
Ansøgningsskema til skoleprojekter under trepartsmidlerne 2023-puljen 

1.

Navn på erhvervsskolen: 

Tlf:          

Projektansvarligs E-mail:

Oplysning om erhvervsskole

2.

Skolens id:  

Adresse:

Projektansvarlig:

Titel på projektet:

Ansøgt beløb ialt:

Sæt kryds i det eller de faglige udvalg der ansøges ved:

Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse 

Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget

Læs dette, inden du udfylder resten: 

Formålet med projektet skal beskrives indenfor en eller flere af de tre kategorier lærepladser, 
søgning og kvalitet som er de pejlemærker der er fastsat i trepartsaftalen. Det er vigtigt at formålet 
beskrives så præcist som muligt.

Det er vigtigt, at skolen beskriver de aktiviteter, der skal igangsættes, og hvordan de 
understøtter formålet med projektet. Beskrivelsen skal være så detaljeret som muligt så det 
faglige udvalg, kan vurdere om aktiviteterne undersøtter formålet med projektet og kan levere 
de effektmål, som skolen forventer at opfylde.

Effektmålene skal være målbare, så det i afrapporteringen kan vurderes, om projektet havde den 
forventede effekt. Så vær gerne specifik, og skriv et konkret mål, det kan være et antal forventede 
nye lærepladser eller indgåede aftaler, et antal nye elever, et antal klik eller visninger på en 
kampagne.

Bemærk: projekter skal, uanset varighed, løbe hen over et kalenderår med udbetalinger i 2023 og 
2024.

2.

Vejledning:

Vælg en projekt kategori fra listen: 

Projektperiode:
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Nedenfor skal formålet med projektet beskrives, indenfor ét af de tre pejle-
mærker fra trepartsaftalen. Vælg det pejlemærke, hvor projektet understøtter 
formålet bedst:

3.

Formål – lærepladser
Beskriv kort hvordan projektet understøtter formålet om flere lærepladser. (max 200 tegn):

Formål – søgning
Beskriv kort hvordan projektet understøtter formålet om øget søgning (max 200 tegn):

Formål – kvalitet
Beskriv kort hvordan projektet understøtter formålet om øget kvalitet. (max 200 tegn):
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Effektmål ift. øget kvalitet
Beskriv projektets resultater og effektmål.  Det kan være kvantitative eller kvalitative mål. Fx 
et konkret mål for kvalitetsmålinger på området eller en anden form for øget kvalitet i 
uddannelserne

Effektmål ift. øget søgning
Beskriv projektets resultater og effektmål.  Det kan være kvantitative eller kvalitative mål. Fx et konkret 
mål for flere ansøgere til uddannelsen eller et opmærksomhedsskabende projekt med formålet at 
synliggøre uddannelser

Effektmål ift. flere lærepladser
Beskriv projektets resultater og effektmål. Det kan være kvantitative eller kvalitative mål. Fx et konkret 
mål for X antal flere lærepladser eller et opmærksomhedsskabende projekt hos virksomhederne

Nedenfor beskrives de effektmål som skolen forventer kommer ud af projektet:4.
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Beskrivelse af aktiviteter
Beskriv handlingsorienteret aktiviteterne  i projektet, og hvordan de understøtter de(t) aktuelle formål

Beskrivelse af aktiviteter skolen ønsker at igangsætte i forbindelse med projektet:5.
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Beskriv hvordan projektet er organiseret 
Hvor er projektet forankret i skolens organisation? Har projektet en styregruppe – i så fald hvordan er 
den sammensat? (max 400 tegn)

Beskriv hvordan projektet er forankret i det lokale uddannelsesudvalg (LUU) Hvordan er LUU 
involveret i projektet? Hvad er LUUs rolle og opgaver? (max 400 tegn)

Beskriv hvordan projektet adskiller sig fra skolens ordinære arbejde og evt. 
igangværende AUB projekter (30 mio. kr. pulje) (max 400 tegn)

Nedenfor beskrives projektets organisering, sammenhæng med øvrige projekter/
initiativer og samarbejdet med LUU

6.
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Hvis skolen ansøger om et fællesprojekt på tværs af de faglige udvalg beskiv hvordan økonomien 

fordeler sig på de enkelte faglige udvalg og der skal udfyldes en budgetskabelon for hvert 

udvalg.

Beskriv hvordan projektet inddrager eller understøtter det faglige udvalgs centrale initiativer 
(Gørnoget.nu, Boss Ladies og EUD-praktikvejlederkurserne) (max 200 tegn)

Skriv et kort resumé af projektets indhold og mål (max 200 tegn)

Vedhæft den udfyldte budgetskabelon.

7. Nedenfor beskrives det samlede projekt i et kort resumé

Projektets øknomi8.
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