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Introduktion 

Hvert år offentliggør vi i AUB en ny indstillingsskabelon, som I skal bruge til at indstille projekter til puljen 

for lærepladsunderstøttende tiltag. Hvis I skal indstille midler til projekter fra fx 2022 puljen, skal I gøre 

det i indstillingsskabelonen for 2022.  

Alle faglige udvalg skal benytte den samme skabelon, som I finder på www.virk.dk/aub-fagligtudvalg 

under ”Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag”. I selve skabelonen kan I vælge jeres faglige udvalg, se 

hvilke midler I har til rådighed fra puljen og indstille projekter. Når I har udfyldt skabelonen, skal I sende 

den til AUB.  

I kan læse mere om regler, roller og ansvar vedr. puljen til lærepladsunderstøttende tiltag på 

www.virk.dk/aub-fagligtudvalg under ”Pulje til lærepladsunderstøttende tiltag”. Her kan I også læse 

nærmere om processen for projekter under puljen, rammer for rapportering mv. 

http://www.virk.dk/aub-fagligtudvalg
http://www.virk.dk/aub-fagligtudvalg
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1. Sådan udfylder I skabelonen 

I følgende del kan I læse en række tips til, hvordan I udfylder skabelonen. Vi har også forklaret forskellige 

hjælpeformateringer, som er i skabelonen. Sidst får I en detaljeret gennemgang af, hvordan I udfylder de 

enkelte celler i indstillingsskabelonen.  

 

1.1 Tips og hjælpeformateringer  

Indstillingsskabelonen er en excel-fil, hvor vi har tilføjet nogle funktioner og hjælpeformateringer, der kan 

hjælpe jer med at udfylde skabelonen. I de følgende afsnit kan I læse om de vigtigste.  

1.1.1 Copy/paste i formelboks  

Excel er ikke så brugervenligt, når man skal skrive længere tekststykker, som I skal i dele af indstillingen. 

I kan derfor med fordel skrive teksten i fx Word og efterfølgende kopiere den færdige tekst ind i 

skabelonen. Det gør I ved at markere teksten i Word og trykke Ctrl+C (copy).  

Der kan opstå udfordringer, hvis I sætter den kopierede tekst direkte ind i den pågældende celle. Det kan 

I undgå ved at indsætte teksten i cellens formelboks. For at indsætte i cellens formelboks skal I først 

vælge den pågældende celle, stille jer i formelboksen, og trykke Ctrl+V (paste).  

 

1.1.2 Filtrering 

I række 13 i skabelonen findes en kort forklaring af, hvad I skal udfylde i hver kolonne. I bunden af 

rækken findes knapper til filtrering af listen . 

Klikker I på en af dem, kan I filtrere listen ud fra de indtastede inputs eller søge efter specifikke inputs. Fx 

kan I i kolonne (J) filtrere, så I kun ser afviste projekter eller fremsøge et specifikt projekt på titlen i 

kolonne (I).  
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1.1.3 Tilpasning af rækkehøjde 

I kan tilpasse højden på rækkerne til tekstlængden i cellerne.  

I tilpasser rækkehøjden ved at flytte musen ud til bunden af rækkemarkøren for den pågældende række. 

Når I har stillet musen der, vil den skifte ikon (se billede). 

 

Klik og hold venstreklik nede på musen, mens I tilpasser rækken til den ønskede højde.   

1.1.4 Hjælpeformateringer i skabelonen 

I indstillingsskabelonen har vi lavet en række hjælpeformateringer. Overordnet er der farve-, tekst- og 

symbolformateringer. De fleste af disse formateringer var ikke i 2021 indstillingsskabelonen. 

1.1.4.1 Godkendte og afviste projekter 

I skal også registrere projekter, som I har overvejet, men som bliver indstillet til afslag. I de tilfælde skal I 

vælge 'afvist' i kolonne (J) 'Godkendelse af projektet'. Når 'afvist' er valgt, skal I ikke udfylde alle celler i 

indstillingen. Celler, der ikke skal udfyldes, bliver farvet grå. I skal indstille afviste projekter, fordi vi er 

forpligtet til at sende en afgørelse til den institution, som er part i sagen. Det gælder også, når I beslutter 

ikke at indstille projektet til tilskud. 

1.1.4.2 Farveformateringer 

Alle celler, der ikke skal udfyldes, er farvet. Fejl som overskredet beløb er markeret rødt. Celler med 

indbyggede formler er lysegrå, og celler hvori I skal indtaste informationer er hvide. Når I begynder at 

udfylde en indstilling, vil I muligvis opleve, at nogle celler skifter farve fra hvide til grå. Fx vil cellerne i 

kolonne (Z-AH) farves grå, hvis I vælger at projektet er afvist. Cellerne i kolonne (AE-AH) vil blive farvet 

grå i de år, der ligger udenfor den angivne projektperiode, og celle C8 og AG8 vil blive røde, hvis der i 

skabelonen er indstillet for et større beløb, end I har fået tildelt.  

1.1.4.3 Symbol- og tekstformateringer 

Sidst i skabelonen findes to kolonner, der fortæller om der er fejl og om der er udfyldt i samtlige 

påkrævede celler i hver enkelt indstilling. I kolonne (AJ) findes statussymbolet. Her betyder Ѻ, at 

indstillingen har fejl eller mangler udfyldelse, mens √ betyder at indstillingen er klar til indsendelse. I 

kolonne (AK) findes statusteksten. Her uddybes, hvilke kolonner der mangler udfyldelse og/eller hvilke 

fejl, der er i indstillingen. NB! Statuskontrollerne forholder sig ikke til indholdet, men udelukkende 

til om der er udfyldt eller ej. Selve indholdet bliver først vurderet, når AUB behandler indstillingen.   

 

1.2 Forklaringer og hjælpespørgsmål til celler i indstillingsskabelonen  

I det følgende gennemgås hver celle, I skal udfylde i indstillingsskabelonen. Ved hver overskrift kan I se 

en angivelse af, hvor i indstillingsskabelonen cellen findes. Fx er cellerne, hvor I skal skrive titler på 

projekterne i kolonne I, hvilket angives (I).  
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1.2.1 Topfelt 

 

 

Topfeltet er området øverst til venstre i skabelonen. Det er her, I skal indtaste de informationer, der er 

gældende for samtlige projekter i indstillingen. Det er også her, I finder infoboksen for jeres samlede 

indstilling til det pågældende puljeår.  

1.2.1.1 Valg af udvalg (D3 - H3) 

I denne celle skal I vælge navnet på jeres faglige udvalg, så skabelonen viser jeres del af puljen og 

danner sagsID på projekterne. Derfor bør I udfylde denne celle som det første.  

Cellen er et dropdown-felt uden søgefunktion. I vælger jeres faglige udvalg ved at klikke på ce llen, klikke 

på dropdown-ikonet nederst til højre i cellen og herefter vælge jeres faglige udvalg fra listen.  

1.2.1.2 Dato for indstilling (D4) 

I denne celle indtaster I den dato, hvor skabelonen blev færdigudfyldt og sendt til AUB. 

Cellen udfyldes ved, at I indtaster datoen i Excels datoformat. Dvs. dd-mm-åååå, fx 01-02-2022.  

vi skal bruge datoen under behandlingen af indstillingerne.  

1.2.1.3 Infoboks (B6 - E8) 

Dette område informerer jer om status på jeres indstilling herunder jeres del af puljen, den andel I har 

brugt og de resterende midler. I kan også få et hurtigt overblik over antallet af projekter, I har indstillet til, 

projekter I har afvist og projekter i alt.  

Infoboksen er også i samme rækker i højre side af skabelonen.  

(Cellerne udfyldes automatisk) 

 

1.2.2 Oplysning om modtager (B – H) 

 

 

I ”Oplysninger om modtager” skal I vælge den institution, I indstiller puljemidler til. Der er fem celler, 

hvoraf fire udfyldes automatisk, så snart I har valgt institutionen.  
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1.2.2.1 SagsID (B & C) 

SagsID er et projekts unikke henvisningsnummer. Det består af jeres faglige udvalgs institutions-nr. + 

Institutions-nr./SE-nr. på modtageren + puljeår + rækken i indstillingen.  

SagsID´et følger projektet fra start til slut. Nummeret går også igen, når I skal rapportere på projektet og 

hvis I er i kontakt med os om et givent projekt.  

(Cellen udfyldes automatisk) 

 

1.2.2.2 Institution (D & E) 

Her skal I vælge den institution, I ønsker at tildele penge.  

Hvis I ønsker at tildele penge til andre parter end de institutioner og faglige udvalg, som står på listen, 

skal I tildele pengene til jer selv.  

Hvis I ønsker at tildele penge til et projekt, hvor der indgår flere skoler, kan I udpege en hovedansvarlig 

skole, som får pengene udbetalt. Alternativt skal I tildele pengene til jer selv og efterfølgende fordele 

pengene. 

Cellen er et dropdown-felt med søgefunktion. I kan se den fulde liste ved at klikke på dropdown-ikonet 

nederst til højre i cellen. I kan også vælge at søge i listen ved følgende trin: 

1. Marker cellen og skriv en del af navnet på den pågældende institution. Fx ”Medie” 

2. Tryk på dropdown-ikonet.  

I kan nu se samtlige institutioner, der indeholder ordet ”medie”. Fx Københavns Mediegymnasium, 

Medieskolerne og Billedmediernes Faglige Udvalg.  

Hvis I ønsker at rydde eller ændre cellen, skal I enten slette eller ændre teksten og trykke Enter. 

Søgningen ændres ikke, før der trykkes Enter.  

 

1.2.2.3 InstitutionsID (F) 

InstitutionsID er den pågældende institutions institutionsnummer. Hvis I har valgt jer selv, er institutionsID 

et ID, der er tilknyttet jer særligt til puljen for lærepladsunderstøttende tiltag.  

(Cellen udfyldes automatisk) 

 

1.2.2.4 SE-nr. (G) 

Her kan I se institutionens eller jeres faglige udvalgs registrerede SE-nr.  

