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EUC Nord, UU-Centrene og Produktionsskolerne i Vendsyssel
modtager 6,9 millioner til gennemførsel af projektet ”Fra Produktionsskole til Erhvervsuddannelsessystemet”
I Vendsyssel har produktionsskolerne, UU-centrene og EUC Nord gennem længere tid
arbejdet sammen for at skabe de bedst mulige tilbud for bl.a. de svage unge i regionen.
Et af de centrale samarbejdsområder er udviklingsprojekter.
I efteråret 2006 forfattede vi i samarbejdet en ansøgning om midler fra SATS-puljen.
Fredag den 02. marts modtog vi bekræftelsen fra Undervisningsministeriet – projektet
til 6,9 millioner er bevilget!
Projektet er meget ambitiøst og skal skabe viden om svage unges behov og muligheder – og i praksis skabe de rette uddannelsesmuligheder for målgruppen af unge, som
ikke i dag modtager tilbud, som matcher deres behov.
Vi er meget stolte over at modtage denne bevilling – som er den største inden for Undervisningsministeriets område - som vi er sikre på vil give Vendsyssels unge nye og
bedre muligheder for at komme i gang med en uddannelse.
Baggrunden for projektet
Alt for mange unges fremtid som ydende samfundsborgere falder til jorden på grund af
manglende muligheder for at skabe de rette uddannelsesforløb.
Manglende viden - hos aktørerne - i systemet om de forskellige behov og muligheder
er givetvis en faktor af betydning. De forskellige lovgivningsmæssige styringsmekanismer, herunder økonomiske, er ligeledes en faktor, som betyder, at det samlede systems potentielle effekt ikke udnyttes optimalt.
Midlerne i projektet skal bruges til udvikling af pædagogiske modeller og metoder, som
gør det muligt, at systemerne samlet set og i samarbejde kan håndtere den relativt store gruppe af svage unge, som p.t. ikke har mulighed for et uddannelsestilbud, der matcher deres behov. Ligeledes er der i projektet afsat midler til den praktiske gennemførsel af uddannelsesforløb, som bygger en farbar bro fra folkeskolen, produktionsskolen
til Erhvervsuddannelsessystemet.
Projektets baggrund er, at produktionsskolerne, UU-centrene og EUC Nord gennem
længere tid har arbejdet sammen for at skabe funktionelle tilbud for de svage unge i
Vendsyssel. Vendsyssel er geografisk set speciel og har derfor specielle behov. Erhvervsstrukturen har i de senere år ændret sig væsentligt. Landsdelen har været påvir-

ket af lukning af en række store virksomheder. Behovet for arbejdskraftens kvalifikationsprofil er i denne sammenhæng ændret. Hvor der tidligere var plads til en betydelig
mængde ufaglært arbejdskraft, er behovet nu, at medarbejderne i større grad enten har
et bredt kvalifikationsniveau – faglært eller højere, eller alternativt et relativ højt, men
snævert kvalifikationsniveau – tillært ”specialist”.
De svage unges muligheder for at få en plads på arbejdsmarkedet er således meget
tæt knyttet til deres muligheder for at gennemføre en traditionel erhvervsuddannelse eller fx EGU, individuel erhvervsuddannelse el.lign.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til nedenstående.
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