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ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond

Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke

Indsatsområde: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer

Kategori: 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

Ansøgte grunddata

Projektets navn: FlexVid

Tilskudsmodtager Professionshøjskolen University College Nordjylland

Projektets startdato: 1-11-2011

Projektets slutdato: 31-8-2014

Ansøgt beløb 9.568.980,00

Ansøgt støtteprocent 50,00

Projektresumé

Projekt FlexVid har til formål at sikre det bredest mulige udbud af videregående uddannelser i hele Region
 Nordjylland og dermed medvirke til at mildne effekterne af det generelle demografiske problem med gradvis
 affolkning af tyndtbefolkede områder. De fleksible uddannelses- og studieformer skal gøre det muligt, at
 uddannelserne kan gennemføres selv med stor variation af studentertal og uafhængigt af afstand mellem
 udbudsstedet og de studerendes bopæl og praktiksted/arbejdssted.Endvidere er det formålet at udvikle fleksible
 studie- og undervisningsformer, der sikrer kontinuert interaktion mellem erhvervsudøvelse og uddannelse og
 samtidig gør det muligt for flere at studere med forskellig tilknytning til uddannelsen og arbejdsmarkedet som
 fuldtidsstuderende eller deltidsstuderende.Sammenfattende vil projektet:Identificere, udvikle og afprøve nye
 studie- og undervisningsformer i blended learning.Styrke interaktionen mellem videregående uddannelser og
 offentlige og private virksomheder i regionenStyrke optag og gennemførelse af videregående uddannelser i
 tyndtbefolkede områderUdvikle fleksible former for grund- efter- og videreuddannelsesformer på KVU, MVU og
 LVU-niveau.Opkvalificere UCN’s personale i tilrettelæggelse og gennemførelse af studieforløb med anvendelse af
 nye ikt-støttede metoder og systemer.Indsamle og formidle ny viden om betydningen af aktive uddannelsesmiljøer
 for social, kulturel og erhvervsmæssig udvikling af lokalområderne.
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1. Information fra Vækstforum

Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen

2. Valg af indsatsområde og kategori

Vælg indsatsområde 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer

Vælg kategori 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max 1.000 tegn)

Under overskriften ’En kvalificeret arbejdsstyrke’ (prioritet 1) er projektet fokuseret på
 indsatsområde 1.1 ’Udvikling af menneskelige ressourcer’ med særlig vægt på at udvikle
 fleksible uddannelses- og undervisningsformer, som gør det muligt for flere at gennemføre en
 videregående erhvervs- eller professionsuddannelse, hvad enten man som uddannelsessøgende
 har bopæl tæt ved eller langt fra en professionshøjskole. 

Som kategori er valgt projekttype A med indsatsområde 1.11 ’Uddannelse og efteruddannelse’:
 Udvikling af nye former for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning og studier ved
 både tilstedeværelse og med synkron og asynkron it-støtte skal sikre kompetenceudvikling
 i tæt kontakt mellem praktikanters og færdiguddannedes læreprocesser i virksomheder i
 lokalområderne og undervisningen på uddannelsesstedet. De nye arbejdsformer skal på én gang
 integrere virksomhedspraktikken i uddannelserne og gøre uddannelsesperspektivet nærværende i
 virksomhedernes dagligdag.

Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende
udvælgelseskriterier (max 2.000 tegn)

Projektet har i forhold til ”Vækst og Balance, Regional Erhvervsudviklingsstrategi og
 Handlingsplan for Nordjylland 2010-2014” Hovedvægt på punktet ” En region i balance”
 indsatsområdet "Virksomhedsrettet kompetenceudvikling" Desuden vil alle delprojekter bidrage
 til strategiens mål om stærke erhvervssamarbejder med blandt andet styrkelse af indsatsen på
 IKT-området i samarbejdet mellem beskæftelsesområder, uddannelser og virksomheder bl.a. via
 idécirkler til understøttelse af det egnsvise fokus på udviklingsmuligheder i bestemte områder.
 Mere specifikt vil f.eks. delprojektet med blended learning i bygningskonstruktøruddannelsen
 bidrage til handlingsplanens realisering af opbygning af klynger med fokus på temaerne om
 ”Passivhus+” og ”Digitalt byggeri”.

