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Introduktion 

Når året er slut, skal I rapportere på samtlige igangværende og afsluttede projekter i det forgangne år 

under puljen for lærepladsunderstøttende tiltag. I får en rapporteringsskabelon fra os med de projekter, I 

skal rapportere på. Den skal I udfylde og sende til os senest 1. april 2022. 

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

www.virk.dk/aub-fagligtudvalg. Her kan I også læse mere om processen for projekter under puljen, 

rammer for rapportering mv. 

 

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

enkelte celler i rapporteringsskabelonen.  

 

1.1 Tips og hjælpeformateringer 

Rapporteringsskabelonen 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 

rapporteringsskabelonen. I kan derfor med fordel skrive teksten i fx Word og efterfølgende kopiere den 

færdige tekst ind i skabelonen. I kopierer 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).  

 

 

http://www.virk.dk/aub-fagligtudvalg
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1.1.2 Filtrering 

I række 14 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 (L) filtrere, så I kun ser projekter til slutrapportering eller fremsøge et specifikt projekt på 

titlen i kolonne (D).  

 

 

1.1.3 Hjælpeformatering i skabelonen 

I skabelonen har vi lavet farveformatering for at tydeliggøre, hvilke celler I skal udfylde alt efter, om I skal 

lave en delstatus eller slutrapportering på det pågældende projekt.  

Hvis et projekt ikke blev afsluttet i det kalenderår, I rapporterer på, skal I give en delstatus på projektet. I 

skabelonen skal I kun udfylde kolonnerne M, N og P, mens de efterfølgende kolonner vil være grå.  

Hvis projektet blev afsluttet i det kalenderår I rapporterer på, skal I lave en slutrapportering. Derfor skal I 

udfylde kolonne P - AD, mens kolonne M, N og P være grå.  

 

1.2 Forklaringer og hjælpespørgsmål til celler i rapporteringsskabelonen  

I det følgende gennemgås hver celle I skal udfylde i rapporteringsskabelonen. Ved hver overskrift kan I 

se en angivelse af, hvor i skabelonen cellen findes. Fx er cellerne, hvor I skal udfylde realiseret forbrug i 

kolonne N, hvilket angives (N).  

 

1.2.1 Topfelt 

 

 

Topfeltet er området øverst til venstre i skabelonen. Her skal I skrive datoen for jeres rapportering. Her 

kan I også se, hvilket år rapporteringen vedrører.  

 

1.2.1.1 Dato for indstilling (C5) 

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. 

AUB skal bruge datoen under behandlingen af de modtagne rapporteringer.  
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1.2.2 Projekter, I skal rapportere på (A – L) 

 

 

Her kan I se information om hvert enkelt projekt, I skal rapportere på. Her kan I bl.a. se projekternes 

sagsID, titler, indstillede beløb og effektmål. Ingen af disse celler kan redigeres. Oplysningerne kommer 

fra da I indstillede projektet. 

 

1.2.2.1 Puljeår (A) 

Puljeår er året, de indstillede beløb er tildelt fra.  

(Cellen er udfyldt) 

 

1.2.2.2 SagsID (B) 

SagsID er et projekts unikke henvisningsnummer. Det består af jeres faglige udvalgs institutionsnr. + 

institutionsnr./SE-nr. på modtageren + puljeår + rækken i indstillingsskabelonen.  

SagsID´et følger projektet fra start til slut. I kan henvise til det, hvis I er i kontakt med os om et givent 

projekt.  

(Cellen er udfyldt) 

 

1.2.2.3 Puljemodtager (C) 

Puljemodtageren er det faglige udvalg eller den institution, der har fået tildelt penge til projektet.  

 

1.2.2.4 Titel (D) 

Her står den titel, I gav projektet, da I indstillede det. 

  

1.2.2.5 Startdato (E) 

Startdato er den startdato, I har angivet, da I indstillede projektet.  

