Vejledning til ansøgningsskema til ansøgning om oprettelse af nyt udbudssted (erhvervsuddannelser)
STUK giver i vejledningen neden for anvisninger til, hvordan udbydere af erhvervsuddannelser kan gribe opgaven an med at ansøge om oprettelse af et nyt udbudssted med økonomisk støtte fra puljen til bedre uddannelsesdækning. Oplysningerne skal kunne læses selvstændigt, dvs. uden brug af de oplysninger, der bliver linket til.
Ansøgningen skal være databaseret og kan tage udgangspunkt i tilgængelige data fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus eller i skolens egne data, for at beslutningsgrundlaget er så objektivt som muligt. Det skal
være tydeligt, hvor data kommer fra.
Det er skolens ansvar, at alle relevante forhold belyses.

Vejledning til at udfylde ansøgningsskema om nyt udbudssted
Angiv institutionsnavn, institutionsnummer og adresse på hovedinstitution:
(Se oplysningerne i institutionsregistret)
Tema

Uddybning af punkt

1. Angiv om der ansøges om grundforløbets 1. del
og/eller grundforløbets 2. del eller hovedforløb

Hvis skolen ansøger om støtte til nyt udbud af
grundforløbets 1. del angives inden for hvilke af de
fire hovedområder.
Hvis ansøgningen angår grundforløbets 2. del
og/eller hovedforløb angives uddannelsens navn.

2. Angiv på hvilken adresse der ansøges om at oprette
udbud

Oplys vej/gade, husnummer og postnummer.

3. Angiv hvilken kommune udbuddet ønskes placeret

I bilag 2 til brevet, der åbner for ansøgninger fra
puljen, er der en oversigt over alle kommuner, som
udløser udkantstilskud i 2021.

4. Begrund ansøgningen ud fra de fire vurderingskriterier
nedenfor:

De fire vurderingskriterier er udfoldet i STUK’s
brev af 29. januar 2021 (bilag d) til erhvervsskolerne med udmelding af puljen.

1. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede
lokale/regionale praktikpladspotentiale.
2. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige
uddannelsesmiljøer
3. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov
4. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål.
I forlængelse af de fire klare reformmål, vil ministeriet inddrage følgende indikatorer i grundlaget for vurderingen af
skolens ansøgning:
1. Antal ansøgere fra 9. og 10. klasse (reformmål 1)
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2. Frafald på grundforløbet (reformmål 2)
3. Frafald i overgangen fra grundforløb til hovedforløb
(reformmål 2)
4. Beskæftigelsesfrekvens (reformmål 3)
5. Elevernes trivsel (reformmål 4)
Ansøger skal indsætte data for de fem indikatorer på institutionsniveau. Data kan hentes i Datavarehuset:
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/erhvervsudd_klaremaal.aspx
5. Angiv antal elever pr. skoleår, som skolen forventer,
der vil begynde på det ansøgte udbud

Giv et skøn over det forventede antal elever der
begynder i de nærmest følgende kalenderår

6. Angiv skolens lærer- og lederressourcer, der er til rådighed for undervisning i det ansøgte udbud samt
kontaktlærere og mentorer mv.

Angiv antal lærer- og lederårsværk, som afsættes til
udbuddet.

7. Beskriv skolens lokaler og udstyr for det ansøgte
grundforløb/hovedforløb

Angiv hvilke typer lokaler der er til rådighed for
udbuddet samt det vigtigste udstyr.

8. Beskriv, og indsæt evt. link til skolens kvalitetsarbejde
herunder:

Der henvises til kapitel 2 ”Kvalitet i erhvervsuddannelserne” i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (link)

Angiv skolens kontaktlærer- og mentorressourcer
samt ressourcer til uddannelses- og erhvervsvejledning.

•
•

Institutionens kvalitetssystem
Procedure for institutionens seneste selvevaluering
• Opfølgningsplan
Andre supplerende bemærkninger:

Ansøgning skal sendes STUK.CEF@stukuvm.dk

2