Projektets overordnede mål er at opbygge strukturer i erhvervs- og professionsuddannelser, der
 sikrer kontinuert interaktion mellem erhvervsudøvelse og uddannelse, og som samtidig gør det
 muligt at deltage aktivt i undervisning og studier uafhængigt af afstanden mellem uddannelsens
 udbudssted og bopæl og/eller virksomhedstilknytning, således at der bliver tættere sammenhæng
 mellem udbud af videregående uddannelser og de lokale private og offentlige virksomheders
 behov for kvalifikationer. Derved skal projektet også medvirke til at videreuddanne og
 fastholde kvalificeret arbejdskraft i overensstemmelse med lokalområdernes skiftende behov
 og direkte og konkret indgå i samarbejdet mellem beskæftigelsesområdet, virksomheder og
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 uddannelsesinstitutioner. Kontinuert interaktion mellem erhvervsudøvelse og uddannelser
 i såvel selve uddannelsesforløbet som efter vil bidrage til udvikling af både uddannelse og
 praksis og højne kvalifikationsniveauet – og på længere sigt beskæftigelsesniveauet - i såvel
 de tyndtbefolkede egne som i Region Nordjylland som helhed. Det gennemgående udsagn
 i projektet er: ”Videregående uddannelser skal være tilgængelige der, hvor borgerne og
 virksomhederne findes og kvalifikationer skal anvendes". 
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3. Stamoplysninger om ansøger

Projektets navn FlexVid

CVR, CVR under stiftelse eller CPR CVR

CVR-nummer 30843126

EAN nummer

Navn Professionshøjskolen University College Nordjylland

Adresse Selma Lagerløfs Vej 2

Postnummer 9220

By Aalborg Øst

Telefon 72690000

E-mail ucn@ucn.dk

Hjemmeside www.ucn.dk

Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Hans Jørgen

Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Staugård

Projektansvarlig/kontaktperson Telefon 72690332

Projektansvarlig/kontaktperson Email hjs@ucn.dk

Regnskabsansvarlig Ressourcedirektør Poul Højmose Kristensen

Regnskabsansvarlig Telefon 72690101

Regnskabsansvarlig Email phk@ucn.dk

Tegningsberettigede Rektor Niels Horsted

Ansøgers juridiske status Selvejende institution

Hvis andet, skriv

Ansøgers pengeinstitut

Navn Danske Bank

Adresse Girostrøget 1

Postnr. 0800

By Høje Taastrup

Kontonummer 0216 4069078400
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4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger

Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00

Vælg indirekte omkostningsberegning Faktisk afholdte udgifter og dokumentation

5. Projektbeskrivelse

Projektets formål, indhold og effekter (Max 7.500 tegn)

Projektet har to hovedperspektiver:

1. At gøre det muligt at deltage i studier og undervisning i UCN’s uddannelser, uanset hvor man
 bor i Region Nordjylland.

2. At skabe rammer for vedvarende dialog og vekselvirkning mellem praktik/erhvervsudøvelse og
 UCN’s uddannelsesaktiviteter.

Betydningen af den geografiske afstand mellem uddannelsessøgendes bopæl og
 uddannelsesstedet har været påvist i flere nyere undersøgelser (f.eks. Pilegaard Jensen og
 Husted 2008 og UNI-C for Region Nordjylland 2010) Forenklet udtrykt: Jo større afstand til
 uddannelsesstedet, desto lavere generelt uddannelsesniveau. 

 Nødvendigheden af tæt sammenhæng mellem uddannelser og de beskæftigelsesområder, som
 uddannelserne fører frem til, har været belyst i adskillige undersøgelser (f.eks. Capacent/Epinion
 2008, Epinion 2007 og Bayer og Brinkjær 2003). 

I projektet vil vi udvikle både organisatoriske og pædagogiske værktøjer og medvirke til
 fornyelse og vækst i det lokale erhvervsliv. 