Bemærk at I ikke skulle angive startdato i den første indstillingsskabelon fra 2021. Vi har efterfølgende 

tilføjet en startdato til disse projekter. Med mindre I har ønsket andet, er startdatoen for disse projekter 

sat til den 1. januar i det første år, I har tildelt penge til projektet.   

 

1.2.2.6 Slutdato (F) 

Slutdato er den slutdato, I har angivet, da I indstillede projektet.  

Bemærk at I ikke skulle angive slutdato i den første indstillingsskabelon fra 202. Vi har efterfølgende 

tilføjet en slutdato til disse projekter. Med mindre I har ønsket andet, er slutdatoen for disse projekter sat 

til den 31. december i det sidste år, I har tildelt midler til projektet. 
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1.2.2.7 Indstillet beløb til projektet (G) 

Her kan I se det beløb, I har indstillet til projektet i alt. Det er det beløb, I skal rapportere på ved den 

endelige slutrapportering for projektet.  

 

1.2.2.8 Indstillet beløb til tildelingsår 20XX (H) 

Her kan I se det beløb, I har indstillet til det år, der rapporteres på. Det er det beløb, I skal rapportere på, 

når I skal give en delstatus på projektet.  

 

1.2.2.9 Effektmål (I - K) 

Her kan I se de effektmål, I har opstillet for projektet. Det er dem, I skal forholde jer til ved 

slutrapporteringen på projektet.  

 

1.2.2.10 Rapporttype (L) 

I denne celle kan I se, hvilken type rapportering I skal give på det pågældende projekt.  

Er projektet afsluttet i det år, der rapporteres på, skal I foretage en slutrapportering. Så vil der stå 

Slutrapportering, og cellerne i kolonne M-O vil være farvet grå.  

Hvis projektet fortsat er aktivt efter det år, I rapporterer på, vil der stå Delstatus, og cellerne i kolonne P - 

AD vil være farvet grå. 

 

1.2.3 Delstatus (M-O) 

 

 

Hvis projektet ikke er afsluttet i det år, I rapportere på, skal I give en delstatus på projektet. Så skal I 

udfylde cellerne i kolonne M, N og muligvis O.  

 

1.2.3.1 Aktiviteter (M) 

I denne celle skal I give en foreløbig status på de aktiviteter, der er blevet igangsat. I kan med fordel tage 

udgangspunkt i jeres beskrivelse af aktiviteterne fra jeres indstilling og sammenligne med, hvad der er 

sket fra indstilling til nu.  

I kan angive, om der har været ændringer i aktiviteterne eller om der er tilføjet nye aktiviteter. I kan også 

give en begrundelse for, at en aktivitet eventuelt er b levet aflyst. I kan yderligere redegøre for, hvordan 

aktiviteterne har fulgt jeres tidsplan. Er nogle af aktiviteterne blevet forsinket eller gennemført tidligere 

end forventet? Afslutningsvis kan I beskrive, om der er sket ændringer af de økonomiske forhold.  
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I skal også oplyse, om I har oplevet nogle effekter af projektet, selvom projektet endnu ikke er afsluttet. 

Har der på nuværende tidspunkt ikke været nogen effekt ved projektet, kan I skrive det.  

1.2.3.2 Realiseret forbrug (N) 

I denne celle skal I oplyse, hvor mange penge I har anvendt til projektet i det år, der rapporteres på. Hvis 

beløbet afviger væsentligt fra det beløb, der er tildelt til projektet i det pågældende kalenderår, skal I 

forklare nærmere hvorfor i kolonne O. 

 

1.2.3.3 Forklaring af afvigelse fra forventet forbrug (O) 

Hvis det realiserede forbrug afviger væsentligt fra det, I oprindeligt har indstillet til tildelingsåret (H), skal I 

forklare årsagen til afvigelsen. Det kunne fx være forsinkelse af projektet grundet et sent 

godkendelsestidspunkt, COVID-19 pandemien eller lignende forhold.  