SE-nummeret er det nummer, vi anvender til at hente oplysninger om NemKonto til udbetaling.  

(Cellen udfyldes automatisk) 

 

1.2.2.5 Kontooplysninger (H) 

Kontooplysninger er et infofelt om hvilken form for udbetalingsoplysninger, vi har registreret til 

institutionen eller udvalget.  
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Feltet er til information for jer. Generelt vil det vise, at vi enten har mulighed for at hente oplysninger om 

NemKonto, eller at vi har kontooplysningerne registreret i vores system.  

(Cellen udfyldes automatisk) 

 

1.2.3 Projektinformation (I – N) 

 

Projektinformation er området, hvor I skal beskrive projektet. Herunder titlen på projektet, hvorvidt det er 

godkendt eller afvist, formålet med projektet, og hvilke aktiviteter der forventes i projektet.  

 

1.2.3.1 Titel (I) 

I Titel skal I notere titlen på projektet. 

Titlen følger projektet fra start til slut og vil bl.a. fremgå i efterfølgende rapporteringsskabeloner.  

Projektet bør have en kort og sigende titel.  

 

1.2.3.2 Godkendelse af projekt (J) 

I denne celle skal I angive, hvorvidt I har godkendt eller afvist projektet.   

I skal registrere projekter, som I har overvejet, men som ikke bliver indstillet, hvis I har været i dialog med 

institutionen i et sådant omfang, at institutionen er part i sagen. I de tilfælde skal I vælge 'afvist' i denne 

celle.  

Årsagen til at I skal indstille afviste projekter er, at vi er forpligtet til at sende en afgørelse til den 

institution, som er part i sagen, også når I beslutter ikke at indstille projektet til tilskud. 

Cellen er et dropdown-felt. Tryk på dropdown-ikonet nederst til højre i cellen, og vælg enten ”Godkendt” 

eller ”Afvist”. 

 

1.2.3.3 Kategori (K) 

I denne celle skal I angive projektets kategori.  

Vi skal bruge kategorien til administration og videre rapportering. 

Cellen er et dropdown-felt. Tryk på dropdown-ikonet nederst til højre i cellen, og vælg den kategori, der 

er mest dækkende for projektet. 

Mange projekter vil kunne kategoriseres under flere af kategorierne. Er I i tvivl om, hvilken der er mest 

dækkende, skal I uddybe jeres overvejelser om valget under ”Øvrige bemærkninger (X)”. Hvis I vurderer, 

at der ikke er en tilstrækkeligt dækkende kategori for projektet i listen, skal I vælge ”Øvrige” og uddybe 

nærmere under ”Øvrige bemærkninger (X)”. 
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1.2.3.4 Projekttype (L) 

 

I denne celle skal I angive projektets type.  

Cellen er et dropdown-felt. Tryk på dropdown-ikonet nederst til højre i cellen, og vælg projektets type. 

I kan vælge mellem tre forskellige typer.  

1. Projektet udføres primært af en institution. 

2. Projektet udføres i samarbejde med en eller flere institutioner. 

3. Projektet udføres ikke i samarbejde med en institution. 

Institutioner kan kun få tildelt midler til flerårige projekter, mens de faglige udvalg kan få tildelt midler til 

projekter uanset projektets længde. Vi skal derfor primært anvende denne viden til at kontrollere 

projektets længde. 

 

1.2.3.5 Formål (M, N og O) 

I denne celle skal I beskrive formålet med projektet. 

Et projekt skal understøtte bestemte formål fx flere lærepladser, øge søgning til uddannelsen eller øge 

kvaliteten på uddannelsen. Afhængig af formål(ene) skal de enkelte kolonner udfyldes eller efterlades 

tomme.  

Vi skal sikre, at projektet understøtter mindst et af formålene med puljen for lærepladsunderstøttende 

tiltag.  

Beskrivelsen skal være så uddybende, at vi kan vurdere, om projektet opfylder formålet.  

 

1.2.3.6 Aktiviteter (P) 

I denne celle skal I beskrive aktiviteterne i projektet, og hvordan de understøtter de(t) aktuelle formål. 

For at vi kan træffe afgørelse, skal vi vide, hvad midlerne skal bruges til.  

I skal beskrive aktiviteterne så detaljeret, at vi kan vurdere, om de understøtter de(t) aktuelle formål, og 

at sagen kan betragtes som fuldt oplyst.  

Bemærk, at vi IKKE vurderer om aktiviteterne er “gode”. Vi tager udelukkende stilling til de formelle krav.  

Uddybende spørgsmål 

• Hvilke aktører er involveret? 

• Hvem skal udføre aktiviteterne? 

• Hvem er aktiviteterne rettet mod? 

• Hvilke handlinger skal foretages?  

• Hvornår i projektperiode skal aktiviteterne udføres? 
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1.2.4 Sagsbehandling (Q – T) 

 

 

Sagsbehandling er området, hvor I beskriver jeres sagsbehandling af projektet. Det er jer i de faglige 

udvalg, der skal foretage sagsbehandlingen. I skal sikre, at jeres sagsbehandling lever op til 

forvaltningsretlige regler, grundsætninger og principper.  

Vi træffer afgørelse på baggrund af jeres sagsbehandling, som I beskriver i indstillingen. For at vi kan 

det, skal sagsbehandlingen af projektet være fuldt oplyst. Det betyder, at I grundigt skal oplyse om 

processen omkring projektet - og hellere for meget end for lidt. Husk at det også gælder, hvis I vælger at 

indstille projektet til afslag. 

1.2.4.1 Beskrivelse af sagsbehandling - involverede (Q) 

I denne celle skal I beskrive, hvilke parter der er involveret i projektet. Det kunne fx være erhvervsskoler, 

eksterne virksomheder, kommuner og lignende.  

I skal beskrive, hvilke hensyn og prioriteringer indstillingen er foretaget på, så processen tydeligt fremgår.  

Uddybende spørgsmål 

• Hvem har haft indflydelse på valget af projektet? Fx erhvervsskoler, virksomheder eller andre 

interessenter. 

• Hvem har I kontaktet, hvem har kontaktet jer og hvornår? Fx erhvervsskoler, virksomheder eller 

andre interessenter. 

• Hvem har deltaget i møder? Herunder datoer og hvad I nåede frem til/diskuterede.  

• Er der indhentet tilbud på udførelsen af projektet?  

• Hvordan har I sikret, at relevante parter er blevet inddraget og repræsenteret?  

• Beskriv, hvordan erhvervsskolerne er blevet inddraget.  

1.2.4.2 Beskrivelse af sagsbehandling - proces (R) 

I denne celle skal I beskrive, hvordan I er nået frem til indstillingen af netop dette projekt ved at beskrive 

den sagsbehandling og vurdering, der ligger forud for indstillingen. Vi har brug for en beskrivelse af den 

proces projektet har gennemgået. Fra ideen er opstået til I har foretaget indstillingen.  

Uddybende spørgsmål 

Aktiviteter:  

• Beskriv hvordan aktiviteterne effektivt vil understøtte formålet med projektet  

• Hvad har I lagt vægt på i forbindelse med aktiviteterne i projektet? 

• Er der blevet drøftet eventuelt andre aktiviteter? 

• Hvilke fordele og ulemper er der ved aktiviteterne?  

• Ligger der undersøgelser bag vurderingen og udvælgelsen af aktiviteterne?  

• Hvis aktiviteter er blevet frasorteret, skal I beskrive hvorfor. 
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Projektet: 

• Hvordan er ideen til projektet opstået? 

• Hvorfor er netop dette projekt blevet valgt/fravalgt? Hvilke argumenter taler for og imod? 

• Hvilke projekter har I prioriteret til/fra i forhold til dette projekt? 

• Er der undersøgelser, der danner baggrund for projektet?  

1.2.4.3 Beskrivelse af sagsbehandling - kriterier (S) 

I denne celle skal I beskrive hvilke kriterier, hensyn og vurderinger, I har lagt vægt på ved behandlingen 

af dette projekt.  

Vi skal bruge oplysningerne til at sikre, at jeres sagsbehandling lever op til forvaltningsretlige regler, 

grundsætninger og principper, herunder at I under jeres sagsbehandling har taget saglige hensyn og har 

behandlet alle projekter ens.  

Uddybende spørgsmål 

• Hvorfor er netop dette projekt blevet valgt/fravalgt? Hvilke argumenter taler for og imod? 

• Hvilke projekter har I prioriteret til/fra i forhold til dette projekt? 

• Hvilke kriterier er blevet anvendt ved vurderingen af projekterne?  

• Er kriterierne blevet anvendt ved vurderingen af samtlige projekter?  

 

1.2.4.4 Inhabilitet (T & U) 

En forvaltningsretlig afgørelse skal være saglig og korrekt. Reglerne om inhabilitet skal sikre, at  

afgørelser ikke påvirkes af usaglige hensyn. Personer, der er inhabile, må som udgangspunkt ikke 

deltage i sagsbehandlingen. Inhabilitet er, når der er en interessekonflikt.  

Der er to celler vedrørende inhabilitet. I den første celle (T) vælger I jeres vurdering af, om der har været 

årsag til at behandle inhabilitet ift. sagsbehandlingen. Hvis der har, beskriver I det nærmere i den anden 

celle (U).  

I første celle skal I vælge ja eller nej fra en dropdown. Vælg ved at trykke på dropdown-ikonet nederst til 

højre i cellen. Hvis I har vurderet, at der har været grund til at behandle inhabilitet, skal I beskrive det 

grundigt i den anden celle (U).  

Uddybende spørgsmål 

• Hvornår opdagede I inhabiliteten? 

• Blev der foretaget sagsbehandling, før I opdagede inhabiliteten? 

• Hvordan har I håndteret det, og har det påvirket beslutningsprocessen?  

• Hvem tog eventuelt over for den inhabile person? 

• Hvis en inhabil person alligevel deltager, skal det noteres samt hvorfor vedkommende 

medvirkede. 
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1.2.4.5 Partshøring (V & W) 

Partshøring er et forvaltningsretligt skridt, der skal sikre en parts mulighed for at varetage sine interesser. 

