
Rammesætning for alle aktiviteter 

 

Aktivitet Antal 
forløb/elever 

Aktivitet/resultat Output Målemetode Midler/pro-
jekttimer afsat 
i alt  

Deltagerfinan-
siering 
(egenfinans.) 

Dokumentationskrav 

Aktivitet 1.1 56 introforløb 
3.024 elever -
målgrp. 6. – 7. 
klasse 
168 
grundskolelærere 

Den enkelte skole skal 
udvikle et anderledes 
introforløb i samarbejde 
mellem EUD og lokale 
folkeskoler og eventuelt 
virksomheder. 
 
Slutteligt udvikler PL på 
baggrund af skolernes 
forløbsbeskrivelser og 
erfaringer en fælles 
regional skabelon/model 
(grundstamme) og 
markedsføringsstrategi. 

3.024 
grundskoleelever 
får væsentlig 
bedre indsigt i 
mulighederne 
med en EUD 

Aktiviteten måles 
i forløb, antal 
elever og 
grundskolelærere
. 
 
Partnerskolerne 
har ansvaret for 
at dokumentere 
gennemførelse af 
aktiviteten for 
egen skole. 

Kr. 762.590,40 
Timer: 2.666,40 
 

Ingen - Alle partnerskoler laver 
forløbsbeskrivelse. OK 
sikrer, at dette sker, 
samler dem og sender til 
PL. 

- I forbindelse med 
gennemførelse af 
introforløb skal der laves 
en deltagerliste (både 
elever og lærere), der 
underskrives af den 
medfølgende lærer samt 
projektmedarbejderen. 

- Projektmedarbejderne 
skal lave 
samtykkeerklæring, start- 
og slutskema samt 
timeregistrering. 

Aktivitet 1.2 360 
uddannelsesparate 
unge med 
afgangseksamen 
fordelt på 36 Eud-
afklarings-
/sommerskoleforløb 
med en varighed på 
1 uge + 1-2 dages 
opfølgning og/eller 
opfølgningssamtale 

Den enkelte skole skal 
udvikle et anderledes 
afklarings-
/sommerskoleforløb i 
samarbejde mellem EUD, 
kommunerne og lokale 
folkeskoler. 
 
Slutteligt udvikler PL på 
baggrund af skolernes 
forløbsbeskrivelser og 
erfaringer en fælles 
regional model og 
markedsføringsstrategi. 

211 af dem, der 
har deltaget i 
sommerskole, 
starter på EUD. 
 
5% færre elever 
har startet en 
anden 
ungdomsuddanne
lse, før de starter 
på EUD 
 
40% af 
sommerskoledelt

Forløb og antal 
Aktiviteten måles 
i forløb, antal 
elever og 
grundskolelærere 
 
Partnerskolerne 
har ansvaret for 
at dokumentere 
gennemførelse af 
aktiviteten for 
egen skole. 
 

Kr. 622.908,00 
Timer: 2.178,00 
 

Ingen - Alle partnerskoler laver 
forløbsbeskrivelse. OK 
sikrer, at dette sker, 
samler dem og sender til 
PL. 

- I forbindelse med 
gennemførelse af 
sommerskole skal der 
laves en deltagerliste, der 
underskrives af 
projektmedarbejderen. 

- Projektmedarbejderen 
skal lave start- og 



agerne er blevet 
mere tilbøjelige til 
at tage en EUD 

Partnerskolernes 
administration 
krydstjekker 
mellem 
deltagerlister og 
tilmeldte til EUD. 
 
5% 
Progressions-
måling ved 
opstarten af 
aktiviteten og 
fortløbende én 
gang årligt. 
 
40% 
Der er lavet en 
baselinebereg-
ning fra RN.  

slutskema samt 
timeregistrering 

Aktivitet 1.3 3.384 Gameday-
uddannelsesprofiler 
for 
grundskoleelever og 
uddannelsesparate 
unge 

Der udvikles en gameday-
uddannelsesprofil som en 
app. Projektlederen 
undersøger muligheder 
og aftaler nærmere med 
områdekoordinatorerne 

5% færre elever 
har startet en 
anden 
ungdomsuddanne
lse, før de starter 
på EUD. 
 
