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1. Generel information om puljen 
 

1.1. Baggrunden for puljen 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) inviterer alle erhvervsskoler m.fl. i Danmark til at 

deltage i forsøgs-og udviklingsprojektet Kend dit fag – en rejse i tid og værdier, hvor elever på grund-

forløbets 1. del i erhvervsuddannelserne kan komme på dannelsesture og blive klogere på deres 

fag og værdierne bag.  

 

Formål 

Formål med projektet er: 

 at øge de unges kendskab til erhvervsfagenes historie og kultur, 

 at de unge får kendskab til fagets kultur ved at besøge institutioner i en anden region af 

Danmark, end den som erhvervsskolen er beliggende i,  

 at samle erfaringer med, hvordan dannelsesture til andre dele af landet kan bidrage til ele-

vernes motivation, fastholdelse og fællesskabsfølelse, uddannelsesvalg og forståelse af fa-

gets kultur og historie.   

Det skal ske gennem en slags ”small scale” dannelsesrejser, hvor de unge kan opleve den fagkul-

tur, som erhvervsuddannelserne hviler på. Rejsen skal dels give mulighed for at sætte fokus på 

den unges uddannelsesønske ind i et større perspektiv, dels understøtte den enkelte unges faglige 

dannelse. Rejsen giver desuden mulighed for socialt samvær i andre rammer end den daglige sko-

legang.  

 

Alle unge skal kunne deltage i projektet uanset deres sociale baggrund. 

 

Forsøgs- og udviklingsprojektet Kend dit fag – en rejse i tid og værdier understøtter det overordnede 

formål med grundforløbets 1. del, hvor eleverne bl.a. udvikler almene og generelle erhvervsfaglige 

kompetencer, der bidrager til, at den enkelte kan foretage et afklaret valg af uddannelse. Samtidig 

forventes projektet at bidrage til at understøtte fællesskab og ungdomsuddannelsesmiljø i grund-

forløbets 1. del.  

 

Der kan ansøges om midler fra puljen til gennemførelse af projekter, som bl.a. skal indeholde en 

rejse af minimum to dages varighed til en anden region end den, hvor skolen ligger. En rejse skal 

indholdsmæssigt være forankret i et af de 4 hovedområder: 
1) Omsorg, sundhed og pædagogik. 

2) Kontor, handel og forretningsservice. 

3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser. 

4) Teknologi, byggeri og transport. 

 

En skole kan som udgangspunkt gennemføre mindst én dannelsestur inden for den minimalt 

fastsatte tilskudsramme. Skolerne forventes disponere tilskuddet, så flest muligt elever kan deltage 

i en dannelsestur. 
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Projekter, som erhvervsskolerne ønsker at gennemføre som en del af forsøgs- og udviklingspro-

jektet Kend dit fag – en rejse i tid og værdier, skal tage udgangspunkt i erhvervsfagene ”Samfund og 

sundhed”, ”Arbejdspladskultur” og ”Innovation”. Grundfaget ”Dansk” kan også inddrages.  

 

På dannelsesturene kan skolerne anvende forskellige pædagogiske greb for at tilrette undervisnin-

gen i erhvervsfag med fokus på elevernes undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og 

reflekterende praksis og for at støtte elevernes læring på tværs af fag (helhedsorientering). Skoler-

ne skal desuden overveje, hvordan dannelsesturen kan bidrage til elevernes motivation, forståelse 

af fagets kultur og understøtte elevernes uddannelsesvalg. 

 

Der er en høj grad af frihed lokalt – dvs. fra skoleside - til selv at vælge relevant tema og mål for 

rejsens besøg, samt til at tilrettelægge undervisningsforløb i tilknytning til turene. Som inspiration 

til tilrettelæggelsen af dannelsesture har styrelsen udarbejdet eksempler indenfor hvert hovedom-

råde, på et projekt med udgangspunkt i mål for erhvervsfagene ”Samfund og sundhed”, ”Ar-

bejdspladskultur” og ”Innovation” og grundfaget ”Dansk”.  Bilag 1. Inspiration til planlægning af 

”Kend dit fag – en rejse i tid og værdier” findes på puljeudmeldingssiden på uvm.dk under Ansøgnings-

materiale. 

 

Styrelsen forventer at gennemføre en ekstern evaluering af forsøgs- og udviklingsprojektet Kend 

dit fag – en rejse i tid og værdier med henblik på at udarbejde et samlet katalog med forslag til mulige 

dannelsesture på grundforløbets 1.del. Skolernes selvevalueringer af forløbet af dannelsesturene 

vil bidrage til indholdet i kataloget.  

 

1.2 Hvem kan søge? 

Erhvervsskoler m.fl., som er godkendt til at udbyde grundforløbets 1. del, kan søge om at deltage 

i forsøgs- og udviklingsprojektet.  

 

1.3 Midler til fordeling 

Der er i alt 5 mio. kr. til fordeling i puljen, der afholdes på finanslovens § 20.89.01.39. Forsøg og 

udvikling mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser med tilsagnsordning. 