I kan yderligere redegøre for, hvordan afvigelsen vil have effekt på gennemførslen af projektet, herunder 

om det stadig er realistisk at projektet gennemføres i tide og indenfor det indstillede beløb.   

 

1.2.4 Slutrapportering (P-AI) 

 

 

 

Hvis projektet er afsluttet i det år, I rapportere på, skal I give en slutrapportering på projektet.  

 

1.2.4.1 Aktiviteter (P) 

I denne celle skal I lave en samlet gennemgang af de aktiviteter, der er gennemført i projektet. I kan med 

fordel sammenholde det med jeres beskrivelse af aktiviteterne fra jeres indstilling og sammenligne med, 

hvad der er sket fra indstilling til rapportering.  

I skal oplyse, hvis der er sket ændringer eller aflysninger af aktiviteter, om der er foretaget nye aktiviteter, 

og om aktiviteterne er blevet afholdt, som I havde planlagt.  

 

1.2.4.2 Effekt – (Q - S) 

I disse celler bør I forholde jer til, hvilken effekt de afholdte aktiviteter har haft. I skal sammenligne med 

de effektmål, I satte op ved indstillingen af projektet.  

 

1.2.4.3 Regnskab - Materialer (T) 

I denne celle skal I notere det beløb, I har anvendt på materialer i forbindelse med projektet. Fx papir, 

dvd’er, USB-stik mv. 

 

1.2.4.4 Regnskab - Transport (U) 

I denne celle skal I notere det beløb, I har anvendt på transport i forbindelse med projektet. Fx taxa, 

parkering, kilometerpenge mv. 
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1.2.4.5 Regnskab – Løn til medarbejdere (V) 

I denne celle skal I notere det beløb, I har anvendt på løn til medarbejdere i forbindelse med projektet.  

Løn opgøres som løn før betaling af AM-bidrag og ATP-bidrag med tillæg af arbejdsgiverbetalt pension, 

ferietillæg, overtidsbetaling og arbejdsgivers andel af sociale bidrag, men ekskl. overhead i form af 

husleje, personalepleje, kursusudgifter, omkostninger til arbejdsplads og it-udstyr til medarbejderen og 

lignende. Timer kan henføres til projektet på baggrund af timebaseret tidsregistrering.  

 

1.2.4.6 Regnskab – Projektledelse, regnskab og administration (W) 

I denne celle skal I notere det beløb, I har anvendt på projektledelse, regnskab og administration i 

forbindelse med projektet.  

 

1.2.4.7 Regnskab – Ekstern revision (X) 

I denne celle skal I notere det beløb, I har anvendt på ekstern revision i forbindelse med projektet, 

herunder revisorerklæring.   

 

1.2.4.8 Regnskab – Køb af eksterne ydelser (Y) 

I denne celle skal I notere det beløb, I har anvendt på køb af eksterne ydelser. Fx køb af konsulenter, 

eksterne mentorer mv.  

  

1.2.4.9 Regnskab – Andet (Z-AA) 

Hvis I har udgifter, I ikke kan kategorisere under de seks ovenstående poster, kan I anvende disse to 

celler. Det kunne fx være udgifter til forplejning, leje af lokaler eller lignende. I kolonne Z kan I angive det 

beløb, I har anvendt på projektet, som ikke kan kategoriseres ind under de seks andre poster. Hvis I 

anvender cellen i kolonne Z, skal I give en kort beskrivelse af, hvad pengene er anvendt til i cellen i 

kolonne AA. 

 

1.2.4.10 Regnskab - I alt (AB) 

I denne celle kan I se summen af de beløb, der er rapporteret i regnskabet.  

(udfyldes automatisk) 

 

1.2.4.11 Overskydende midler (AC) 

I denne celle beregnes evt. overskydende penge, som AUB vil tilbagesøge. Disse penge tilføjes til den 

samlede sum i en efterfølgende pulje.   