Herunder har parten mulighed for at tage stilling til og evt. rette oplysninger, hvilket sikrer, at sagen kan 

anses som værende fyldestgørende oplyst.  

Inden I beslutter, om et projekt skal indstilles til tildeling eller et afslag, skal de institutioner, som er part i 

sagen, udtale sig, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:  

• Parten er ikke bekendt med, at I har bestemte oplysninger eller vurderinger.  

• Oplysningerne handler om sagens faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger.  

• Oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for parten. 

• Oplysningerne eller vurderingerne er af væsentlig betydning for afgørelsen af sagen.  

Der er fx pligt til at partshøre, selv om parten kender en bestemt oplysning, hvis parten ikke ved, at 

oplysningen vil blive brugt i forbindelse med indstilling af projektet. 

I skal sikre, at spørgsmålet om partshøring er behandlet sådan, at det lever op til forvaltningsretlige 

regler, grundsætninger og principper, før AUB kan træffe endelig afgørelse og udbetale til projektet.  

I første celle (V) skal I vælge ja eller nej fra en dropdown. Vælg ved at trykke på dropdown-ikonet nederst 

til højre i cellen. Hvis I har vurderet, at der er behov for partshøring, skal I beskrive det grundigt i den 

anden celle (W).  

Her skal I angive de institutioner, der har været i så tæt dialog med jer, at de har opnået partsstatus. 

Partsstatus opnår den som har væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen og dens udfald. For jer vil 

det være erhvervsskoler.  

Bemærkninger fra partshøringen skal ligeledes angives, hvis de har relevans for sagens oplysning. 

I foretager en partshøring ved at kontakte den relevante part og orientere dem om de relevante 

oplysninger samt efterspørge deres bemærkninger. I kan sætte en rimelig frist for, hvornår I senest skal 

modtage bemærkningerne. 

 

Eksempel – institution opnår partsstatus 

En erhvervsskole kontakter det faglige udvalg med en ide til et projekt, som de gerne vil have midler til. 
Erhvervsskolen opnår partsstatus uanset, om det faglige udvalg afviser ideen eller vælger at arbejde 
videre med den for at indstille projektet til midler. 

 

Eksempel - der skal ske partshøring 

En erhvervsskole har indsendt en ide til et projekt til et fagligt udvalg. Det faglige udvalg har oplysninger, 

der taler imod, at projektet kan gennemføres med succes. Disse oplysninger indgår i det faglige udvalgs 

vurdering af projektet. Erhvervsskolen skal derfor partshøres om disse oplysninger, inden der sendes en 

indstilling til AUB. 

Uddybende spørgsmål 
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• Hvem er blevet partshørt? 

• Hvilke bemærkninger har I fået? 

• Beskriv evt. jeres kommentarer til bemærkningerne 

• Hvilken betydning(er) har I tillagt relevante bemærkninger? 

• Hvilken indflydelse har bemærkningerne haft på sagsbehandlingen og indstillingen?  

 

1.2.4.6 Øvrige bemærkninger (X) 

I denne celle kan I angive de øvrige bemærkninger, I har til sagsbehandlingen af projektet, som I finder 

relevante for AUB.  

Uddybende spørgsmål 

• Har I fået anmodninger om aktindsigt? 

• Har I fået klager over sagsbehandlingen? 

 

1.2.4.7 Udkast til afgørelse (Y) 

I denne celle skal I skrive jeres udkast til afgørelsen for projektet.  

Jeres udkast kan tage udgangspunkt i følgende: 

Tildeling: 

1. Vi tildeles X kr. til det faglige udvalg for XXX til projekt [skriv titel på projekt].  

2. Vi tildeler X kr. til erhvervsskole XXX til projekt [skriv titel på projekt].  

Afslag: 

Erhvervsskole XX får afslag på tildeling af midler til projekt [angiv titel på projekt].  

• I skal detaljeret begrunde, hvorfor I indstiller til afslag.  

• Begrundelsen skal beskrive hvilke kriterier, hensyn og prioriteringer I har lagt vægt på ved jeres 

indstilling om afslag. 

Eksempler på kriterier: 

• at det faglige udvalg i dette puljeår kun indstiller projekter, der ikke modtager midler fra anden 

side. 

• at der kun skal indstilles om midler til skoler med et mismatch mellem elever og lærepladser over 

en vis størrelse. 

• at der i et bestemt puljeår kun skal indstilles om midler til projekter inden for et bestemt tema 

inden for lovens formål.  

 

1.2.5 Effektmål (Z, AA & AB) 
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Effektmål er området, hvor I skal beskrive de effekter, I forventer af projektet. Der skal være angivet 

forventede effekter indenfor mindst et af de tre formål med puljen.  

Projektet vurderes og evalueres særligt ift. de effektmål, I har opstillet. Når projektet er afsluttet, og I skal 

foretage den endelige slutrapportering, skal I bl.a. forholde jer til den endelige effekt af projektet ift. de 

mål, I har opsat ved indstillingen til projektet.  

I skal derfor beskrive, hvad der forventes at komme ud af projektet. Det kan være kvantitative eller 

kvalitative mål. Beskriv et eller flere effektmål, afhængig af om I har valgt et eller flere formål.  

Uddybende spørgsmål 

• Hvordan er I kommet frem til effektmålene? 

• Hvorfor er målene realistiske?  

• Har I overvejet andre målbare resultater? 

• Er der forhold, der har stor betydning for, om målene opnås eller ej? 

Et eksempel på et effektmål kunne være: 

”Vi forventer, at tiltagene vil medføre X % stigning i antallet af lærepladser på området hen over 

projektperioden.” 

 

1.2.6 Projektperiode (AC – AD) 

I projektperioden skal I angive den forventede startdato og slutdato for projektet. Projektperioden består 

af celler i to forskellige kolonner Startdatoen i kolonne (AC) og Slutdatoen i kolonne (AD). 

Projektet betragtes aktivt i den projektperiode, I har angivet. I skal rapportere på projektet i samtlige 

kalenderår, det er aktivt. I kan kun tildele midler til de kalenderår, der ligger indenfor perioden.  

Startdatoen kan tidligst være d. 1. januar i det pågældende puljeår.  

Slutdatoen kan tidligst være lig startdatoen og senest d. 31. december i det sidst mulige tildelingsår for 

den pågældende pulje. 

Cellerne udfyldes ved, at I indtaster datoerne i Excels datoformat. Dvs. dd-mm-åååå fx 01-02-2022. Hvis 

datoen ligger udenfor rammerne eller ikke er i datoformat, vil skabelonen melde fejl.   

 

1.2.7 Indstilling af midler (AE - AI) 
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Området indstilling af midler er der, hvor I skal indtaste de midler, I vil indstille til projektet. Et projekt kan 

tidligst tildeles midler samme år som puljeåret og senest tre år efter. I området findes der derfor fire 

celler, hvor I kan indtaste ønskede beløb samt en celle der udregner den samlede sum.  

I kan frit vælge hvilke og hvor mange år, I ønsker at tildele midler til, men dog kun indenfor den angivne 

periode. Endeligt skal I være opmærksomme på, at projektet ikke må tildeles midler efter dets slutdato.  

 

1.2.7.1 Indstillinger til tildelingsår (AE, AF, AG & AH)  

I indstillinger til tildelingsår skal I indtaste de beløb, I indstiller til projektet, i de år I ønsker de skal 

tildeles.  

Så vi ved, hvor mange midler I indstiller til projektet, og hvilke år I ønsker at få dem udbetalt.  

Cellerne er formaterede, og I skal blot indtaste beløbet uden punktum, kr. eller lign.  

 

1.2.7.2 Samlet indstilling (AI) 

I denne celle kan I se, hvor meget I samlet har tildelt til projektet. Cellen summerer kun de beløb der 

potentielt vil godkendes. Dvs. indtastede beløb i år udenfor perioden ikke medregnes.  

(Cellen udfyldes automatisk) 

 

1.2.8 Status 

Sidst i skabelonen finder i statuskolonnerne (AJ & AK).  

Som uddybet i tidligere afsnit kan I her se, om I har udfyldt alle påkrævede celler, eller om der er evt. 

mangler. Hvis der står √, er der udfyldt i alle påkrævede celler.  
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2. Eksempler på indstillinger til projekter under 
puljen 

I følgende del kan I se tre eksempler på indstillinger. Et eksempel på et godkendt projekt indstillet til det 

faglige udvalg, et eksempel på et godkendt projekt indstillet til en erhvervsskole og et eksempel på et 

afvist projekt, der skulle udføres af en erhvervsskole.   

Grå overstregning = automatisk udfyldning 

2.1 Eksempel 1: Markedsføringskampagne (Godkendt projekt indstillet til 

et fagligt udvalg, uden andre parter) 

Fagligt udvalg (D3): Uddannelsesudvalget for X 

Dato for indstilling (D4): 12-01-2022 

Oplysninger om modtager (B-H): 

SagsID (B-C): 10001200XXXX-10001200XXXX-22-001 

Institution (D-E): Uddannelsesudvalget for X 

ID på institution eller udvalg (F): 10001200XXXX 

SE-nr. (G): n/a 

Kontooplysninger (H): Konto oplyst til AUB 

 

Projektinformation (I-P) 

Titel på projektet (I): Markedsføringskampagne 

Godkendelse af projektet (J): Godkendt 

Kategori (K): Markedsføring 

Projekttype (L): Projektet udføres ikke i samarbejde med en institution  

Formål – lærepladser (M) 

Formål – søgning (N) 

Projektet sigter mod at øge kendskabet til og forbedre omdømmet af uddannelserne, der hører under det 

faglige udvalg med det formål at skabe øget interesse for at søge ind på uddannelserne. En øget 

synlighed af uddannelserne er afgørende for at undgå, at potentielle elever overser uddannelsen. 

Yderligere vil kampagnen være med til at rette op på et dårligt ry om uddannelserne, som har bredt sig 

blandt potentielle elever.  
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Det faglige udvalg bemærker, at ved at øge kendskabet til og forbedre uddannelsernes ry, vil eleverne 

forventeligt også blive mere attraktive for virksomhederne og skabe et bedre rekrutteringsgrundlag. 