 

Det maksimale tilskud, der kan ansøges om pr. skole, fremgår af oversigten Bilag 2 – Tilskudsram-

me EUD – ”Kend dit fag – en rejse i tid og værdier”, som findes på puljeudmeldingssiden på uvm.dk 

under Ansøgningsmateriale. 

 

Tilskudsbeløbet til den enkelte skole udregnes forholdsmæssigt med afsæt i skolens andel af til-

gangen af elever på grundforløbets 1. del på landsplan i 2017, dog således at tilskudsbeløb som 

minimum udgør den skønnede udgift ved at sende ét hold på tur. Det minimale tilskudsbeløb er 

fastsæt til 35.000 kr.. Beløbet skal dække transport, opholdsudgifter, herunder overnatning og 

entré. Der forudsættes ikke deltagerbetaling fra eleverne. Det er dog muligt at opkræve deltager-

betaling efter § 19 a, stk. 3 i lov om erhvervsuddannelser. Beløbet er reguleret til højst 80 kr. pr. 

påbegyndt døgn pr. elev, jf. bekendtgørelse nr. 335 af 28. marts 2014 om regulering af beløb for 

elevers betaling af ved ekskursioner m.v. på ungdomsuddannelserne. En elev kan ikke udelukkes 

på grund af manglende deltagerbetaling. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162093
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Skolerne skal selv dække udgifter til lærere, herunder forberedelse af undervisningsforløb mv., og 

eventuelle andre udgifter. 

 

1.4 Vilkår for tilskud  

Skolen skal fremsende en ansøgning, der kort beskriver skolens projekt, primær målgruppe, ho-

vedområde og fagretning.  

 

Følgende rammer for projektet skal overholdes: 

 Projektet skal fremme formålet med forsøgs-og udviklingsprojektet Kend dit fag – en rejse i tid og 

værdier og støtte udviklingen af eleverne på grundforløbets 1. del omkring fagretning og fage-

nes kultur og historie.  

 Forløbet skal gennemføres i løbet af 2. halvår 2018, efter at eleverne er startet. 

 Rejsen skal minimum vare 2 dage med overnatning og skal forberedes og efterbehandles i 

den almindelige undervisning med udgangspunkt i målene for fagene.  

 Dokumentation af projektet i form af anvendt viden, metoder, værktøjer og erfaringer fra 

projektet, som skal stilles til rådighed i forbindelse med den afsluttende evaluering af det sam-

lede forsøgs- og udviklingsprojekt.  

 Skolen skal være indforstået med at samarbejde med en ekstern leverandør, som vil gennem-

føre den afsluttende evaluering af forsøgs- og udviklingsprojektet. 

1.5 Tidsplan 

 Ansøgningsfrist: Fredag den 12. december 2017 

 Svar på ansøgninger: Ultimo december (forventet) 

  Projektperiode: Fra tilsagnstidspunktet til 31. december 2018 

 Slutafrapportering: Senest 31. marts 2019 

 
2. Information om ansøgningsproces 
2.1. Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen er fredag den 12. december 2017 kl. 12.00, hvor den elektroniske ansøgning 

skal have status ”Godkendt”. Endvidere skal den være udskrevet og underskrevet samt sammen 

med projektbeskrivelsen være fremsendt til puljefou@uvm.dk.  

 

2.2. Hvordan søger du? 

Ansøgningen fremsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes i tilknytning til pulje-

udmeldingen på uvm.dk.  

 

Efter log-in skal skemaet 245. Kend dit fag – en rejse i tid og værdier benyttes. Har skolen tidligere søgt 

om puljemidler, kan samme brugernavn og password anvendes. Nye ansøgere kan rekvirere bru-

gernavn og password via e-mail til puljefou@uvm.dk. Anmodning om brugernavn og password 

skal fremsendes senest en uge før ansøgningsfristen for at sikre rettidig fremsendelse af ansøg-

ningen. 

 

Procedure ved udarbejdelse og indsendelse af ansøgning:  

mailto:puljefou@uvm.dk
mailto:puljefou@uvm.dk
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 Skolen udfylder projektbeskrivelsen, jf. afsnit 3 Udarbejdelse af projektbeskrivelse. De skabeloner, 

som er tilknyttet puljeudmeldingen, skal anvendes.  

 Ansøgning sker ved udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema. Projektbeskrivelsen og 

evt. andre dokumenter vedhæftes i ansøgningsskemaet som bilag. 

 Den elektroniske ansøgning godkendes. 

 Dernæst printes ansøgningsskemaet og underskrives af ledelsen – eller af den person, der i 

henhold til ansøgers interne retningslinjer, vedtægter eller lignende, er bemyndiget til at un-

derskrive ansøgningen. 

 Den underskrevne og indscannede kopi af ansøgningen sendes til puljefou@uvm.dk inden 

ansøgningsfristens udløb. Projektbeskrivelsen og eventuelle andre bilag skal vedhæftes i e-

mailen. I emnefeltet skal ” Kend dit fag – en rejse i tid og værdier” + ansøgningens skema-

nummer anføres. 