(udfyldes automatisk) 

 

1.2.4.12 Krav til validering (AD) 

Når I foretager en slutrapportering, skal I vedhæfte en ledelseserklæring som validering for de indtastede 

oplysninger.  
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I kan finde en skabelon til ledelseserklæring under links i topfanen i rapporteringsskabelonen samt på 

www.virk.dk/aub-fagligtudvalg. 

Er det samlede tildelte beløb til projektet mere end 200.000 kr., skal I også vedhæfte en revisorerklæring.  

 

I denne kolonne kan I se, hvilken erklæring I skal vedhæfte, når I sender rapporteringsskabelonen retur til 

os.  

  

(udfyldes automatisk) 

http://www.virk.dk/aub-fagligtudvalg
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2. Eksempler på rapporteringer 

I følgende del kan I se to eksempler på rapporteringer. Et eksempel på delstatus på et igangværende 

projekt og et eksempel på en slutrapportering på et projekt, der er afsluttet i det år, der rapporteres på. 

Eksemplerne er fiktive, men skulle gerne give jer et indblik i, hvad I kan skrive i skabelonen. 

Grå overstregning = automatisk udfyldning 

2.1 Eksempel 1: Digital løsning for praktikmål (Delstatus på igangværende 

projekt) 

Dato for rapportering (C5): 20-03-2023 

Information (A-L): 

Puljeår (A): 2022 

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

Puljemodtager (C): Erhvervsskolen X 

Titel (D): Digital løsning for praktikmål 

Startdato (E): 01-02-2022 

Slutdato (F): 01-09-2024 

Indstillet beløb til projektet (G): kr. 1.850.000 

Indstillet beløb til tildelingsår 2022 (H): kr. 1.000.000  

Effektmål – flere lærepladser (I): n/a 

Effektmål – øget søgning (J): n/a 

Effektmål – øget kvalitet (K):  

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.  
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Det faglige udvalg regner med allerede over sommeren 2023 at tage stilling til, om der skal søges midler 

til en udvidelse af projektet. Således at samtlige uddannelsesinstitutioner, der tilbyder uddannelserne, 

der hører under det faglige udvalg, skal have adgang til den digitale løsning. Såfremt det ikke kan nås til 

2023-puljen, regner det faglige udvalg med at søge midler fra 2024-puljen. 

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 for X bemærker, at COVID-19 situationen har haft stor indflydelse på lærlingenes 

uddannelsesforløb i 2020 og 2021 både i skole- og praktikperioder. Det faglige udvalg bemærker, at flere 

hårde perioder grundet COVID-19 potentielt vil gøre det urealistisk at opnå effektmålene. Såfremt 

effektmålene ikke opfyldes, og det primært må anses som værende grundet COVID-19, vil det faglige 

udvalg uden videre betragte projektet som en succes. En endelig evaluering må dermed vente til en 

normal hverdag for lærlingene er mulig.   

Rapporttype (L): Delstatus 

 

Delstatus (M-O) 

Aktiviteter (M) 

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.  

Erhvervsskolen X har derfor indgået et samarbejde med IT Solutions om at udvikle en digital løsning, der 

bl.a. skal vise lærlinge, hvilke praktikmål de skal nå, hvornår de skal nås, hvilke mål der er opnået og 

hvilke der mangler.  

IT Solutions har gennem 2022 gennemgået en længerevarende proces, hvor det er blevet klarlagt 

præcist, hvilke funktioner den digitale løsning skal indeholde. Det har krævet et samarbejde mellem 

Erhvervsskolen X’s projektgruppe og IT Solutions. Indholdet af løsningen er ikke fastlagt, men på et 

møde den 24. april 2022 besluttede IT Solutions, at de kunne forberede udviklingen.  

IT Solutions begyndte i maj 2022 den konkrete udvikling af den digitale løsning. Erhvervsskolen X kunne 

den 29. juli godkende funktionalitet og blev samtidig præsenteret for den User Interface som IT Solutions 

havde udviklet. IT Solutions erklærede, at interfacet fungerede på både web.app’en, iOS og Android. 