Målet er derfor blandt andet at skabe grundlag for

• at bringe videregående uddannelsesforløb tættere på brugerne, hvad enten det drejer sig om
 uddannelsessøgende eller offentlige og private virksomheder med behov for veluddannet
 arbejdskraft.

• At få flere i uddannelse og skabe flere konkrete fremtidsmuligheder for unge i Nordjyllands
 tyndtbefolkede lokalområder gennem tilbud om erhvervskompetencegivende uddannelser tæt
 ved de uddannelsessøgendes bopæl, uanset hvor i regionen de bor, og i tæt samarbejde med de
 lokale erhvervsvirksomheder.

• kontinuert vekselvirkning mellem praktik/erhvervsudøvelse og uddannelse.

• fastholdelse af veluddannede unge og tiltrækning af ny arbejdskraft

• at nedbringe ledigheden blandt højtuddannede i Nordjylland og bremse fraflytningen af
 højtuddannet arbejdskraft, som i øjeblikket har et omfang på ca. 1000 personer fra arbejdsstyrken
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 pr. år (Regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem Regeringen og
 Vækstforum Nordjylland, 2010)

Indholdet i projektet koncentreres om følgende 5 indsatser:

1. Udvikling af fire modeller med blended learning i videregående uddannelser. De fire modeller
 skal kunne bruges af alle erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser (Det vil sige
 såvel tekniske som merkantile, sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser). Alle modellerne
 skal forbinde praksislæring i offentlige og private virksomheder i lokalområderne med de
 relevante uddannelser i UCN’s udbud.

2. Afprøvning og justering af modellerne for blended learning i et toårigt forsøgs- og
 udviklingsforløb i fire uddannelser fra hvert af UCN’s faglige hovedområder.

3. Kompetenceudviklingsforløb for undervisere i de fire uddannelsesforløb.
 Kompetenceudviklingsforløbet skal kvalificere underviserne til tilrettelæggelse og
 gennemførelse af uddannelse og undervisning for de studerende i deres respektive fag
 med blended learning som grundprincip. Forløbet omfatter blandt andet design af e-
læring, kollaborative og individuelle arbejdsformer, undervisningsmaterialer, lærerroller og
 evalueringsprincipper i blended learning miljøer.

4. Ny viden om betydning af aktive uddannelsesmiljøer for social, kulturel og erhvervsmæssig
 udvikling af yderområder.

5. Opbygning af sociale og materielle strukturer til vedvarende interaktion mellem UCN og
 yderområderne i Region Nordjylland. Det skal blandt andet ske via dannelse af studiegrupper for
 de lokaltboende studerende med støtte fra UCN’s lokale mentor, som er kontaktperson mellem
 studerende, kommune og virksomheder lokalt og UCN’s faste udbudssteder. Desuden skal
 oprettelsen af IKT uddannelsesstationer danne rammen for det lokale uddannelsesmiljø i de fire
 partnerkommuner. 

De fire uddannelser, som modellerne skal afprøves på i projektperioden, er

• Markedsføringsøkonomuddannelsen, hvor mange studerende med bopæl langt fra Aalborg
 foretrækker at blive boende i deres hjemkommune frem for at flytte.

• Bygningskonstruktøruddannelsen, hvor der via projektet sættes fokus på det virtuelle
 læringsrum, eventuelt kombineret med en modulopbygning af uddannelsen med studier
 organiseret omkring de studerendes portofolio. 

• Radiografuddannelsen, der har studerende fra især hele Region Nordjylland og Region
 Midtjylland. På grund af den store geografiske spredning i rekrutteringen til uddannelsen har
 man allerede længe arbejdet med asynkron netbaseret undervisning og kommunikation. Der
 vil især blive fokuseret på potentialet i online synkron undervisning og vejledning via pc og
 mobiltelefoni 
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• Læreruddannelsen, hvor der i projektperioden vil blive fokuseret på uddannelsens første to
 år.Heri indgår fællesfagene psykologi og KLM (kristendom, livsoplysning og medborgerskab).
 Som obligatoriske linjefag indgår dansk og engelsk.

