Indstillingsskema til Vækstforum
Projektet ”Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi”
1. Indstilling:

Den Europæiske Socialfond
Vækstforumsekretariatets be
skrivelse af projektet:

Ansøgt beløb
1.660.171,50 kr.

Indstillet beløb
1.660.171,50 kr.

Ansøgningen er en af i alt fire indkomne ansøgninger til puljen til
kvalificeret arbejdskraft, hvoraf tre fremlægges for Vækstforum,
da en ansøgning er trukket tilbage.
Foreningen af Frie Fagskoler søger i samarbejde med Tron
søSkolen, Odense Fagskole, Sydfyns Fri Fagskole og Grindsted
Landbrugsskole om støtte til at gennemføre et målrettet, er
hvervsuddannelsesforberedende kostskolekursus indenfor ople
velseserhverv (hotel, service, restauration og detailsalg).
Kursuskonceptet udvikles med lokal forankring på tre frie fag
skoler i Region Syddanmark og spredes til yderligere to fagsko
ler i projektperioden. Målgruppen er såvel bogligt stærke og
målrettede unge som unge, der har lettere udfordringer socialt,
fagligt og/eller personligt.
Projektets hovedaktiviteter er hvervning af elever i folkeskolen,
ud og afvikling af forløb, etablering af erhvervspraktikker, indivi
duelle vejledningssamtaler samt brobygningsforløb på erhvervs
skoler og spredning af kursusforløbet til andre frie fagskoler.
Kurset tilrettelægges i samarbejde med relevante lokale virk
somheder med tre fagdele; et bogligt modul med enkeltfagsun
dervisning i dansk, matematik og sprogfag, et livsstilsmodul og
et fagmodul indenfor oplevelseserhvervene.

Vækstforumsekretariatets sam
menfattede vurdering og kon
klusion.

Det forventes, at 72 elever vil være i gang med en erhvervsud
dannelse ved projektets sluttidspunkt inden for oplevelseser
hverv, hvoraf 90 procent forventes at fuldføre. På sigt er mål
sætningen at optage 75 unge på kursusforløbet årligt, hvoraf 60
forventes at søge optag på oplevelseserhverv
erhvervsuddannelser, og hvor 90 pct. fuldfører (54 årligt). Hertil
kommer en mindre effekt i form af optag efter kursusforløbet på
gymnasiet eller andre erhvervsuddannelser end oplevelseser
hvervrelevante.
Projektet adresserer den syddanske regions overordnede behov
for at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Gennem
udvikling og gennemførelse af målrettede kostskoleforløb for 10.
og 11. klasse understøttes brobygning til og fuldførelse af er
hvervsuddannelserne inden for hotel, service, restauration,
event og detailhandel.
Det vurderes, at aktiviteterne er relevante og samlet bidrager til,
at de deltagende frie fagskoler opnår de forventede output og
effekter. Det forudsætter, at fagskolerne formår at hverve det
ønskede antal elever til deres kursusforløb, fastholde eleverne,
etablere de målsatte erhvervspraktikker i samarbejde med er
hvervet, og at fagskolerne medvirker til en succesfuld brobyg
ning til relevante erhvervsskoler.
Det er ydermere vurderingen, at der er tilfredsstillende doku

mentation for erhvervets efterspørgsel efter den arbejdskraft,
som eleverne vil udgøre, når de har fuldført deres erhvervsud
dannelse.
Målgruppen forventes at indeholde elever med forskellige forud
sætninger, hvor unge med særlige udfordringer dog vil udgøre
en mindre andel for at opnå de bedste betingelser for et inklud
rende læringsmiljø.
Projektet er additionelt, fordi det understøtter udvikling og foran
kring af et nyt kostskolekursus, der skal sikre øget optag af mo
tiverede og stærke unge til de erhvervsuddannelser, der uddan
ner arbejdskraft til turismeerhvervet.
Det vurderes, at forankringen af det udviklede kostskoleforløb og
samarbejdet om hvervningen af elever i grundskolen hertil efter
projektperioden er sandsynliggjort på et tilfredsstillende niveau.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi det samlet vurderes, at projek
tet kan bidrage til at sikre, at flere unge vælger og gennemfører
en erhvervsuddannelse inden for oplevelseserhverv og dermed
er med til at sikre virksomhederne et kvalificeret arbejdskraftud
bud.
Indstilles til: (A: Tilsagn, B: Drøftelse og C: Afslag)

Indstilling: A

Indstilling
Formandskabet indstiller,
·

at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæ
iske Socialfond på 1.660.171,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de god
kendte støtteberettigede udgifter.

2. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

15/21168
Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi
Foreningen af Frie Fagskoler
Farvergade 27 D
1463 København K
Christian Legarth

Ansøgers beskrivel
se af projektet:

Projektet Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi handler om at udvikle
et praktisk og erhvervsrettet etårigt kostskoleforløb for elever på et 10. eller
11. skoleår med det todelte formål:
At motivere og ruste flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsud
dannelse
At øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft til turisme og ho
tel/restaurationsbranchen, som oplever rekrutteringsproblemer og er på
regionens vækstdagsorden, ved at synliggøre jobmulighederne i disse bran

hej@friefagskoler.dk
København
68855128
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cher i samarbejde med relevante oplevelsesorienterede virksomheder og
relevante erhvervsuddannelser.
Kursuskonceptet udvikles generisk og implementeres indledningsvist på tre
frie fagskoler. Konceptet tilbyder kombinationen af livsstilsundervisning,
målrettet vejledning, boglig opkvalificering samt virkelighedsnær og er
hvervsrettet undervisning i et almendannende og praktisk kostskolemiljø.
Den erhvervsrettede undervisning tilrettelægges i samarbejde med lokale
virksomheder i oplevelsesbranchen og relevante erhvervsuddannelser og
der indgår høj grad af erhvervspraktik med henblik på at afklare, ruste og
motivere eleverne til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse og
øge deres muligheder for en uddannelsesaftale.
Projektet vil som sideeffekt søge at generere flere uddannelsesafta
ler/praktikpladser som følge af det øgede samarbejde i netværket, men det
te er ikke et særskilt mål i projektet.
Kursuskonceptet evalueres og tilpasses, hvorefter det spredes til yderligere
to frie fagskoler, så det ved projektets udløb vil være i drift på fem frie fag
skoler. Projektet estimerer, at der årligt efter projektperioden vil være 54, der
efter at have gennemført kurset vil fuldføre en erhvervsuddannelse inden for
turisme/oplevelsesbranchen. Derudover vil branchen fremstå mere synlig for
de unge.

Partnere og deres
roller i projektet:

Øvrige netværksdel

Der tilknyttes en ekstern konsulent til evidensbaseret evaluering, således at
projektets resultater kan danne grundlag for dokumentation for fremtidig drift
efter projektperioden.
1) Foreningen af Frie Fagskoler, København, CVR: 68855128.
Projektleder, forestår den overordnede udvikling af kurset i samarbejde
med partner 2, 3 og 4. Er ansvarlig for spredning til yderligere to frie
fagskoler.
2) TronsøSkolen, Billund, CVR: 15739495
Implementerer kurset ”Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi”, stil
ler undervisningsressourcer, faciliteter samt værelser til rådighed og va
retager samarbejde med det lokale erhvervsliv.
3) Odense Fagskole, Odense, CVR: 20437383
Implementerer kurset ”Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi”, stil
ler undervisningsressourcer, faciliteter samt værelser til rådighed og va
retager samarbejde med det lokale erhvervsliv.
4) Sydfyns Fri Fagskole S/I, Svendborg, CVR: 20638230
Implementerer kurset ”Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi”, stil
ler undervisningsressourcer, faciliteter samt værelser til rådighed og va
retager samarbejde med det lokale erhvervsliv.
5) Grindsted Landbrugsskole (samme adresse som TronsøSkolen),
Billund, CVR: 15739495
Er som erhvervsskole ansvarlig for med brobygningsforløb til eleverne
og faciliterer forlagt undervisning i erhvervsskolen for eleverne.
6) Svendborg Erhvervsskole, Svendborg, CVR: 25887336
Er som erhvervsskole ansvarlig for med brobygningsforløb til eleverne
og faciliterer forlagt undervisning i erhvervsskolen for eleverne. Tilbyder
uddannelser som Gastronom, eventkoordinator, eventassistent, butiks
medhjælper, detailhandel og kundemedarbejder.
7) Rybners Tekniske Skole, Esbjerg, CVR: 45357716
Er som erhvervsskole ansvarlig for med brobygningsforløb til eleverne
og faciliterer forlagt undervisning i erhvervsskolen for eleverne. Tilbyder
uddannelser som tjener, gastronom, ernæringsassistent og uddannelser
indenfor handel, butik og iværksætteri, samt EUX Business.
Netværksdeltagere der vil fungere som praktikværter og oplægsholdere:
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tagere:

Lalandia Billund A/S, CVR: 28108265
Legoland, CVR: 36887613
Hotel Christiansminde, CVR: 61103015
Galleri Jens Galschøit, CVR: 78033118
Sticks’n’Sushi, CVR: 73342619
Følgende netværksdeltagere deltager mhp. at generere praktikpladser:
Billund Erhvervsfremme, CVR: 30260678
Naturturisme I/S, CVR: 29189730
Kulinarisk Sydfyn, CVR: 31955084

Projektstart/projektslut:

01102015

Vækstforums forretningsområde eller særligt
indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

01082018
Pulje vedr. kvalificeret arbejdskraft og forret
ningsområdet Turisme.
Socialfondens prioritetsakse 4: Erhvervsuddan
nelse og videregående uddannelse, indsatsom
råde a) Erhvervsuddannelser rettet mod uddan
nelsessystemer.

3. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberetti
gede udgifter

Ansøgt:
3.320.343,00 kr.

Procent:
100 %

1.660.171,50 kr.

50 %

0 kr.

0%

1.660.171,50 kr.

50 %

Finansiering via delta
gerunderhold

0 kr.

0%

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberetti
gede udgifter

Indstillet:
3.320.343,00 kr.

Procent:
100 %

1.660.171,50 kr.

50 %

0 kr.

0%

1.660.171,50 kr.

50 %

0 kr.

0%

Ansøgte strukturfonds
midler
Regionale Erhvervsud
viklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillede struktur
fondsmidler
Regionale Erhvervsud
viklingsmidler
Egenfinansiering
Finansiering via delta
gerunderhold

Nærmere beskrivelse:
Her er primært tale om faktisk
afholdte løntimer, plus 18 % indi
rekte omkostninger.
Socialfond, prioriteringsakse 4

Løntimer hos Frie Fagskoler, pri
vate partnervirksomheder og sko
ler.

Nærmere beskrivelse:
Her er primært tale om faktisk
afholdte løntimer, plus 18 % indi
rekte omkostninger.
Socialfond, prioriteringsakse 4

Løntimer hos Frie Fagskoler, pri
vate partnervirksomheder og sko
ler.

Kommentarer til budget og finansiering:
Budgettet er bygget op omkring afholdelse af ca. 7.600 arbejdstimer i projektperioden. Den gen
nemsnitlige løn er realistisk.
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Målgruppen for projektet er unge mennesker i ”10. og 11. klasse i folkeskolen”. Udgifterne afholdes
imidlertid ikke i eller af folkeskoler, hvilket ikke er støtteberettiget under Socialfonden.
Statsstøttevurdering:
Projektet indeholder ingen elementer af statsstøtte.
Har projektet et særligt yderområdefokus: ja. En af de frie fagskoler, der er partner i projektet, er
beliggende på Sydfyn.

4. Uddybende vurdering:
Projektets effekter og kritiske antagelser:
Hvert af de i alt otte kursusforløb (tre i første pilottest runde, fem i anden runde) i projektet er opbygget
med fire moduler (et fagfagligt, et livstils, et bogligt samt et fritidsmodul), minimum tre erhvervsprak
tikker pr. elev (af op til seks ugers varighed), individuelle afklaringssamtaler samt mindst to brobyg
ningsforløb med relevante erhvervsuddannelsesliner. Sammen skal disse forløb sikre, at eleverne
gøres parate til optag og fuldførelse på erhvervsuddannelserne inden for oplevelseserhverv, således
at oplevelseserhvervet tilføres velkvalificeret arbejdskraft.
I alt forventes 72 af de 95 optagne at være i gang med en erhvervsuddannelse ved projektets sluttids
punkt inden for oplevelseserhverv. Idet de første elever optages i projektets 2. år og en erhvervsud
dannelse tager ca. 3 år, vil projektet ikke levere effekt på antal fuldførende EUDelever i projektperio
den.
På sigt er målsætningen årligt, at 60 af i alt 75 optagne på kursusforløbet søger optag på oplevelses
erhververhvervsuddannelser. Af disse forventes 90 procent at fuldføre (54 årligt). Hertil kommer en
mindre effekt i form af optag efter kursusforløbet på gymnasiet eller andre erhvervsuddannelser end
oplevelseserhvervrelevante.
Sekretariatet har i sagsbehandlingen tilføjet en 3. projektspecifik effektindikator vedr. antallet af delta
gere, der oplever forbedret og additionel kvalitet som følge af projektet. Det er vurderingen, at effekten
her gælder alle 95 optagne.
Effekter:
Hovedaktiviteter:
Udvikling af forløb
Test og yderligere afvikling af
forløb (3 test, 5 yderligere)
Rekruttering/hvervning af elever
i folkeskolen (80 grundskoler
besøges)
Etablering af erhvervspraktikker
(285 i alt, min. 3 pr. elev, af i alt
max 6 ugers varighed)
Afholdelse af individuelle vej
ledningssamtaler (95 i alt)
Brobygningsforløb på erhvervs
skoler (190 i alt)