Erhvervsskolen X godkendte i fællesskab med det faglige udvalg løsningen, og IT Solutions påbegyndte 

integrationen af funktionaliteten.  

Realiseret forbrug (N): 750.000 kr. 

Forklaring af uforbrugte midler (O) 

Det faglige udvalg har på baggrund af oplysninger fra Erhvervsskolen X klarlagt følgende årsager til, at 

projektet blev kortvarigt forsinket, hvilket medførte uforbrugte midler.  

IT Solutions har som led i deres arbejde nogle faste samarbejdspartnere, der hjælper dem med at 

programmere dele af løsningen. Erhvervsskolen X blev i august 2022 meddelt, at grundet COVID-19 
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havde flere af IT Solutions eksterne samarbejdspartnere haft problemer med at finde kvalificerede 

medarbejdere med den konsekvens, at interne frister ikke kunne overholdes. IT Solutions ville derfor ikke 

kunne nå næste delleverance til tiden. IT Solutions oplyste, at man havde igangsat tiltag, der skulle sikre 

intern arbejdskraft. På den baggrund vil IT Solutions endelige levering af den digitale løsning ikke blive 

forsinket. 

Det ovennævnte forhold medførte, at projektet blev forsinket og således ikke overholdt de fastlagte 

deadlines. I henhold til kontrakten mellem Erhvervsskolen X og IT Solutions blev delbetalinger for deres 

arbejde dermed også udskudt. 

I november 2022 blev det meldt ud fra Børne- og Undervisningsministeriet, at der ville komme ændringer 

af lovgivningen bag lærlinges praktikforløb i løbet af 2023. Da Erhvervsskolen X må afvente de nye 

regler, som skal implementeres i løsningen, opstod der problemer med at forberede funktioner i den 

digitale løsning. Visse funktioner ville på tidspunktet for udrulning potentielt ikke være i 

overensstemmelse med de kommende lovændringer. Indtil det er klarlagt, kan Erhvervsskolen X’s 

praktikkonsulenter ikke forberede det indhold, der skal tilføjes den digitale løsning. De timer, der således 

var købt fri i 2022, vil ikke frikøbes. Erhvervsskolen X vil i stedet frikøbe timerne i 2023. 

Erhvervsskolen X forventer dermed, at projektet bliver yderligere forsinket. Derfor er forhåbningen om en 

udrulning til studiestart i august 2023 ikke længere mulig. Projektet bliver dog ikke påvirket i sådan en 

grad, at det ikke kan færdiggøres indenfor projektperioden. Erhvervsskolen X forventer, at den digitale 

løsning tages i brug pr. 1. januar 2024.  

Det er Erhvervsskolen X og det faglige udvalgs vurdering, at forsinkelsen ikke vil medføre en ændring af 

projektets slutdato. Det faglige udvalg bemærker, at IT Solutions samlede honorar bliver mindre som 

følge af deres bod grundet forsinkelsen af deres ydelse. Det faglige udvalg forventer derfor på 

nuværende tidspunkt, at projektets samlede pris bliver reduceret med 25.000 kr.  

 

2.2 Eksempel 2: Markedsføringskampagne (Slutrapportering på afsluttet 

projekt) 

Dato for rapportering (C5): 29-03-2025 

Information (A-L): 

Puljeår (A): 2022 

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

Puljemodtager (C): Uddannelsesudvalget for X  

Titel (D): Markedsføringskampagne 

Startdato (E): 01-01-2022 

Slutdato (F): 01-03-2024 

Indstillet beløb til projektet (G): kr. 1.000.000 
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Indstillet beløb til tildelingsår 2024 (H): kr. 50.000 

Effektmål – flere lærepladser (I): n/a 

Effektmål – øget søgning (J):  

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 ska l 

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 forbliver 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 for X 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. 