I hver af de fire kommuner, der indgår som partnere i projektet, tilknyttes desuden en mentor som
 personligt bindeled mellem de studerende, professionshøjskolen og de lokale virksomheder. De
 fire kommuner er: Frederikshavn, Mariagerfjord, Thisted og Vesthimmerland. 

I det første projektsemester udvikles modellerne for fleksible tilrettelæggelses- og arbejdsformer
 konkret i forhold til de fire uddannelser. I de fire følgende projektsemestre afprøves modellerne
 i praksis med løbende tilpasning i forhold til lokalområderne. Den samlede projektperiode løber
 fra november 2012 til udløbet af juni 2014.

Projektets målgruppe er kommende og nuværende ansatte i offentlige og private virksomheder
 i primært de tyndtbefolkede egne af Nordjylland. Virksomhederne inddrages i hele
 uddannelsesforløbet som kvalificerende læringsmiljø og som udgangspunkt for de ansattes
 efter- og videreuddannelsesforløb, lige som de lokale virksomheder, organisationer og
 institutioner indgår i kontinuert dialog med professionshøjskolen om fortsat udvikling af
 uddannelsesmulighederne i lokalområdet. 

De forventede effekter af projektet vil være:

• Udviklingen af konkrete modeller for fleksible erhvervsakademi- og professionsuddannelser
 sker med udgangspunkt i fire meget forskellige uddannelser for at gøre det muligt ved
 afslutningen af projektperioden at pege på muligheder og begrænsninger for fleksible tilbud
 inden for alle professionshøjskolens uddannelsesområder: det merkantile, det tekniske, det
 sundhedsfaglige og det pædagogiske hovedområde.

• De udviklede modeller afprøves på hele eller dele af uddannelsesforløbet i de fire
 uddannelser, medens de afprøvede modeller skal tjene som prototyper for fleksible
 tilrettelæggelses- og arbejdsformer for alle uddannelser i University College Nordjylland.
 Som direkte resultat af projektet vil der derfor kunne udbydes uddannelsesforløb med
 blended learning som permanent tilbud i de fire uddannelser, medens der i forlængelse af
 projektet vil finde tilpasning sted af modellerne til de øvrige uddannelser. 

• Øget interaktion og kommunikation mellem offentlige og private virksomheder og de
 videregående uddannelser med henblik på tilpasning mellem arbejdspladsernes behov og
 udbuddet af uddannelser og arbejdsformer.

• Kompetenceløft for UCN's medarbejdere med henblik på at håndtere udfordringerne ved nye
 uddannelses- og arbejdsformer.

• Systematisk indsamling og formidling af ny viden om sammenhænge mellem uddannelse,
 lokalmiljø og erhverv.

Projekt FlexVid ligger således tæt op ad målsætninger i den regionale partnerskabsaftale
 om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og Vækstforum Nordjylland (især
 flagskibsinitiativ II: "Uddannelsesmuligheder i yderområder.").
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- Se endvidere vedlagte skitsemodeller i bilag 5.1

6. Effektvurdering

Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet

Projekttype A Antal (kun heltal)

Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? 4

Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres
nuværende jobfunktion?

53

Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye
jobfunktioner?

76

Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 12

Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 4
WhiteSpace

Effektvurdering 2 - Andre effekter

Andre effekter – eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema

- Flere unge med erhvervskompetencegivende uddannelse.

- Fastholdelse af unge med videregående uddannelse i regionen og tiltrækning af kvalificeret
 arbejdskraft fra andre regioner.

- Fleksibilitet i overgange mellem uddannelser og uddannelsesniveauer

- Styrkelse af samspillet mellem uddannelse og erhverv 

- Styrkelse af uddannelsernes praksisdimension.

- Styrkelse af og støtte til iværksætterkultur i yderområder ved især vedvarende it-støttet
 netværkssamarbejde mellem uddannelsescentre og nystartede virksomheder.