Herved kan projektet indirekte også skabe flere lærepladser.  

Formål – kvalitet (O) 

Beskrivelse af aktiviteter (P) 

Projektet består af en markedsføringskampagne rettet mod det store antal potentielle elever, der findes i 

Danmark, som ikke har tilstrækkeligt kendskab til eller har en negativ opfattelse af de uddannelser, der 

hører under det faglige udvalg. Kampagnen vil være landsdækkende, dog med mulighed for øget fokus 

på relevante lokalområder.  

Kampagnen vil primært foregå på de sociale medier, hvor der er bedst mulighed for at udbrede 

budskabet til den del af befolkningen, som primært søger erhvervsuddannelser, og dermed udgør 

målgruppen. Indholdet vil primært være kortere videospots, der viser hvordan hverdagen forløber. Både 

under uddannelsen og i virksomhederne som lærlinge og mestre. Yderligere vil der være videospots, der 

highlighter positive forhold som fx nye uddannelseslokaler, aktiv læring på skoleforløb, fleksible 

arbejdstider som lærling og muligheder for at blive selvstændig som færdigudlært. Videoernes 

detaljerede indhold lægges primært over på et reklamebureau, men det faglige udvalg forestiller sig en 

længde mellem 10-20 sekunder med “gang i den” og højt tempo.  

Forberedelserne til kampagnen er allerede i planlægningsprocessen. Det faglige udvalg har indhentet 

foreløbige tilbud på udarbejdelsen af kampagnen fra tre reklamebureauer. Når midler tildeles af AUB, 

vælger det faglige udvalg et af de tre reklamebureauer som leverandør. Dette bureau skal , udover at 

hjælpe med det detaljerede indhold, fastsætte den overordnede strategi på baggrund af deres ekspertise. 

Reklamebureauet vil yderligere stå for hovedparten af selve udførelsen af kampagnen.  

Ifølge den foreløbige tidsplan foreligger færdige udkast til kampagnen i starten af Q1 2022, som skal 

tages i brug allerede i marts 2022. Kampagnen skal foregå indtil 1. december 2023. Kampagnens indhold 

opdateres såfremt det er nødvendigt. Efterfølgende vil der være en vurderingsperiode frem til Q1 af 

2024, hvor projektet vil evalueres og slutrapporteringen til AUB skal udfærdiges. 

Det faglige udvalg har i samarbejde med erhvervsskolerne udarbejdet en rangeringsliste over de 

målgrupper, som kampagnen ønsker at påvirke til at søge optagelse på uddannelserne. 

Målgrupperangeringslisten opdateres løbende og består af danskere, der ikke har taget en 

erhvervsuddannelse eller højere, primært i aldersgruppen 15-25 år, men en overvægt af mænd, der 

generelt svarer til vægtningen i branchen. 

Sagsbehandling (Q-Y) 

Beskrivelse af sagsbehandling – involverede (Q) 

Projektet udføres af det faglige udvalg. Det faglige udvalg er alene modtager af midlerne og træffer derfor 

selvstændigt beslutninger om brugen.  

Det faglige udvalg har involveret erhvervsskolerne X, Y og Z i form af drøftelser om både særlige 

udfordringer og særlige positive forhold på disse skoler, men ingen af disse har opnået partsstatus. 

Erhvervsskolerne vil ikke modtage midler eller opgaver som følge af projektet.  
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Det faglige udvalg har taget kontakt til 3 reklamebureauer: Reklamebureau A, B Marketing og  C&C 

Creative. Alle reklamebureauerne har afgivet et foreløbigt tilbud på udførslen, men der er endnu ikke 

truffet beslutning om, hvem der skal være leverandør.  

Konsulentvirksomheden Consult ApS har tidligere udarbejdet en frafaldsanalyse og tiltrækningsrapport 

for det faglige udvalg, som har dannet baggrund for nogle af diskussionerne på det faglige udvalgs 

møder. Det faglige udvalg forventer at involvere dem igen i forbindelse med vurderingen af 

reklamebureauernes tilbud.  

Beskrivelse af sagsbehandling – proces (R) 

 På et møde i det faglige udvalg i marts 2020 blev det diskuteret, at udvalgets uddannelser længe havde 

set et faldende antal ansøgere, og at der nu var et meget lavt antal elever på uddannelserne. Det faglige 

udvalg diskuterede internt mulige årsager hertil. Der var enighed i udvalget om, at det lave antal elever 

nu var så kritisk, og at der var utilstrækkelige oplysninger om årsagerne hertil, at der med det samme 

skulle udarbejdes en rapport om problemstillingen. Der var enighed om, at branchen efterspørger faglært 

arbejdskraft. 

Consult ApS blev i april 2020 derfor ansat til at udrede de faktiske omstændigheder for den lave 

optagelse på uddannelserne under det faglige udvalg. Consult ApS udarbejdede rapporten ved at 

besøge en række erhvervsskoler og folkeskoler, foretog adskillige spørgeundersøgelser med bl.a. elever, 

samt analyse og interview af eksperter på området.  

Consult ApS fremlagde den 15. juni 2021 deres rapport for det faglige udvalg. Rapporten konkluderede, 

at der blandt målgruppen for erhvervsuddannelser var en meget lav kendskabsgrad til uddannelserne 

under det faglige udvalg. En stor del af de elever som enten søgte andre uddannelser, herunder andre 

erhvervsuddannelser, eller ikke blev faglærte, var ganske enkelt ikke opmærksomme på udvalgets 

uddannelser. Consult ApS oplyste yderligere, at såfremt målgruppen kendte til uddannelserne, havde de 

et meget ringe kendskab til indholdet på uddannelserne, lærlingemulighederne og fremtidspotentialet 

som faglært indenfor udvalgets område. I 15 % af tilfældene, havde målgruppen endda en decideret 

forkert opfattelse af uddannelsens indhold. Det var yderligere problematisk, at 10 % af de adspurgte 

havde en generelt negativ holdning til uddannelsen. Af disse 10 % kunne et fåtal konkret argumentere for 

deres negative mening. Det var blot en generel holdning, der havde spredt sig i målgruppen.  

Det faglige udvalg fandt på baggrund af rapporten, at der snarest muligt skulle søsættes projekter rettet 

mod at øge kendskabet til uddannelserne og ændre holdningen hos de potentielle elever i faget. Det 

faglige udvalg traf på baggrund af rapportens anbefalinger beslutning om, at det skulle prioriteres at få 

korrekt information om uddannelserne ud til målgruppen. Det faglige udvalg vurderede, at en ændring af 

holdningen til uddannelserne direkte ville medføre et øget antal ansøgere til uddannelserne. Det blev 

ligeledes på baggrund af rapportens anbefalinger besluttet, at en markedsføringskampagne var den 

bedste fremgangsmåde for at få information ud til målgruppen og få ændret deres holdning til 

uddannelserne og dermed øge søgningen til uddannelserne.  

Det faglige udvalg lagde i den forbindelse vægt på, at de i lang tid havde nedprioriteret at markedsføre 

uddannelserne. Der havde i en længere periode været mange presserende problemstillinger, der 

handlede om kvaliteten af uddannelserne, som kan have været årsag til uddannelsernes negative ry 

blandt de unge. Det faglige udvalg har med succes givet uddannelserne et kvalitetsløft på samtlige 

erhvervsskoler, men har ikke i samme ombæring haft kapacitet til at rette op på uddannelsernes 

omdømme. Det faglige udvalg har endvidere vurderet, at der var tale om et projekt, hvor de kunne få 
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mest muligt ud af de økonomiske midler, samt at eventuelle erfaringer kunne bruges i kommende 

projekter. Et succesfuldt projekt forventes også at kunne starte en lavine-effekt, hvor uddannelsernes ry 

indledningsvis bliver langsomt forbedret og på længere sigt spredes eksponentielt. Det var derfor 

afgørende at få netop dette projekt sat i gang hurtigst muligt.  

Udvalget har yderligere lagt vægt på, at projektet har grobund i en grundig undersøgelse fra Consult 

ApS, som har klarlagt et problem, der allerede var kendt i det faglige udvalg og er blevet bekræftet af 

erhvervsskolerne. Udvalget bemærker yderligere, at virksomheder på området har henvendt sig til 

udvalget og oplyst, at det er svært at finde lærlinge og en stor del af virksomhederne derfor betaler 

bidrag til Læreplads-AUB.  

Det faglige udvalg har diskuteret den risiko, der er forbundet med reklamekampagner. Specielt når der 

ikke foreligger et stort budget. Det faglige udvalg har derfor været særdeles grundige for at få klarlagt 

baggrunden for uddannelsernes udfordringer, få fastsat en konkret målgruppe, som kampagnen skal 

ramme, indhente ekspertise om hvordan målgruppen effektivt skal rammes af kampagnen samt at sikre, 

at det begrænsede beløb, der hensættes til kampagnen, benyttes så effektivt som muligt. Det faglige 

udvalg bemærker hertil, at kampagnen kan siges at bygge videre på det kvalitetsløft af uddannelserne, 

som er udført i de foregående år. Det faglige udvalg mener, at uddannelserne nu hører til blandt de 

bedste på erhvervsskolerne, hvilket understøttes af tilfredshedsundersøgelser.    

Det faglige udvalg har under behandlingen af projektet overvejet andre aktiviteter, der kunne tænkes at 

medføre øget søgning til udvalgets uddannelser. Det faglige udvalg overvejede en indsats rettet mod 

folkeskoler i erhvervsskolernes nærområde, kompetenceudvikling af uddannelsernes studievejledere, 

øget samarbejde med FGU om udvikling af elevernes kompetencer, aktiviteter der skulle involvere 

nuværende elever i opsøgende arbejde og en aktivitet, der var specifikt fokuseret mod at få flere kvinder 

til at søge optagelse på uddannelserne. Der blev i diskussionen af aktiviteter lagt vægt på, hvor effektivt 

aktiviteten ville understøtte formålet, hvor økonomisk effektivt aktiviteten ville understøtte projektet samt 

hvor hurtigt aktiviteten kunne igangsættes. På baggrund heraf har det faglige udvalg valgt en 

markedsføringskampagne som den aktivitet, der bedst understøtter formålet og som kan igangsættes 

hurtigt. 