40 % af 
grundskoleelever
ne er blevet mere 
tilbøjelige til at 
tage en EUD 
 
25% stigning i 
virksomheder, 
der ser det som 
en god 
investering at 
have elever i 
praktik. 

Aktiviteten måles 
i antal profiler, 
som den enkelte 
skole selv 
registrerer. Antal 
profiler skulle 
gerne svare til 
antal deltagere i 
aktivitet 1.1. og 
1.2 og 
dokumenteres via 
dokumentation af 
disse to 
aktiviteter. 
 
5% 
Progressions-
måling ved 
opstarten af 
aktiviteten og 

Udvikling 
projekttimer: 
Kr. 51.480,00 
Timer: 180,00 
 
Konsulenttimer 
til udvikling: 
Kr. 977.500,00 
 
 

Ingen - Den enkelte skole skriver 
Gameday-profilerne ind i 
forløbsbeskrivelserne for 
aktivitet 1.1 og 1.2. OK 
sikrer, at dette sker, 
samler dem og sender til 
PL. 

- I forbindelse med 
aktivitet 1.1 
(gennemførelse af 
introforløb) skal der laves 
en deltagerliste (både 
elever og lærere), der 
underskrives af den 
medfølgende lærer samt 
projektmedarbejderen. 
Projektmedarbejderne 
skal lave 
samtykkeerklæring, start- 



fortløbende én 
gang årligt. 
 
40% 
Der er lavet en 
baselinebereg-
ning fra RN. 

og slutskema samt 
timeregistrering. 

- I forbindelse med 
aktivitet 1.2 afklarings-
/sommerskoleforløb skal 
projektmedarbejderne og 
de unge lave 
samtykkeerklæring, start- 
og slutskema samt 
timeregistrering (TR 
gælder kun, hvis man er 
over 18). 

Aktivitet 2.1 Minimum 9.000 
erhvervsskoleelever 
bliver vejledt og 
guidet om 
nødvendige 
personlige og 
faglige 
kompetencer i 
praktikpladssøgning 

Den enkelte skole 
udvikler et 
praktikplads/arbejdsmar-
kedsparathedsforløb for 
elever på GF2, EUX og 
skolepraktik.  

75% af EUD-
eleverne bliver 
mere 
arbejdsmarkeds-
parate. 
Procentmål 
baseret på en 
løbende fremdrift 
i EUD-elevernes 
arbejdsmarkeds-
parathed, når de 
deltager i 
aktiviteten. 
 
10% stigning i 
elever og 
virksomheders 
udbytte/tilfreds-
hed med 
praktikforløb 
 
Matchet mellem 
skole og praktik 
styrkes med 25% 
og giver højere 
kvalitet i 
uddannelsen. 

Aktiviteten måles 
af den enkelte 
skole i forløb og 
antal 
elevdeltagelser 
over 18 år. 
 
75% 
Der foretages en 
progressionsmå-
ling ved opstarten 
af projektet og 
fortløbende årligt. 
Progressionsmå-
lingen 
gennemføres af 
kvalitetsmedar-
bejderen 1 gang 
årligt via et 
elektronisk 
surveybaseret 
redskab, som 
skolerne i det 
daglige allerede 
benytter til 
undersøgelser.  
 

Kr. 9.077.220,00 
 
Timer: 
31.738,53 
 

Timer: 306.000,00 
 
EUD-elever over 18 
+ SKP-elever 
 

- Alle partnerskoler laver 
forløbsbeskrivelse. OK 
sikrer, at dette sker, 
samler dem og sender til 
PL. 

- Projektmedarbejderne og 
de unge skal lave 
samtykkeerklæring, start- 
og slutskema samt 
timeregistrering  



 
25% 
Målingen 
foretages af 
COWI ved 
midtvejsevalue-
ringen  

Aktivitet 2.2 800 flere 
virksomhedsbesøg 
med henblik på 
uddannelsesplan-
lægning i 
virksomheder og 
rekruttering af 
praktikpladser 

Den enkelte skole laver 
en plan for det 
praktikpladsopsøgende 
arbejde med henblik på 
at skaffe flere 
praktikpladser. Der skal 
også være fokus på at 
lette de administrative 
barrierer for 
virksomhederne. 
 
Indhold 
- Uddannelsesvejl. 
- Rekruttering 
- Udvikling af 

individuelle aftale- 
modeller til 
virksomhedssamarb. 