 

Effektmål – øget kvalitet (K): n/a 

 

Rapporttype (L): Slutrapportering 

 

Slutrapportering (P-AD) 

Aktiviteter (P) 

Det faglige udvalg har gennemført en markedsføringskampagne med henblik på at øge kendskabet til 

uddannelserne. Yderligere har der været et fokus på at rette op på den negative opfattelse af 

uddannelserne.  

På baggrund af AUB’s godkendelse af projektet, besluttede det faglige udvalg at indgå kontrakt med 

Reklamebureau A om udfærdigelsen af markedsføringskampagnen. Der var tale om en konkret vurdering 

af de pågældende tilbud, hvor Reklamebureau A bedst matchede de ønsker, udvalget havde fremsat.  

Reklamebureau A fremlagde den 19. januar 2022 deres markedsføringsstrategi samt de næsten færdige 

videoer. Reklamebureau A meddelte, at kampagnen kunne lanceres medio marts 2022, såfremt det 
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faglige udvalg godkendte indholdet. De udarbejdede videoer manglede den sidste finish, og 

Reklamebureau A havde behov for udvalgets input, men burde kunne nå deadline medio marts 2022.  

Kampagnen blev igangsat den 17. marts 2022 og sluttede den 1. december 2023. Kampagnen var 

primært aktiv i de perioder, hvor målgruppen kunne søge om optagelse på uddannelserne og havde en 

downperiode, der primært lå i sommerferierne.  

Kampagnen var særdeles effektiv på de sociale medier, hvilket var den primære kilde. Det faglige udvalg 

var tilfredse med strategien, som Reklamebureau A havde udfærdiget. Det faglige udvalg bemærker 

yderligere, at Reklamebureau A gennemførte en indsats i samarbejde med forskellige parter indenfor den 

offentlige transport. Denne indsats fungerede over alt forventning specielt i hovedstadsområdet.  

På baggrund af den succes projektet opnåede, var det anbefalingen fra Reklamebureau A, at det faglige 

udvalg så bort fra den potentielle indsats, der indeholdt TV-reklamer. Reklamebureau A påpegede, at 

den ønskede effekt kunne opnås med de nuværende aktiviteter uden en omfattende økonomisk udgift til 

udarbejdelse af TV-reklamer. Det faglige udvalg benyttede derfor ikke en option i kontrakten med 

Reklamebureau A om udfærdigelse af TV-reklamer.  

Med hensyn til uddannelsernes dårlige ry har projektet været en markant succes. I slutningen af 

markedsføringskampagnen blev der udarbejdet nogle videoer, der havde fokus på dagligdagen indenfor 

det faglige udvalgs område. Reklamebureau A udarbejdede også disse videoer. Flere videoer viste 

dagligdagen på uddannelserne, herunder hvordan undervisningen konkret foregik. Yderligere blev der 

udarbejdet videoer om flere nuværende lærlinges dagligdag, herunder deres personlige oplevelser. 

Afslutningsvis var der også videoer, der fulgte erfarne mestre med fokus på, hvordan de strukturerede et 

forløb for lærlinge, og hvordan de ledte deres virksomhed.  

Indsatsen var meget populær hos målgruppen. Næsten 70 % af de personer, der reagerede på 

markedsføringskampagnen, har set en eller flere af de detaljerede videoer. Videoerne er yderligere 

blevet indarbejdet i det arbejde, erhvervsskolernes konsulenter laver rettet mod folke- og efterskoler.  

Consult ApS udarbejdede i perioden april 2020 til juni 2021 en frafaldsanalyse og tiltrækningsrapport for 

det faglige udvalg, som dannede baggrund for markedsføringskampagnen. Det var derfor oplagt at 

involvere Consult ApS i vurderingen af projektets succes. 

Det faglige udvalg gennemgik sammen med Reklamebureau A og Consult ApS en vurderingsperiode i 

Q1 af 2024. Consult ApS lavede en genvurdering af deres tidligere rapport med henblik på at vurdere, 

hvorvidt uddannelsernes omdømme var forbedret. Consult ApS vurderede, at der på baggrund af 

Reklamebureau A’s indsats, var sket en markant forbedring af uddannelsernes ry. Det faglige udvalg har 

vedlagt Consult ApS’ erklæring. 