Beskrivelse af sagsbehandling – kriterier (S) 

Det faglige udvalg har vurderet, at projektet ligger inden for formålet med puljen, idet projektet sigter mod 

at skabe øget søgning om optagelse på uddannelserne. Det faglige udvalg har opstillet nogle generelle 

kriterier, som indgår i vurderingen af samtlige projekter, og det faglige udvalg har foretaget en samlet 

skønsmæssig afvejning af projekterne.  

Det faglige udvalg har opstillet følgende generelle kriterier i vilkårlig rækkefølge:  

1. Projektet skal have effekt på flest mulige lærlinge, erhvervsskoler, virksomheder etc. Såfremt der 

er flere projekter end udvalget har midler til, rangeres projekterne efter hvor stor en procentdel af 

målgruppen, som projektet anslås at ramme. 

2. Projekter, der giver mest værdi for pengene, prioriteres. Det ansøgte puljebeløb sammenholdes 

med den forventede effekt. 

3. Projekterne skal kunne sættes i gang straks.  

4. Projekter, der ligger indenfor det faglige udvalgs nye strategiske værdier om den grønne 

omstilling, vil blive prioriteret.  
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5. Projekter, hvortil der kan skaffes medfinansiering, prioriteres i det omfang at medfinansieringen 

må tænkes at bortfalde, såfremt projektet ikke igangsættes hurtigt. Modsætningsvist vil projekter, 

der kræver yderligere tilskud eller falder ind under andre tilskudsordninger blive afvist.  

6. Projekter, der efterfølgende vil kunne udbredes til andre dele af branchen eller andre faglige 

udvalg, kan prioriteres. 

Det faglige udvalg har med hensyn til dette projekt anført, at selvom projektet vil kræve en stor del af 

puljemidlerne, er det et projekt med stor indflydelse på mange potentielle elever, hvorfor projektet 

forventes at give stor værdi for pengene. Det har yderligere vægtet tungt, at projektet kan startes 

øjeblikkeligt. Projektet bidrager ikke direkte til den grønne omstilling. Projektet har ikke mulighed for 

medfinansiering. Projektet forventes senere at kunne udbredes til også at omfatte virksomheder og 

ufaglærte i arbejde.   

Udvalget har under sagsbehandlingen særligt drøftet to forhold, som vil have afgørende betydn ing for 

projektets succes.  

Det første forhold er, om uddannelserne overhovedet er gearet til at modtage et større antal elever, uden 

at det vil gå ud over uddannelsernes kvalitet. Det faglige udvalg vurderede dog, at uddannelserne vil 

kunne håndtere et større antal elever, uden at det vil påvirke kvaliteten negativt. Udvalget lagde i den 

forbindelse vægt på, at de tiltag, som er indført for at højne kvaliteten på uddannelserne, netop også 

tager højde for et større antal elever.    

Det andet forhold er, hvorvidt det ville være muligt at få et præcist overblik over, hvor meget kampagnen 

reelt vil få af indflydelse på optagelsen på uddannelserne. Markedsføring er svært at kvantificere, men 

det faglige udvalg kom frem til, at med klare målgrupper og med afrapporteringskrav i kontrakten med 

reklamebureauet, så vil det faglige udvalg kunne vurdere effektiviteten af kampagnen og  videreformidle 

dette til AUB i forbindelse med afrapportering af projektet.  

Det faglige udvalg har derfor valgt at indstille dette projekt til AUB til tildeling af midler, da projektet falder 

indenfor formålet med puljen, og da udvalget på baggrund af ovenstående og ud fra et samlet skøn har 

vurderet, at dette projekt er egnet til at få flere elever til at søge ind på uddannelserne under udvalget.   

Vurdering og evt. beskrivelse af inhabilitet (T&U) 

Vurdering (T): Ja, vi har vurderet, at der har været inhabilitet.  

Beskrivelse (U):  

Casper Caspersen er medlem af det faglige udvalg, hvor han sidder som elevrepræsentant for 

erhvervsskoler med uddannelser under det faglige udvalg. Casper Caspersens søster, Christina 

Caspersen er ejer af et af de reklamebureauer, som det faglige udvalg har kontaktet med henbl ik på 

udarbejdelse af markedsføringskampagnen. Inhabiliteten blev opdaget, da Casper Caspersen genkendte 

søsterens firmanavn under behandlingen og gjorde opmærksom på problemet. Casper Caspersens 

inhabilitet blev diskuteret i det faglige udvalg, der kom frem til, at hans fravær markant ville skade 

udvalgets behandling, da han som den eneste i udvalget varetager elevernes interesser. Casper 

Caspersen har som tidligere elev på en uddannelse, der hører under det faglige udvalg, endvidere et 

unikt indblik i, hvilke tiltag der bedst rammer potentielle nye elever. Det blev derfor besluttet, at Casper 

Caspersen deltog fuld ud på mødet herunder i diskussionen af markedsføringskampagnens indhold og 

de forskellige reklamebureauers tilbud. Når det faglige udvalg endeligt skal vælge et reklamebureau, har 

Casper Caspersen fået frataget sin stemmeret. Dette vil ikke kompromittere udvalgets sammensætning 

og Casper Caspersen har accepteret ikke at have stemmeret vedrørende valg af reklamebureau.   
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Vurdering og evt. beskrivelse af partshøring (V&W) 

Vurdering (V): Nej, vi har vurderetder ikke har været behov for at foretage partshøring.  

Beskrivelse (W): n/a 

Øvrige bemærkninger (X) 

Der foreligger ikke øvrige oplysninger som AUB skal kende til, inden I træffer afgørelse. 

Udkast til afgørelse (Y) 

Det faglige udvalg indstiller projektet til godkendelse hos AUB.  

Effektmål (Z-AB) 

Hensigt og/eller effektmål – flere lærepladser (Z) 

Hensigt og/eller effektmål – øget søgning (AA) 

Projektet skal øge kendskabet til det faglige udvalgs uddannelser i relevante målgrupper og dermed 

skabe øget interesse for uddannelserne, hvilket bør medføre øget søgning om optagelse. Det faglige 

udvalg har opsat to effektmål.  

For det første skal antallet af henvendelser til erhvervsskolernes vejledningsfunktioner øges med 10  % i 

2022, 15 % i 2023 og 25 % i 2024. Henvendelser fra 2020 og 2021 benyttes som udgangspunkt for 

beregningen. Der oprettes efter behov en særskilt vejlederfunktion i sekretariatet for det faglige udvalg.  

For det andet skal der på landsplan ske en øget søgning til det faglige udvalgs uddannelser. I 2022 skal 

der være en gennemsnitlig stigning i optagelse pr. erhvervsskole på 10 %, dog minimum 10 elever. I 

2023 er målet en stigning på 25 %, dog minimum 10 elever. Udvalget forventer en stagnering i 2024, 

hvor den gennemsnitlige optagelse pr. erhvervsskole forventes at forblive på 2023 niveau.  

Såfremt effektmålene opnås ved projektets afslutning, vil udvalget overveje om der skal søges midler til 

en forsættelse af projektet.  

Det faglige udvalg har medlemmer fra direktioner på flere erhvervsskoler, der med deres viden og 

ekspertise har vurderet, hvilke effektmål der vil være realistiske. Udvalget har på den baggrund fastlagt 

de angivne effektmål. Det faglige udvalg har ikke overvejet andre effektmål.  

Det faglige udvalg bemærker, at COVID-19 situationen har haft stor indflydelse på optagelse i 2020 og 

2021 for flere erhvervsskoler. Såfremt der sker nedlukning af skolerne igen, vil effektmålene næppe 

kunne realiseres.  

Hensigt og/eller effektmål – øget kvalitet (AB) 

Projektet har ikke til formål at øge kvaliteten på uddannelserne  
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Projektperiode (AC&AD) 

 

 

Indstilling af midler for 2022 (AE-AI) 

2022 2023 2024 2025 Samlet indstilling 

550.000 kr. 400.000 kr. 50.000 kr.  1.000.000 kr. 

 

  

Startdato Slutdato 

01-01-2022 01-03-2024 
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2.2 Eksempel 2: Digital løsning for praktikmål (Godkendt projekt indstillet 

til en erhvervsskole) 

Fagligt udvalg (D3): Uddannelsesudvalget for X 

Dato for indstilling (D4): 01-02-2022 

Oplysninger om modtager (B-H): 

SagsID (B-C): 10001200XXXX-12345678-22-002 

Institution (D-E): Erhvervsskolen X 

ID på institution eller udvalg (F): 10001200XXXX 

SE-nr. (G): 12345678 

Kontooplysninger (H): NemKonto 

 

Projektinformation (I-P) 

Titel på projektet (I): Digital løsning for praktikmål 

Godkendelse af projektet (J): Godkendt 

Kategori (K): Udvikling af IT, Web løsninger og IT- forbedringer  

Projekttype (L): Projektet udføres i samarbejde med en institution 

Formål – lærepladser (M) 

Formål – søgning (N) 

Formål – kvalitet (O) 

Formålet med projektet er at give lærlingen et nemt og brugervenligt værktøj beregnet til at følge egne 

praktikmål. Lærlingen kan således følge den progression i uddannelsen, som foregår ude hos 

praktikvirksomheden. Lærlingen kan ligeledes benytte løsningen som en måde at overskue, hvilke 

færdigheder vedkommende bør opnå. Værktøjet kan således danne baggrund for status- og 

udviklingssamtaler mellem lærlingen og mester.  

Beskrivelse af aktiviteter (P) 

 

Lærlinge i praktikforløb hos virksomheder skal gennem praktikforløbet tilegne sig bestemte færdigheder. 

Disse praktikmål er særdeles afgørende for, at lærlingen kan forsætte sit uddannelsesforløb, når denne 

vender tilbage til en skoleperiode.  

