio. kr. 

Praktikpladsindsats Dedikeret indsats for at øge antallet af 

praktikpladser i virksomheder. Målet 

pr 31.12.2015 er nået med 2.558 plad-

ser. Til 2018. 

2015: 

6,3 mio.kr. årligt 



   Side 2  

 

Den regionale ungeen-

hed 

Samarbejde med alle aktører på ud-

dannelses- og beskæftigelsesområdet, 

herunder erhvervsskoler, UU-centre og 

jobcentre. Understøtter indsatser og 

aktiviteter, der kan få flere unge til at 

vælge en erhvervsuddannelse. Driver 

desuden websitet Tal om uddannelse, 

der leverer tal, analyser og best prac-

tise. Til 2018. 

2014: 

10 mio. kr. 

Upgrade Undervisningsforløb mhp. at give del-

tagerne forudsætninger for at påbegyn-

de (karakterkrav på 02) og gennemføre 

en erhvervsuddannelse. Til 2016. 

2013: 

9 mio. kr. 

Fremtidens valg og vej-

ledning 

Udvikling af vejledningsindsatser og 

virksomhedssamarbejde for at få flere 

unge til at foretage et kvalificeret ud-

dannelsesvalg, med særligt fokus på 

erhvervsuddannelserne. Til 2016. 

2013: 

7,5 mio. kr. 

Kompetenceløft til alle Udbredelse af kompetenceløft gennem 

jobrotationsordninger. Til 2016. 
2013:  

15 mio. kr. 

 

Erhvervsuddannelser er et tema ved Vækstforums kommende ansøgningsrunde til EU 

Socialfond den 1. juni 2016. Der henstår samlet 21,5 mio. kr. til erhvervsrettede ud-

dannelser og videregående uddannelser for resten af programperioden (2016-2017). 

 

*) Faglært til vækst  
Programmet indeholder i sit udspil fire indholdsspor: 

Spor 1. Bedre overgange mellem uddannelser  

Spor 2. Bedre udbud af erhvervsuddannelser og styrke ungdomsuddannelsesmiljø 

Spor 3. En regional praktikpladsgaranti 

Spor 4. Kvalificeret arbejdskraft målrettet erhvervslivets behov 

 

Ved en workcamp den 30. november 2015 med over 50 deltagere viste der sig enga-

gement blandt aktørerne for følgende initiativer: 

- Greater Skills: campusdannelse med udgangspunkt i Next EUD (projekt afsluttet i 

2015) 

- Virksomhedsskolen: 'skolestuer' etableret på arbejdspladser, hvor eleverne både går i 

skole og arbejder på arbejdspladsen 

- Elevsekretariat: virksomhedssamarbejde om elever, herunder delepraktik, admini-

stration og formidling over for grundskoler 

- Styrket virksomhedsservice: styrkelse af samarbejdet mellem erhvervs-, beskæftigel-

ses- og uddannelsesaktører 

 

Såfremt initiativerne modnes, kan disse føre til ansøgninger om støtte inden for ram-

merne af Faglært til vækst-strategien. Større initiativer med en bred og tværgående 

forankring samt et tydeligt lokalt engagement prioriteres. 