- Bekæmpelse af frafald i uddannelserne

- Indsamling og formidling af ny viden om betydningen af tæt samspil mellem lokalmiljø,
 uddannelse og erhverv for lokalområdernes erhvervsmæssige, sociale og kulturelle udvikling.
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7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget

Udgifter i Socialfondsprojektet

Udgifter til projektadministration Beløb

1010. Administration, standardsats 0,00

1020. Administration, faktiske udgifter 1.608.000,00

1030. Projektarbejde, standardsats 0,00

1040. Projektarbejde, faktiske udgifter 6.833.224,00

1060. Ekstern konsulentbistand 572.000,00

1070. Revisionsudgifter (PwC) 64.545,00

I alt udgifter til projektadministration 9.077.769,00
WhiteSpace

Noter:

- 1020. Administration, faktiske udgifter Der er afsat 75 timer pr. måned til henholdsvis administration og projektledelse. Arbejdet
bliver udført af en AC-medarbejder. Uddybes i budgetuddybningsark og note 1 til
budgetuddybningsarket. Timesatsen er kr. 335 og der er afsat 2.400 timer til henholdsvis
administration og projektledelse i projektperioden.

- 1040. Projektarbejde, faktiske udgifter Punktet består af frikøb af undervisere, kliniske praktikvejledere, mentorer, forskere og it-
personale. Uddybes i budgetuddybningsark og note 2 til budgetuddybningsarket. Timesatsen
for alle deltagere er kr. 335 undtagen for deltagere fra AAU, hvor timesatsen er kr. 500.
Forskellen på timesatsen er pga. et højere lønniveau på AAU end på UCN og i kommunerne.
De ansatte fra AAU er professorer og lektorer.

- 1060. Ekstern konsulentbistand Består af udgifter til ekstern evaluering, grafisk arbejde, økonomisupervision og deltagelse i
PwC kursus. Uddybes i budgetuddybningsark og note 3 til budgetuddybningsarket.

- 1070. Revisionsudgifter (PwC) Der anvendes PwC-standardsatser. Der vælges halvårlig stikprøvekontrol af regnskabet.
Uddybes i budgetuddybningsark og note 4 til budgetuddybningsarket.

Øvrige udgifter til intern projektadministration Beløb

1051. Indirekte omkostninger, faktiske udgifter 0,00

1052. Husleje 0,00

1053. Annoncering 220.000,00

1054. Interne kantine udgifter, standardsats 0,00

1055. Rejser, kost og logi 195.000,00

1056. Afskrivninger 426.529,00

1057. Materialer, forbrugsartikler, leje/leasing 105.000,00

1058. Ikke refunderbar moms 354.508,00

1059. Bankudgifter og forsikringer 0,00

Total 1.301.037,00
WhiteSpace

Noter:

- 1053. Annoncering Der er afsat midler til lokal annoncering i de fire kommuner i form af lokalblade og lignende. Der
er afsat midler til trykning af evaluering/erfaringsrapport. Uddybes i budgetuddybningsark.

- 1055. Rejser, kost og logi Dækker over transportudgifter og transport for projektdeltagere og projektledelse- og
projektadministration, evaluering og forskning. Med fire uddannelser og fire deltagende
kommuner, vil der være behov for kørsel mellem uddannelsesstederne som en integreret del af
projektets realisering. Hertil kommer udgifter til transport for projektleder og projektadministrator
samt til mødeforplejning. Uddybes i budgetuddybningsark.

- 1056. Afskrivninger Der indkøbes server og it-stationer til hver af de fire uddannelsesstationer i de fire kommuner
samt til de fem adresser på UCN. Hertil kommer it-udstyr til de primære deltagere i projektet.
Uddybes i budgetuddybningsark og note 5 til budgetuddybningsarket.

- 1057. Materialer, forbrugsartikler, leje/
leasing

Det vil i mindre omfang være nødvendigt at indkøbe forskellige undervisningsmaterialer til hver
af de fire uddannelser. Uddybes i budgetuddybningsark.
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- 1058. Ikke refunderbar moms Projektet indeholder udgifter til moms som ikke kan refunderes (præcendens herfor ved tidligere
afgørelser). Uddybes i budgetuddybningsark og note 6 til budgetuddybningsarket.