Den nuværende løsning til at følge sine praktikmål er udelukkende analog og ofte meget uoverskuelig.  
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Projektet går således ud på at udvikle en digital løsning, der hjælper lærlinge, 

mestre/praktikvirksomheden og uddannelsesinstitutionen med at skabe et overblik over den enkelte 

lærlings uddannelsesforløb. Løsningen skal både findes på internettet som en web-app samt som 

applikation til iPhone og Android. Der er primært tale om en digitalisering af det eksisterende dokument, 

der naturligvis lever op til alle lovgivningskrav som fx GDPR-lovgivningen.  

Løsningen skal indeholde en oversigt over lærlingens praktikmål. Den skal også indeholde en mulighed 

for, at både lærling og mester kan krydse de opnåede mål af, når lærlingen har opnået tilstrækkelige 

evner. På den måde kan løsningen også fungere som et værktøj, hvor lærling og mester kan planlægge 

de næste arbejdsplaner med henblik på at opnå praktikmålene. Det skal være en løsning, hvor eleven 

kan tage en rolle som drivende aktør. Når samtlige praktikmål er opfyldt, bliver der automatisk sendt 

besked til erhvervsskolens IT-system, lærlingen får et certifikat for gennemførslen og mester modtager 

en besked herom. 

Der skal udnyttes en teknologi, der kan understøtte den digitale løsning, som er mulig at tilpasse til hver 

enkelt uddannelse under det faglige udvalg. Ligeledes skal der laves guides til , hvordan man benytter 

løsningen. Teknologien skal indeholde en mulighed for at både lærlingen, uddannelsesinstitutionen og 

mesteren kan logge ind og tilgå oplysningerne. Løsningen skal præsenteres på en brugervenlig facon 

både ved oprettelse af praktikmål i løsningen ved den daglige brug af løsningen.  

Projektet fastankres på erhvervsskolen X. De har det mindste antal elever af de institutioner, der udbyder 

uddannelserne, som hører under det faglige udvalg. Erhvervsskole X er derfor valgt som testskole. 

Projektet skal være en forløber for, at samtlige elever på uddannelser under det faglige udvalg får stillet 

det digitale værktøj til rådighed.  

 Det er udvalgets forventning, at løsningen senest udrulles i 2024, men der næres et håb om, at 

løsningen kan udrulles allerede til studiestart i august 2023.  

Sagsbehandling (Q-Y) 

Beskrivelse af sagsbehandling – involverede (Q) 

 Projektet er et fælles projekt, som udføres i samarbejde mellem det faglige udvalg og erhvervsskole X. 

IT Solutions er valgt som udvikler af den digitale løsning. IT Solutions står for alt det tekniske arbejde 

med løsningen samt den løbende drift. Det faglige udvalg har allerede skrevet kontrakt med IT Solutions, 

som var den eneste leverandør der afgav tilbud, da projektet blev sendt i udbud.  

Beskrivelse af sagsbehandling – proces (R) 

På et møde i det faglige udvalg i marts 2020 diskuterede det faglige udvalg problemstillingen omkring, at 

der på uddannelserne var et stigende antal frafaldne elever. Det faglige udvalg diskuterede i den 

forbindelse også problemstillingen omkring elever, der fik forlænget deres uddannelsesforløb, fordi de 

ikke tilegnede sig de påkrævede færdigheder igennem deres praktikperioder. Begge problemstillinger 

blev anset som værende særdeles problematiske. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en rapport 

om problemstillingen.  

Consult ApS blev i april 2020 derfor ansat til at udrede de faktiske omstændigheder for frafald på 

uddannelserne under det faglige udvalg, samt hvorfor lærlingene ikke opnåede deres praktikmål. Consult 
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ApS udarbejdede rapporten ved at besøge en række erhvervsskoler og folkeskole, foretog adskillige 

spørgeundersøgelser rettet mod bl.a. lærlinge, samt analyse og interview af eksperter på området.  

Consult ApS fremlagde den 15. juni 2021 deres rapport for det faglige udvalg.  Rapporten konkluderede, 

at 55 % af de frafaldne elever havde haft svært ved at overskue deres praktikforløb og svært ved at 

gennemskue, hvilke kompetencer de skulle udvikle i praksis. I en travl hverdag var det let for både 

lærling og virksomheden at miste overblikket, hvilket medførte en manglende udviklingsplan, ensartede 

opgaver og manglende udfordringer for lærlingen. Det skabte uvished, så lærlingen enten stoppede sin 

uddannelse eller måtte gentage en praktikperiode. 

Det faglige udvalg diskuterede forskellige løsningsmuligheder, før det endeligt blev besluttet at godkende 

den digitale løsning. Udvalget nedsatte en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra udvalget samt 

repræsentanter fra erhvervsskolen X, herunder lærlinge, med henblik på at fastlægge det ønskede 

indhold af løsningen. Arbejdsgruppen afholdt i sensommeren 2021 flere møder, før man i september 

sendte projektet i udbud.  

Virksomheden IT Solutions afgav som de eneste tilbud på projektet. Det faglige udvalg var dog tilfredse 

med deres tilbud. IT Solutions er en anerkendt udbyder af IT-løsninger. Det faglige udvalg har ikke selv 

erfaring med dem, men IT-solutions er blevet anbefalet af et sekretariat for flere andre faglige udvalg, 

som havde benyttet IT solutions til at få udviklet deres intranet. Der blev afholdt dialogmøder med IT 

Solutions, før udvalget d. 12. oktober 2021 underskrev kontrakten med IT Solutions.  

Det faglige udvalg har under behandlingen af projektet overvejet andre aktiviteter, der kunne tænkes at 

reducere frafaldet ved at øge kvaliteten på udvalgets uddannelser. Der blev i diskussionen af aktiviteter 

lagt vægt på, hvor effektivt aktiviteten ville understøtte formålet, hvor økonomisk effektivt aktiviteten ville 

understøtte projektet, samt hvor hurtigt aktiviteten kunne igangsættes. 

Det faglige udvalg diskuterede, om de i stedet for en digital løsning kunne ansætte flere praktikvejledere, 

som skulle støtte lærlingene, mens de gennemførte deres praktikperiode. Udvalget var enige om, at dette 

tidligere var forsøgt, men at en sådan løsning ikke løste problemstillingen på lang sigt. Det faglige udvalg 

bemærkede også, at ansættelse af flere vejledere, eller at købe flere timer fri fra de nuværende, ville 

være en økonomisk opgave i samme størrelsesorden som den digitale løsning.  

Herudover diskuterede det faglige udvalg, hvorvidt man kunne øge kravene til praktikvirksomhederne. 

Det faglige udvalg anerkendte, at flere godkendte virksomheder reelt ikke var gearet til at tage en mere 

aktiv rolle i lærlingens uddannelsesforløb. Det faglige udvalg forkastede hurtigt aktiviteten, da der i 

forvejen var problemer med at få godkendt praktikvirksomheder. Dette problem ville forventeligt blive 

forstærket, såfremt praktikvirksomheden blev pålagt at agere vejleder for deres lærlinge. Det faglige 

udvalg ønskede, at problemet med et overskueligt praktikforløb i forhold til praktikmål skulle løses a f 

erhvervsskolen og lærlingen i fællesskab. Praktikvirksomhederne skal primært bidrage med deres 

praktiske erfaring.  

 

Beskrivelse af sagsbehandling – kriterier (S) 

Det faglige udvalg har vurderet, at projektet ligger inden for formålet med puljen, idet projektet sigter mod 

at skabe øget kvalitet på uddannelserne.  

 Det faglige udvalg har opstillet nogle generelle kriterier som indgår i vurderingen af samtlige projekter, 

og det faglige udvalg har foretaget en samlet skønsmæssig afvejning af projekterne.  
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Det faglige udvalg har opstillet følgende generelle kriterier i vilkårlig rækkefølge:  

1. Projektet skal have effekt på flest mulige lærlinge, erhvervsskoler, virksomheder etc. Såfremt der 

er flere projekter end udvalget har midler til, rangeres projekterne efter hvor stor en procentdel af 

målgruppen, som projektet anslås at ramme. 

2. Projekter, der giver mest værdi for pengene, prioriteres. Det ansøgte puljebeløb sammenholdes 

med den forventede effekt. 

3. Projekterne skal kunne sættes i gang straks.  

4. Projekter, der ligger indenfor det faglige udvalgs nye strategiske værdier om den grønne 

omstilling, vil blive prioriteret.  

5. Projekter, hvortil der kan skaffes medfinansiering, prioriteres i det omfang, at medfinansieringen 

må tænkes at bortfalde, såfremt projektet ikke igangsættes hurtigt. Modsætningsvist vil projekter, 

der kræver yderligere tilskud eller falder ind under andre tilskudsordninger blive afvist.  

6. Projekter, der efterfølgende vil kunne udbredes til andre dele af branchen eller andre faglige 

udvalg, kan prioriteres. 

Det faglige udvalg har med hensyn til dette projekt anført, at selvom projektet er en omfattende 

økonomisk investering, vil projektet på sigt have indflydelse på samtlige lærlinge på uddannelsen. Det er 

derfor et projekt, hvor pengene giver meget værdi. Ligeledes må effekten forventes at være stor, da 

projektet kan siges at bygge videre på uddannelsens tidligere kvalitetsløft.  

Det har været et bærende argument for at vælge dette projekt, at det allerede er sat i gang. Midlerne fra 

AUB vil derfor primært gå til at dække betalingen for udviklingen af den digitale løsning, som udvalget og 

erhvervsskole X indtil videre har lagt ud for af egne midler. Det faglige udvalg anser denne nye 

puljeordning fra trepartsaftalen som en oplagt mulighed for at imødekomme et ellers omfattende 

økonomisk foretagende for udvalget.  

Det har yderligere vejet tungt ved valg af dette projekt, at det kan udbredes til andre faglige udvalg, 

hvorfor erhvervsuddannelserne som helhed kan få et kvalitetsløft.  