Det faglige udvalg har vurderet, at aktiviteten har været effektiv i forhold til målgruppen. Det bemærkes, 

at specielt i forhold til segment 2 – emnebaseret målretning som angivet i projektets indstilling, har der 

kunne aflæses stor succes i de modtagne data. Det faglige udvalg var specielt tilfredse med den “click 

percentage” som reklamerne på de sociale medier medførte.  

Det faglige udvalg betragter dermed aktiviteterne som gennemført i overensstemmelse med det 

indstillede projekt til AUB.  
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Effekt - flere lærepladser (Q) 

Projektet havde ikke et effektmål om at skabe flere lærepladser på uddannelserne, der hører under det 

faglige udvalg.  

 

Effekt - øget søgning (R) 

Det faglige udvalg havde et ønske om at udbrede kendskabet til uddannelserne.  Det er udvalgets 

opfattelse, at projektet har været en succes baseret på en samlet vurdering af 

markedsføringskampagnen.  

Det faglige udvalg opstillede ovennævnte effektmål angående øget søgning. Det faglige udvalg har 

modtaget oplysninger fra erhvervsskolerne om, at henvendelser til deres vejledningsfunktioner 

konsekvent blev øget. Der faglige udvalg må dog oplyse om, at de angivne procentmål ikke blev opnået 

for alle erhvervsskoler. Størstedelen af erhvervsskolerne ligger dog ganske tæt på, hvorfor det faglige 

udvalg har overvejet om effektmålet var for ambitiøst.  

Det faglige udvalg kan i forhold til effektmålet om et konkret øget antal ansøgere oplyse, at der allerede i 

2022 skete en gennemsnitlig stigning i optagelse pr. erhvervsskole på 19 % i forhold til 2020 og 2021. 

For 2023 blev stigningen fastsat til 27 %, altså over det fastsatte effektmål. Det faglige udvalg forventer 

på baggrund af tilbagemeldinger fra erhvervsskolerne at der har været en fortsat stigning i 2024. 

Det faglige udvalg må ved en samlet vurdering af aktiviteterne og dets opnåede effektmål anse projektet 

som værende en succesfuld indsats, der har opnået at udbrede kendskabet til uddannelserne og 

forbedre uddannelsernes omdømme.  

Effekt - øget kvalitet (S) 

Projektet havde ikke et effektmål om at øget kvaliteten på uddannelserne, der hører under det faglige 

udvalg.  

Regnskab (T – AG) 

Regnskab - Materialer (T) 

kr. 117.004,42 

 

Regnskab - Transport (U) 

kr. 0 

 

Regnskab – Løn til medarbejdere (V) 

kr. 77.029,36 
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Regnskab – Projektledelse, regnskab og administration (W) 

Kr. 93.340 

 

Regnskab – Ekstern revision (X) 

kr. 50.000 

 

Regnskab – Køb af eksterne ydelser (Y) 

kr. 600.000 

 

Regnskab – Andet (Z-AA) 

 

Leje af lokaler– kr. 50.000 

Erhvervsskolen X har i forbindelse med projektet måtte leje lokaler til afholdelse af møder med eksterne 

partnere, da skolens faciliteter ikke var opsat til formålet.  

 

Regnskab - I alt (AB) 

Kr. 987.673,78  

 

Overskydende midler (AC) 

kr. 12.326,22 

 

Krav til validering (AD): Vedhæft ledelseserklæring og revisorerklæring.  
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3. Send rapporteringen til AUB 

Når I har udfyldt skabelonen, skal I sende den og ledelseserklæringer til AUB. Er der tildelt 200.000 kr. 

eller mere til et projekt, skal I også sende en revisorerklæring for projektet. 

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 rapporteringsskabelonen og bilag.  

 

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