Output:
95 deltagere (fordelt på 3
testforløb med i alt 30 elever
og 5 yderligere forløb med i alt
65 deltagere)

Resultater / effekter på kort og
på langt sigt:
Optag i projektperioden:
72 elever er i gang med en
erhvervsuddannelse inden for
hotel, service, restauration, salg
og event umiddelbart efter del
tagelsen. Yderligere 13 er i
gang med en anden erhvervs
uddannelse. I alt: 85 optagne.
Optag på langt sigt:
60 elever forventes årligt at
søge ind på en erhvervsuddan
nelse inden for ovenfor nævnte
linjer;
05 år efter projektperioden:
300 er i gang inden for oplevel
seserhverv, 37 på andre er
hvervsuddannelser. I alt 337
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Spredning af kursusforløbet til
to øvrige frie fagskoler

optagne.
Fuldførelse i projektperioden:
0
Fuldførelse på langt sigt:
90 pct. af de optagede forven
tes at fuldføre deres erhvervs
uddannelse.
Af de optagne på 3., 4. og 5. år
efter projektstart har 119 fuld
ført inden for oplevelseserhverv
og 18 inden for andre erhvervs
uddannelser, i alt 137.
Projektspecifik indikator:
Antal deltagere, der oplever
forbedret og additionel kvalitet
som følge af projektet: 95