Afslutningsvis vurderes projektet at medvirke til, at uddannelserne bliver mere miljørigtige, som det er 

påkrævet af udvalgets grønne strategi. Den nuværende analoge løsning er båret af omfattende 

omkostninger til papir. Det faglige udvalg har et mål om i 2030 at være 100% digitale, hvilket denne 

digitale løsning til praktikmål bidrager til.  

Det faglige udvalg har derfor valgt at indstille dette projekt til AUB til tildeling af midler, da projektet falder 

indenfor formålet med puljen, og da udvalget på baggrund af ovenstående og ud fra et samlet skøn har 

vurderet, at dette projekt er egnet til markant at øge kvaliteten på uddannelserne under udvalget. 

Vurdering og evt. beskrivelse af inhabilitet (T&U) 

Vurdering (T): Ja, vi har vurderet, at der har været inhabilitet.  

Beskrivelse (U):  

Anders Andersen er medlem af det faglige udvalg og sidder samtidig i direktionen for Erhvervsskole X. 

Anders Andersen gjorde derfor inden mødets begyndelse opmærksom på sin inhabilitet. Han deltog 

efterfølgende i den generelle behandling af projekterne, herunder fastlæggelse af de kriterier, som 

skolernes ansøgninger blev vurderet efter, men udgik af mødet ved den konkrete behandling af 

Erhvervsskole X’s projekt. Børge Børgesen var indkaldt som suppleant og deltog i den konkrete 
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behandling. Børge Børgesen er fast suppleant i det faglige udvalg. Anders Andersens inhabilitet har 

derfor ikke påvirket beslutningsprocessen. 

Vurdering og evt. beskrivelse af partshøring (V&W) 

Vurdering (V): Nej, vi har vurderet, at der ikke har været behov for at foretage partshøring. 

Beskrivelse (W):  

n/a 

Øvrige bemærkninger (X) 

 Der foreligger ikke øvrige oplysninger, som AUB skal kende til, inden der træffes afgørelse. 

Udkast til afgørelse (Y) 

Det faglige udvalg indstiller projektet til godkendelse hos AUB.  

Effektmål (Z-AB) 

Hensigt og/eller effektmål – flere lærepladser (Z) 

Hensigt og/eller effektmål – øget søgning (AA) 

Hensigt og/eller effektmål – øget kvalitet (AB) 

Projektet skal øge kvaliteten i det faglige udvalgs uddannelser ved at skabe et bedre udgangspunkt for, 

at lærlingene kan overskue deres praktikmål gennem deres praktikperioder. Det faglige udvalg har opsat 

to effektmål.  

For det første skal frafaldet på uddannelserne, der hører under det faglige udvalg, nedbringes med i alt 

40 % på erhvervsskolen X i forhold til frafaldsprocenten i 2020. Det faglige udvalg regner med en minimal 

reduktion i 2022. Frafaldet skulle gerne være reduceret med minimum 10 % i 2023, før de 40 % opnås 

ved udgangen af 2024, når projektet afsluttes.  

For det andet skal praktikforløb, der forlænges, reduceres med 75 % inden 2023. Der måles udelukkende 

på forlængelser af praktikforløb der udspringer af, at lærlingen ikke opnår sine praktikmål. Praktikforløb 

der forlænges som følge af sygdom eller lignende medregnes ikke.  

Det faglige udvalg har medlemmer fra direktioner på flere erhvervsskoler, der med deres viden og 

ekspertise har vurderet, hvilke effektmål, der vil være realistiske. Udvalget har på den baggrund fastlagt 

de angivne effektmål. Det faglige udvalg har ikke overvejet andre effektmål. 

Projektperiode (AC&AD) 

 

 

Startdato Slutdato 

01-02-2022 01-09-2024 
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Indstilling af midler for 2022 (AE-AI) 

2022 2023 2024 2025 Samlet indstilling 

1.000.000 kr. 750.000 kr. 100.000 kr.  1.850.000 kr. 
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2.3 Eksempel 3: Opsøgende arbejde (Afvist projekt ansøgt af en 

erhvervsskole) 

Fagligt udvalg (D3): Uddannelsesudvalget for X 

Dato for indstilling (D4): 20-03-2022 

Oplysninger om modtager (B-H): 

SagsID (B-C): 10001200XXXX-12345678-22-003 

Institution (D-E): Erhvervsskolen Z 

ID på institution eller udvalg (F): 10001200XXXX 

SE-nr. (G): 12345678 

Kontooplysninger (H): NemKonto 

 

Projektinformation (I-P) 

Titel på projektet (I): Opsøgende arbejde 

Godkendelse af projektet (J): Afvist 

Kategori (K): Rekruttering og opsøgende arbejde (virksomheder)  

Projekttype (L): Projektet udføres primært af en institution 

Formål – lærepladser (M) 

Projektet har til formål at skabe flere lærepladser gennem en forbedring og udbygning af det opsøgende 

arbejde, der allerede udføres af erhvervsskolen Z.  

Formål – søgning (N) 

Formål – kvalitet (O) 

Beskrivelse af aktiviteter (P) 

Erhvervsskolen Z har igennem en længere periode haft et ønske om at forbedre deres opsøgende 

arbejde. Projektet indeholder en forbedring af det arbejde, der allerede udføres. Samt en mulighed for at 

søsætte nye initiativer, der skal skabe flere lærepladser.  

Erhvervsskolen Z vil øge det opsøgende arbejde ved at købe flere timer fri, samt ved at ansætte 

yderligere konsulenter til at udføre opsøgende arbejde. Erhvervsskolen Z vil med dette projekt 

undersøge, hvilke former for opsøgende arbejde, som skolen vil fokusere på Det skal undersøges, om 

der skal tages systematisk kontakt til virksomheder i branchen med henblik på godkendelse og 

igangsættelse af nye lærlingeforløb. Det skal derudover undersøges, om der skal tages kontakt til 
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virksomheder, der allerede modtager mange lærlinge og har positive praktikforløb med henblik på at 

finde ud af, hvordan disse virksomheder kan tage endnu flere lærlinge. Der skal i den forbindelse 

undersøges, om der bør være særligt fokus på de virksomheder, som er godkendt, men ikke tager 

lærlinge. Det skal også undersøges, om erhvervsskolen Z skal have etableret et tættere samarbejde med 

virksomhederne i det geografiske opland.  

Med flere medarbejdere og flere ledige timer vil erhvervsskolen Z være i stand til at udføre mere 

opsøgende arbejde, herunder besøge flere virksomheder, end det er tilfældet i dag. I det nuværende 

setup besøger skolen udelukkende virksomheder, der befinder sig i branchen, men skolen mener, at det 

bør undersøges, om der er et potentiale i at henvende sig til relaterede brancher.  

Med hensyn til nye tiltag har erhvervsskolen Z lavet en liste med mulige tiltag, som de gerne vil 

undersøge. Disse vil ikke alle ende ud i en konkret indsats, men de skal alle undersøges for potentiale.  

Indledningsvist vil erhvervsskolen Z have skabt et tættere samarbejde med brancheorganisationen 

Danske Entreprenører, som skolen mener har et stort potentiale i forhold til at tage lærlinge, der hører 

under det faglige udvalg. Erhvervsskolen ønsker at gennemføre en informationskampagne rettet mod 

foreningens medlemmer. Erhvervsskolen vil også aflægge virksomhedsbesøg med henblik på at 

fastlægge hvilke af dets medlemmer, der kunne være potentielle nye lærlinge.  

Erhvervsskolen Z vil yderligere gerne arrangere virksomhedsbesøg for de elever , der tæt på 

praktikperioden endnu ikke har en praktikplads. Disse besøg skal være hos virksomheder, der ligger 

uden for den normale vej og inspirere eleverne til at tage nye ruter gennem deres praktikperiode. 

Erhvervsskolen Z ønsker særligt i denne indsats et fokus på virksomheder inden for den grønne 

omstilling, da dette er et udækket og voksende marked. Elevernes evner skal svare til det konkrete 

marked i fremtiden, hvorfor elever med grønt fokus er essentielt for fremtidige jobmuligheder.  

Der er yderligere gjort overvejelser om at oprette et kompetencecenter på området, der kan sikre, at 

uddannelsernes indhold, niveau, progression og anvendelighed stemmer overens med de krav og 

ønsker, der findes i branchen både nu og på længere sigt. På den baggrund kan materialer, teknologier 

og undervisernes kompetencer udvikles således, at det stemmer overens med virkeligheden.  

Erhvervsskolen Z vil gerne afholde et elevnetværk, hvor eleverne kan få udviklet deres kompetencer i 

forhold til at skrive ansøgninger og CV, forberede sig på jobsamtaler, sparre om udfordringer ved at søge 

praktikpladser m.m. Yderligere skal der for elever uden praktikplads skemasættes en gruppevejledning 

om brug af praktikpladsen.dk, vejledning om løn- og ansættelsesvilkår og forskellige aftalemuligheder 

samt muligheder for geografisk mobilitet.  

Afslutningsvis vil erhvervsskolen Z gerne undersøge mulighederne for, at kontaktlærere, konsulenter og 

andre ansatte på skolen har et tættere samarbejde med den enkelte lærling og praktikplads gennem 

praktikforløbet. Der skal primært skabes en bedre relation mellem parterne, så forløbet fra søgning af 

praktikplads til gennemførsel af praktikforløbet fungerer på den bedst tænkelige måde.  

Sagsbehandling (Q-Y) 

Beskrivelse af sagsbehandling – involverede (Q) 

Projektet er placeret hos erhvervsskolen Z, hvorfor denne institution er den primære part i projektet. Det 

er skolen, der udfører samtlige aktiviteter og modtager samtlige midler.  
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Det faglige udvalg er ikke involveret i projektet.  

Det faglige udvalg har ikke fået oplyst, om erhvervsskolen Z forventer at involvere andre parter.  

Beskrivelse af sagsbehandling – proces (R) 

På baggrund af den puljeordning som blev vedtaget i trepartsaftalen af 21. november 2020, tog det 

faglige udvalg initiativ til at starte en projektrunde hos skolerne.  

