
Formål og vejledning
Formål
Forandringerne på arbejdsmarkedet sker i dag på en måde, vi ikke har kendt tidligere, og i et 
omfang, som berører stort set alle dele af vores samfund. Her spiller det danske efter- og videre-
uddannelsessystem en vigtig rolle. Voksne har mulighed for at opnå grundlæggende og nye fær-
digheder i takt med, at der efterspørges nye kompetencer på arbejdsmarkedet. Bygge- og anlæg 
består for en stor dels vedkommende af små og mellemstore virksomheder, som har andre orga-
nisatoriske udfordringer i forhold til efter- og videreuddannelse end større virksomheder. Oveni 
har byggeriet mange aktører, der konstant sammensættes på nye måder. Udfordringen er derfor 
at nå ud med information om efter- og videreuddannelse i alle byggeriets afkroge. 

Derfor skal formålet med at søge puljen være, at: 

 ● �flere�private�og�offentlige�virksomheder�får�kendskab�til�vilkår,�rettigheder�og�muligheder�for�
undervisning både i basale færdigheder og i efter- og videreuddannelse.

 ● �flere�ufaglærte�og�faglærte�ansatte�påbegynder�erhvervsrettet�efter-�og�videreuddannelse.

 ●  have et klart fokus på aktivt at inspirere ansatte, virksomheder og uddannelsesinstitutioner 
til�at�udvikle�aktiviteter,�der�fremmer�viden�og�lysten�til�at�deltage�i�opkvalificerende�uddan-
nelsesaktiviteter.

 ●  gennem lokale aktører at have fokus på, at der for de små og mellemstore virksomheder 
sker en forankring af projektet i de lokale netværk og organiseringer.

 ●  danne netværk mellem sammenlignelige virksomheder for at skabe et samarbejde omkring 
uddannelse og andre relevante behov.

 ●  Udvikle ”best practice” i forhold til varigt at nå ud til byggevirksomheder og ansatte med 
information om efter og videreuddannelse.

Vejledning
Læs dette inden du udfylder resten:

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte i brancher inden for 3Fs Byggegruppe og Dansk Byggeris over-
enskomstområde.

Tilskuddet må kun anvendes til: Aktiviteter der målrettet fremmer viden om og giver inspirati-
on til at ufaglærte og faglærte motiveres til uddannelse.

Hvem kan søge: Brancheklubber og -sektioner inden for Dansk Byggeri og 3F Byggegruppes 
overenskomstområde. 

Hvad kan der søges til: Ønsket er, at så forskellige projekter og ideer som muligt ser dagens lys, 
derfor opfordrer vi til at kontakte Pia Skjøtt-Larsen, da hun både kan hjælpe med at vurdere ideen 
i forhold til puljen og hjælpe med at skrive ansøgningen.

Ansøgningsskemaet udfyldes bedst i det gratis program Adobe Reader, som du kan down-
loade hér: https://get.adobe.com/dk/reader/



Ansøgningsskema
Ansøger

For Dansk Industri: For Fagligt Fælles Forbund – 3F:

Adresse: Adresse:

Kontaktperson telefon: Kontaktperson telefon:

E-mail: E-mail:

Virksomhed/organisation: Organisation:

Region:

Projektet

Titel:

Projektets forløb:
Beskriv de aktiviteter I vil igangsætte for at nå jeres mål. Fx besøge virksomheder, indkalde til møder eller have en stand på 
en messe.



Forventet resultat:
Beskriv hvad I gerne vil opnå gennem projektet. Fx at skabe et netværk omkring efteruddannelse eller introducere efterud-
dannelsesmuligheder i et eksisterende netværk af virksomheder og ansatte. Det kan også være at besøge et givent antal 
virksomheder.

Tidsplan:
Start- og slutdato. Derudover fastsættes enkelte milepælse for projektet. Fx efter 1 måned forventer vi at have besøgt 25 
virksomheder og efter 2 måneder har vi haft de første netværksmøder.



Budget:

Lønudgifter:  kr.

Møder:  kr.

Materialer:  kr.

Kørsel takst 1,98 kr./km: kr.

Andet:  kr.

I alt ansøgt beløb:  kr.

Til afrapportering udfyldes udleveret Excel-ark, som også kan downloades her: 
www.bygud.dk/opsøgende-veu

Bankoplysninger på hovedansvarlig organisation

Reg. nr. : Kontonr.:

Ansøgeres underskrifter

Dato:  Dansk Industri: Dato:  Fagligt Fælles Forbund - 3F:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Modtaget tilskud i alt   _______________________________________________________________________________________________



Afrapportering af projekt som VEU-puljen har givet tilskud til

Modtaget tilskud i alt: kr.

Er tilskuddet udelukkende brugt til de aktiviteter, som der er søgt om?

❑ Ja

❑ Nej

Hvilke initiativer er gennemført:
Fx hvilke virksomheder, der er besøgt eller hvilke møder, der har været afholdt. Hvilke aktiviteter nåede vi ikke i mål med?

Resultatet af projektet:
Blev der dannet et nyt netværk? Var der konkrete ønsker om kurser/uddannelse? Hvem var positive og oplevede I nogle 
former for kritik, vi kan tage til eftertanke? Hvad kan vi lære af projektet?

Underskrift fra Dansk Byggeri:

Navn:  Dato: Underskrift:

________________________________________ ____________________ ________________________________

Underskrift fra Fagligt Fælles Forbund – 3F :

Navn:  Dato: Underskrift:

________________________________________ ____________________ ________________________________
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