600 flere 
praktikpladser 
bliver oprettet 
 
75% af eleverne 
på EUD opnår 
ordinære 
praktikforløb 

800 besøg 
Aktiviteten måles 
af den enkelte 
skole i antal 
virksomhedsbe-
søg 
 
600 flere pladser 
Aktiviteten måles 
af 
kvalitetsmedarbej
der i samarbejde 
med 
partnerskolerne. 
Aktiviteten måles 
1 gang årligt i 
oprettet antal 
praktikpladser 
lokalt og 
regionalt. 
 
75% 
Der foretages en 
progressionsmå-
ling ved opstarten 
af projektet og 
fortløbende årligt. 
Progressionsmåli
ngen 
gennemføres af 
kvalitetsmedarbej
deren via et 

Kr. 4.190.472 
Timer: 14.652 

Elever over 18 + 
SKP-elever, der er 
med på 
virksomhedsbesøg 
o.a. kan tælle med 
som 
egenfinansiering 

- For elever over 18, der 
bruges i forbindelse med 
virksomhedsbesøg og 
andet gælder, at der skal 
udfyldes 
samtykkeerklæring, start- 
og slutskema samt 
timeregistrering. 

- Projektmedarbejderne 
skal lave 
samtykkeerklæring, start- 
og slutskema samt 
timeregistrering 

 
F.eks. udtræk fra skolernes 
egne databaser  



elektronisk 
surveybaseret 
redskab, som 
skolerne i det 
daglige allerede 
benytter til 
undersøgelser.  

Aktivitet 3.1 Ny fortælling om 
EUD (mange 
karrieremuligheder) 

- En undersøgelse af 
folkeskoleeleverne og 
deres forældres 
vidensniveau om EUD 
foretages. 
Choicerapporten 
anvendes. 

 
- Markedsføringsmedar-

bejder ansættes til 
overordnet 
markedsføring, der 
skal understøtte den 
nye fortælling, samt til 
sparring med 
skolernes 
kommunikationsmed-
arbejdere 

 
Markedsføringsmedarbej
deren er tovholder på 
udarbejdelsen af et 
aktivitetskatalog 
 
- Aktivitetskatalog 

udarbejdes af 
markedsføringsmedar
bejderen og en 
arbejdsgrp. med 
repræsentanter fra 
alle skoler i 
samarbejde. 

1 ny 
kernefortælling 
om karriere 
gennem EUD. 
 
 

Skal ikke måles! Kr. 1.767.739 
Timer: 2.137 

Ingen - Synliggørelse af den nye 
fortælling på 
hjemmesider o.a. 

- Aktivitetskatalog 
 

- Projektmedarbejderne 
skal lave 
samtykkeerklæring, start- 
og slutskema samt 
timeregistrering 
 

 
 



Aktivitet 3.2 27 hackathons for i 
alt 2000 elever 
(mindst 75 elever 
pr. hackathon), hvor 
studiemiljøet 
udvikles 

Den enkelte skole skal 
udvikle et 
hackathonforløb 
 
Der forventes en vis form 
for videndeling, når 
forløbene er gennemført.  

10% stigning i 
erhvervsskoleele-
vernes trivsel 

Der foretages en 
progressionsmå-
ling ved opstarten 
af projektet og 
fortløbende årligt. 
Progressionsmå-
lingen 
gennemføres af 
kvalitetsmedar-
bejderen. 
Aktiviteten måles 
via et elektronisk 
surveybaseret 
redskab, som 
skolerne i det 
daglige allerede 
benytter til 

undersøgelser. 

Projekttimer til 
udvikling og 
opfølgning: 
540,00 
Kr. 154.440,00 
 
Projekttimer til 
forberedelse og 
facilitering: 
799,20 
Kr. 228.571,20 
 
Konsulent-
ydelser: 
Kr. 675.000,00 
 
 
 
 
 

Elever over 18 + 
SKP-elever, der 
deltager i 
hackathons kan 
tælle med som 
egenfinansiering 

- Alle partnerskoler laver 
forløbsbeskrivelse. OK 
sikrer, at dette sker, 
samler dem og sender til 
PL. 

- Projektmedarbejderne og 
eleverne skal lave 
samtykkeerklæring, start- 
og slutskema samt 
timeregistrering. 

 