På et møde i marts 2020 havde det faglige udvalg diskuteret de generelle udfordringer, der var på 

uddannelserne. Flere af udfordringerne blev anset for at være særdeles problematiske og det blev 

besluttet, at der skulle udarbejdes en rapport om problemstillingerne. 

Consult ApS blev i april 2020 derfor ansat til at udrede de faktiske omstændigheder for udfordringerne på 

uddannelserne under det faglige udvalg. Consult ApS udarbejdede rapporten ved at besøge en række 

erhvervsskoler og folkeskoler, foretog adskillige spørgeundersøgelser blandt bl.a. lærlinge, samt analyse 

og interview af eksperter på området.  

Consult ApS fremlagde den 15. juni 2021 deres rapport for det faglige udvalg. Rapporten konkluderede 

bl.a., at der blev ydet en forskellig indsats omkring det opsøgende arbejde på de forskellige 

erhvervsskoler.  

Det faglige udvalg sendte den 1. juli 2021 en projektskabelon ud til erhvervsskolerne, som kunne 

udfyldes og returneres til det faglige udvalg med beskrivelse af skolernes ønskede projekter. Projekterne 

skulle tildeles midler fra 2022 puljen og skulle derfor være det faglige udvalg i hænde senest den 31. 

december 2021.  

Den 18. november 2021, og således indenfor fristen, modtog det faglige udvalg projektet fra 

erhvervsskolen Z.  

Under diskussionen af projektet i det faglige udvalg opstod der tvivl om, hvor meget af projektet, der 

skulle finansieres af midlerne fra AUB. Det faglige udvalg valgte derfor at udsætte afgørelsen af projektet 

og ville indhente yderligere oplysninger om projektet.  

På opfordring kom erhvervsskolen Z med flere oplysninger om projektets aktiviteter og finansiering. De 

fleste af projektets aktiviteter var udelukkende undersøgende og forberedende. Skulle der f.eks. afholdes 

virksomhedsbesøg blev der således kun søgt penge til at undersøge, om det ville være en god ide. En 

reel afholdelse ville kræve yderligere midler.  

Beskrivelse af sagsbehandling – kriterier (S) 

Det faglige udvalg har vurderet, at projektet ligger inden for formålet med puljen, idet projektet sigter mod 

at skabe flere lærepladser.  

Det faglige udvalg har opstillet nogle generelle kriterier, som indgår i vurderingen af samtlige projekter, 

og det faglige udvalg har foretaget en samlet skønsmæssig afvejning af projekterne.  

Det faglige udvalg har opstillet følgende generelle kriterier i vilkårlig rækkefølge:  

1. Projektet skal have effekt på flest mulige lærlinge, erhvervsskoler, virksomheder etc. Såfremt der 

er flere projekter end udvalget har midler til, rangeres projekterne efter hvor stor en procentdel af 

målgruppen, som projektet anslås at ramme. 
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2. Projekter, der giver mest værdi for pengene, prioriteres. Det ansøgte puljebeløb sammenholdes 

med den forventede effekt. 

3. Projekterne skal kunne sættes i gang straks.  

4. Projekter, der ligger inden for det faglige udvalgs nye strategiske værdier om den grønne 

omstilling, vil blive prioriteret.  

5. Projekter, hvortil der kan skaffes medfinansiering, prioriteres i det omfang, at medfinansieringen 

må tænkes at bortfalde, såfremt projektet ikke igangsættes hurtigt. Modsætningsvist vil projekter, 

der kræver yderligere tilskud eller falder ind under andre tilskudsordninger, blive afvist.  

6. Projekter, der efterfølgende vil kunne udbredes til andre dele af branchen eller andre faglige 

udvalg, kan prioriteres. 

Det faglige udvalg finder, at det er vanskeligt at vurdere, om projektet vil kunne få en stor effekt for 

mange lærlinge, da projektet går ud på at undersøge og derefter planlægge, hvilke aktiviteter der kan 

iværksættes. 

Det faglige udvalg vurderer, at selvom projektet kunne startes med det samme, ville flere af aktiviteterne 

først skulle undersøges og derefter planlægges og aktiviteterne ville først kunne iværksættes ved en ny 

indstilling om midler. Det faglige udvalg finder, at det ikke fremgår af erhvervsskolens projektbeskrivelse, 

om projektet bidrager til den grønne omstilling.  

Erhvervsskolen havde ikke skaffet medfinansiering til projektet, men projektet er afhængig af at få tildelt 

midler både fra denne pulje og fra andre. Det faglige udvalg vurder på den baggrund, at projektet er 

meget dyrt. Det faglige udvalg lægger endvidere vægt på, at projektets indhold ligger indenfor det 

ordinære taxametertilskud, som skolen får til opsøgende arbejde.  

Det faglige udvalg vurderer, at projektet efterfølgende vil kunne udbredes til andre institutioner, men at 

dette ligger langt ude i fremtiden.  

Det faglige udvalg har således foretaget en vurdering af projektet ud fra de opstillede kriterier og det 

faglige udvalg har herefter foretaget et samlet skøn. Det faglige udvalg vurderer på den baggrund, at 

projektet skal indstilles til afvisning. Afvisningen er begrundet i udkastet til afgørelsen.  

Vurdering og evt. beskrivelse af inhabilitet (T&U) 

Vurdering (T): Nej, vi har vurderet, at der ikke har været inhabilitet. 

Beskrivelse (U): n/a 

Vurdering og evt. beskrivelse af partshøring (V&W) 

Vurdering (V): Ja, vi har vurderet, at der har været behov for at foretage partshøring. 

Beskrivelse (W):  

Det faglige udvalg bemærkede under behandlingen, at erhvervsskolen Z havde et ønske om at etablere 

et samarbejde med Danske Entreprenører, hvor de fandt at der var et stort potentiale for at skabe flere 

lærepladser. Det faglige udvalg havde i anden sammenhæng fundet en undersøgelse fra Danmarks 

Statistik der bl.a. nævnte, at størstedelen af virksomhederne, der hørte under Danske Entreprenører, 

havde en høj beskæftigelsesgrad og ikke manglede medarbejdere.  
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Erhvervsskolen Z er blevet partshørt over disse oplysninger og rapporten fra Danmarks Statistik. 

Oplysningerne og rapporten er således sendt til erhvervsskolen med henblik på deres kommentarer.  

Erhvervsskolen Z indsendte følgende svar på partshøringen og vedlagde relevant korrespondance som 

dokumentation: 

Institutionen var den nærmest placerede i forhold til en del nye datterselskaber, der primært havde til 

opgave at deltage i udviklingen af det nærliggende supersygehus, samt dertilhørende togstation, 

parkeringskælder og lignende infrastruktur. Flere af disse virksomheder havde rettet henvendelse til 

erhvervsskolen og hørt om muligheder for lærlinge.  

Det faglige udvalg bemærker hertil, at oplysningerne fra erhvervsskolen Z må lægges til grund, allerede 

fordi udvalget har modtaget den korrespondance, der er foregået mellem parterne.  

Øvrige bemærkninger (X) 

Der er ingen øvrige oplysninger som AUB skal have kendskab til, inden der træffes afgørelse.  

Udkast til afgørelse (Y) 

Erhvervsskolen Z indstilles til afslag på tildeling af midler fra AUB til deres projekt.  

Det faglige udvalg har lagt vægt på, at det ikke umiddelbart kan vurderes, om projektet vil have stor 

effekt for mange lærlinge, erhvervsskoler og/eller virksomheder, da projektet primært omfatter en 

undersøgelse af og vurdering af, hvilke aktiviteter som ville være bedst egnede til at styrke det 

opsøgende arbejde.  

Det faglige udvalg har endvidere lagt vægt på, at projektet vurderes at være meget dyrt og dermed et 

projekt, der ikke giver mest mulig effekt for midlerne. Det faglige udvalg har ved vurderingen af projektet 

tillagt det betydeligt vægt, at projektets indhold kan dækkes af det ordinære taxametertilskud, som også 

kan anvendes til opsøgende arbejde.  

Det faglige udvalg har desuden lagt vægt på, at selvom projektet kan igangsættes straks, så vil det alene 

være i form af en undersøgelse og vurdering af mulige aktiviteter. De aktiviteter, som efter 

undersøgelsen vurderes at være bedst egnede, vil først kunne iværksættes i et eventuelt nyt projekt. Det 

faglige udvalg bemærker hertil, at de ikke ser et behov for at foretage afdækkende undersøgelser, da 

udvalget vurderer, at der allerede findes tilstrækkelig viden herom.  

Det faglige udvalg har videre lagt vægt på, at udvalget ikke prioriterer projekter, som forudsætter 

efterfølgende og yderligere økonomiske bidrag, da det faglige udvalg ikke kan sikre en sådan 

medfinansiering.  

Det faglige udvalg har også lagt vægt på, at det ikke fremgår af projektet, om det bidrager til den grønne 

omstilling.  

Det faglige udvalg finder, at projektet vil kunne udbredes til andre skoler, men har ved vurderingen af 

projektet lagt vægt på, at en sådan udbredelse ligger langt ud i fremtiden. 
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Det faglige udvalg har således på baggrund af ovenstående og på baggrund af en samlet skønsmæssig 

afvejning af dette projekt sammenholdt med projektforslag modtaget fra andre skoler vurderet, at 

projektet skal indstilles til afslag på tildeling af midler fra AUB.  
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3. Send skabelon til AUB 

Når I har udfyldt skabelonen, skal I sende den til AUB.  

Sådan gør I: 

- Gå ind på www.virk.dk/aub-kontakt 

- Vælg ”Ingen NemID/MitID? Skriv besked her”  

- Skriv kort besked til AUB og vedhæft indstillingsskabelonen. 

 

3.1 Ændringer eller tilføjelser til sendt indstillingsskabelon 

Så snart I første gang har sendt en udfyldt indstillingsskabelon til AUB, bliver denne den gældende for 

jeres faglige udvalg. Hvis I skal ændre i indstillingerne eller ønsker at tilføje flere projekter, skal I derfor 

kontakte AUB.  

 

http://www.virk.dk/aub-kontakt