 
3. Udarbejdelse af projektbeskrivelse   
Skolen skal i forbindelse med sin ansøgning beskrive overordnet, hvordan projektet forventes 

gennemført. Det er et krav, at styrelsens skabelon Projektbeskrivelse til Kend dit fag – en rejse i tid og 

værdier anvendes til formålet. Skabelonen findes på puljeudmeldingssiden på uvm.dk.  

 

I projektbeskrivelsen skal skolen adressere følgende punkter:  

 Kort og overordnet beskrivelse af, inden for hvilke(t) hovedområde(r) og hvilke(n) fagret-

ning(er) skolen ansøger om at gennemføre projektet.  

 Kort beskrivelse af, hvordan projektet forventes at kunne understøtte formålet med forsøgs- 

og udviklingsprojektet Kend dit fag – en rejse i tid og værdier, dvs. hvordan det kan øge unges 

kendskab til erhvervsfagenes historie og kultur, give kendskab til fagets kultur, og hvordan 

det kan bidrage til elevernes motivation, fastholdelse og fællesskabsfølelse, uddannelsesvalg 

og forståelse af fagets kultur og historie.   

 Antallet af elever, der skal deltage i projektet. 

 Kort beskrivelse af, hvordan projektet forventes at kunne integreres i den normale undervis-

ning 

 Tilkendegivelse af at skolen vil deltage i den eksterne evaluering af forsøg- og udviklingspro-

jektet Kend dit fag – en rejse i tid og værdier. 

 Tidsplan 

 Ansøgt beløb 

 

4. Behandling af ansøgninger 
Ansøgningen vil blive vurderet på, om der er sammenhæng mellem beskrivelse af projektet og 

puljens formål. 

 

5. Afgørelse 
Skoler, hvis ansøgning imødekommes, vil modtage et bevillingsbrev fra styrelsen. Skoler, hvis an-

søgning ikke imødekommes, vil modtage et afslagsbrev, hvoraf begrundelsen for afgørelsen vil 

fremgå.  

 

mailto:puljefou@uvm.dk
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6. Administration af tilskud og afrapportering  
 

6.1. Udbetaling af tilskud 

Udbetaling af tilskud vil ske i rater jævnt fordelt over projektperioden. Første rate udbetales i juni 

2018. Sidste rate, som udgør ca. 20 pct. af tilskudsbeløbet, udbetales, når den afsluttende afrap-

portering er fremsendt og gennemgået uden bemærkninger, jf. afsnit 6.3. Afrapporteringskrav. Til-

skuddet udbetales altid til tilskudsmodtagerens NemKonto.  

 

6.2. Ændringer i projektet 

Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med styrelsens senest godkendte projektbeskri-

velse.  Såfremt der ønskes ændringer i projektbeskrivelsen, skal sådanne forelægges styrelsen til 

godkendelse, inden ændringerne igangsættes, da tilsagnet om tilskud ellers vil bortfalde. 

 

6.3.  Afrapporteringskrav 

Tilskudsmodtager skal ved projektets afslutning sende en rapport om anvendelsen af tilskuddet 

og et regnskab til styrelsen. Nærmere krav til den enkelte tilskudsmodtagers aflæggelse af rapport 

og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet.  

 

6.3.1. Rapport  

Skolen skal efter projektet er afsluttet foretage en selvevaluering (1-2 sider), der bl.a. beskriver: 

 Hvor mange elever deltog i projektet? 

 Hvilke hovedområder og fagretninger indgik i projektet? 

 Hvor gik rejsen hen/indhold? 

 Hvilket udbytte fik eleverne af undervisningen og rejsen? 

 Forståelse af fagets kultur og historie 

 Afklaring af uddannelsesvalg  

 Socialt fællesskab 

 Fastholdelse 

  

6.3.2. Regnskab   

Regnskabet skal aflægges i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 68 af 16. januar 2017 om regn-

skabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.1 (puljebekendt-

gørelsen). Regnskabet skal kunne sammenholdes med det senest godkendte budget.  

 

Ved aflæggelsen af regnskabet skal styrelsens budget- og regnskabsskema anvendes. Der godken-

des ikke andre formater for regnskabet.  

 

Regnskabet skal ledelsespåtegnes.  

 

6.4. Uforbrugte midler  

Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales til styrelsen.  

 

                                                 
1https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186281 
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7. Har du spørgsmål? 
Ved spørgsmål om indholdet i forsøgs- og udviklingsprojektet, er I velkommen til at rette hen-

vendelse til:  

 

 Sandra Trasborg Hansen, e-mail: Sandra.Trasborg.Hansen@stukuvm.dk  

 Marianne Hallgaard Christensen, e-mail: marianne.hallgaard.christensen@stukuvm.dk 

Spørgsmål om selve ansøgningen eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljese-

kretariatet, e-mail: puljefou@uvm.dk.  

 

 

mailto:Sandra.Trasborg.Hansen@stukuvm.dk
mailto:marianne.hallgaard.christensen@stukuvm.dk
mailto:puljefou@uvm.dk