Kritiske antagelser:
Projektets effektkæde hviler på en række kritiske forudsætninger vedr. udvikling af relevant og motive
rende kursusforløb, hvervning af elever, etablering af et velfungerende samarbejde med det relevante
lokale turismeerhverv, succesfuld brobygning til erhvervsskoler, optag på erhvervsskolelinjer inden for
oplevelseserhverv og elevernes fuldførelse på erhvervsskolelinjerne.
Det vurderes, at kursusindholdet vil have den rette kvalitet og et motiverende indhold, således at mål
gruppen kan tiltrækkes og fastholdes. Her er det betydende, at kursusindholdet udvikles i et samar
bejde mellem tre frie fagskoler, og at der gennemføres pilottest og tilretning med henblik på forbedring
inden det udbydes i større skala. Desuden er det styrke, at der er lagt op til et tæt samarbejde med det
lokale turismeerhverv.
Ansøger har medsendt en rekrutteringsstrategi, der beskriver, at hvervningen af elever til kursusforlø
bet kommer til at foregå på i alt 80 folkeskoler i projektperioden. Rekrutteringsaktiviteterne målrettes
mod elever og deres forældre og vil bl.a. inkludere en ”informationskaravane” på udvalgte folkeskoler
om uddannelses og jobmulighederne i branchen, facebookkampagner, aktiv inddragelse af erhver
vet, åbent hus mv.
Et velfungerende samarbejde med det lokale turismeerhverv er en forudsætning for, at de unge ople
ver jobmulighederne i erhvervet som motiverende og troværdige, og for at fagskolerne kan etablere de
målsatte 285 erhvervspraktikker i projektperioden. Denne forudsætning vurderes imødekommet. For
det første fordi ansøger dokumenterer erhvervsengagement i projektet jf. interesseerklæringer fra seks
relevante turismevirksomheder samt fra erhvervs og turismeaktørerne Billund Erhvervsfremme og
Naturturisme I/S. For det andet udvises vilje til at målrette kursusforløbet virksomhedernes behov, idet
hver af de tre skolers kursusforløb tones mod efterspørgslen i det omkringliggende turismeerhverv.
Der er tre erhvervsskoler med relevant uddannelsesudbud i forhold til oplevelseserhverv med som
partner i projektet. Der er en geografisk tæthed mellem fagskoler og erhvervsskoler, som er gunstig for
at overkomme de mobilitetsudfordringer, som analyser peger på ofte forhindrer en vellykket brobyg
ning til erhvervsuddannelserne.
Projektet forudsætter, at gennemført kursusforløb på en fri fagskole fører til optag på erhvervsuddan
nelse inden for den målsatte branche oplevelseserhverv for 67 pct. i første pilotrunde og 80 pct. i an
den runde. Dette beror på erfaringer fra et forudgående fagskolekursusforløb ”Nye spor til Teknik”,
der viste, at 92 procent af fagskoleeleverne vælger en erhvervsuddannelse inden for den målsatte
branche.
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På de turismerelaterede erhvervsuddannelser ligger gennemførelsesprocenterne aktuelt i intervallet
5883%. Forventningen om, at 90% af de optagede erhvervsuddannelseselever fuldfører understøt
tes af, at der arbejdes målrettet med at afklare, modne og motivere eleverne på deres kostskoleforløb
på de frie fagskoler, ligesom erhvervets involvering og erhvervsskolesamarbejdet er understøttende.
På den baggrund vurderes gennemførelsesraten for de unge, der vælger en turismerelateret er
hvervsuddannelse, som ambitiøs men tilstrækkeligt sandsynliggjort.
Vækstforumsekretariatets uddybede vurderinger:
Baggrund:
Frie Fagskoler (tidligere Husholdnings og Håndarbejdsskoler) er en kostskoleform, der er etableret
med det formål at være et alment dannende uddannelsestilbud, der bidrager til at højne anseelse
og interesse for de erhvervsmæssige fag. Frie fagskoler har tidligere i samarbejde med Dansk In
dustri med støtte fra Industriens Fond gennemført et lignende projekt ”Nye spor til Teknik” inden for
de tekniske erhverv. Ansøger godtgør, at 92 pct. af de elever, der gennemførte dette kursusforløb,
efterfølgende fik optag på en teknisk erhvervsuddannelse. Frie Fagskoler ønsker med nærværende
projekt at udvikle et lignende afklarende og erhvervsuddannelsesforberedende kursusforløb inden
for oplevelseserhverv.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsætninger:
Projektet har et todelt fokus på 1) at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse og
2) at bidrage til at levere kvalificeret arbejdskraft i turismebranchen, der i delbrancher har rekrutte
ringsudfordringer.
Sekretariatet vurderer, at der er god overensstemmelse mellem projektets todelte mål og vækstfo
rums handlingsplansbestemte målsætninger på turismeområdet og kravene i puljen til kvalificeret
arbejdskraft.
Dokumenteret efterspørgsel
Det vurderes, at der er tilfredsstillende dokumentation for erhvervets efterspørgsel efter den ar
bejdskraft, der søges motiveret til optag og fuldførelse af erhvervsuddannelser. Ansøger påviser
konkret med tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at der er i Syddanmark har været over 500 forgæves
rekrutteringer inden for hotel og restauration og salg, service og rejser i efteråret 2013. Desuden er
der vedlagt interesseerklæringer fra seks relevante turismevirksomheder, herunder Hotel Christi
ansminde, Kulinarisk Sydfyn, Legoland og Lalandia samt fra Billund Erhvervsfremme og Naturtu
risme I/S.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr.
kritiske succesfaktorer:
Det er sekretariatets vurdering, at de beskrevne aktiviteter har potentiale til at opnå de beskrevne
effekter. Der er en række kritiske faktorer, som er afgørende for at opnå disse effekter. Blandt andet
at fagskolerne formår at hverve det ønskede antal elever til kursusforløbet, at de formår at fastholde
og motivere eleverne, at de får etableret de målsatte erhvervspraktikker i samarbejde med erhver
vet, og at fagskolerne medvirker til en succesfuld brobygning til relevante erhvervsskoler. Det vur
deres, at der er fremlagt tilfredsstillende begrundelse og dokumentation vedr. disse faktorer.
Projektets målgruppe:
Vækstforums krav om, at projekter i puljen skal målrette sig at sikre virksomhederne velkvalificeret
arbejdskraft vurderes imødekommet. Om end målgruppen er både bogligt stærke, målrettede unge
og unge, der har lettere udfordringer socialt, fagligt og/eller personligt, godtgør ansøger, at unge
med særlige udfordringer udgør en mindre andel af optaget end stærke unge. Denne fordeling med
henblik på at sikre, at der etableres et miljø, der muliggør, at de svageste løftes mest muligt af de
stærkere elever. Bevidstheden hos ansøger om denne balance som kritisk succesfaktor afspejles
tillige i de hvervningsaktiviteter, som de frie fagskoler vil gennemføre, idet disse primært sker på
kommercielle vilkår og mindre via Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Projektets forankring:
Det vurderes, at forankringen af det udviklede kostskoleforløb og samarbejdet om hvervningen af
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elever i grundskolen hertil efter projektperioden er sandsynliggjort på et tilfredsstillende niveau.
Fagskolerne vil udbyde forløbet efter projektperioden, og der er i projektperioden planlagt spredning
af kursusforløbet på yderligere to frie fagskoler.
Relevante tværgående kriterier:
Det er sekretariatets vurdering, at projektet lever op til Vækstforums tværgående kriterier bl.a. for
virksomhedsengagement og samordning og koordinering. Dog har projektet så relativt beskeden en
volumen, at kriteriet vedr. fokusering, samt synlig og markant løft af regionen vurderes delvist op
fyldt.
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