1079. I alt 10.378.806,00
WhiteSpace

Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter)

10 % udgifter Beløb

1080. Køb af inventar og udstyr 0,00

1090. Andet 0,00

 228. Interim justeringskonto for 10 % 0,00

1099. I alt (max 10 % af driftskonti) 0,00
WhiteSpace

Noter:

Deltagerudgifter m.v. Beløb

1100. Deltagerløn, standardsats 0,00

1110. Deltagerløn, faktiske udgifter 0,00

1120. Deltagerunderhold, standardsats 0,00

1130. Deltagerunderhold, faktiske udgifter 0,00
WhiteSpace

Noter:

1135. Taxametertilskud m.v. 8.759.154,00
WhiteSpace

Noter:

- 1135. Taxametertilskud m.v. Uddannelserne: Markedsføringsøkonom, Bygningskonstruktør, Radiograf og Lærer
medfinansieret via taxametertilskud (kun undervisningstaxameter og hvor det er relevant,
praktiktaxameter, er medtaget). Ligeledes er medtaget taxameter for på AAU for
deltagerne i kompetenceudviklingskurset. Uddybes i budgetuddybningsark og note 7 til
budgetuddybningsarket.

1140. Naturalier (Materialer) 0,00

1149. Deltagerudgifter m.v. i alt 8.759.154,00
WhiteSpace

Noter:

1159. Samlede udgifter 19.137.960,00

340. Indtægter 0,00

1160. Samlede støtteberettigede udgifter 19.137.960,00

WhiteSpace

Noter:

Indsæt beløb for Kontante tilskud 0,00
WhiteSpace



AnsøgerID: 10126 - Version: 3- Dato: 22. August 2011-8:48 12

Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb)

Socialfondsstøtte Beløb

891. EU-støtte 9.568.980,00

Deltagerfinansiering Beløb

900. Statslig deltagerfinansiering 0,00

901. Regional deltagerfinansiering 0,00

902. Kommunal deltagerfinansiering 0,00

903. Privat deltagerfinansiering 0,00

904. Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0,00

905. I alt (totalbeløb) 0,00

Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb

920. Statslige naturalieudgifter 8.759.154,00

921. Regionale naturalieudgifter 0,00

922. Kommunale naturalieudgifter 0,00

923. Private naturalieudgifter 0,00

924. Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0,00

925. I alt (totalbeløb) 8.759.154,00

Kontante tilskud Beløb

940. Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0,00

941. Kontante statstlige tilskud 0,00

942. Kontante regionale tilskud 0,00

943. Kontante kommunale tilskud 0,00

944. Kontante private tilskud 0,00

945. Kontante tilskud fra offentlig ligenende 0,00

946. I alt (totalbeløb) 0,00

Egenfinansiering Beløb

961. Statslig egenfinansiering 709.326,00

962. Regional egenfinansiering 0,00

963. Kommunal egenfinansiering 100.500,00

964. Privat egenfinansiering 0,00

965. Offentlig lignende egenfinansiering 0,00

969. I alt (totalbeløb) 809.826,00

998. Samlet finansiering i alt 19.137.960,00

WhiteSpace

Noter:

- 902. Kommunal deltagerfinansiering De 4 kommuner finansierer hver 30 timer pr. periode til it-service af de lokale
uddannelsesstationer. timesatsen er kr. 325. Samlet medfinansiering er kr. 195.000.

- 920. Statslige naturalieudgifter Taxametertilskud - undervisningstaxameter for de 4 * 18 studerende som deltager på de fire
uddannelser (markedsføring, bygningskonstruktør, radiograf og lærer) - udgør kr. 8.307.954. De
deltagende undervisere udløser taxameter for deres deltagelse i kompetenceudviklingskursus
(48 deltager x kr. 9.400 i taxameter). Uddybes i budgetuddybningsark og note 7 til
budgetuddybningsarket.
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- 961. Statslig egenfinansiering UCN egenfinansierer kr. 709.326 i lønmidler til egne ansatte som deltager i projektet.

- 963. Kommunal egenfinansiering De deltagende kommuner finansierer selv frikøb af it-medarbejdere til service på kommunens
egen uddannelsesstation, hvilket fremgår af partnerskabserklæringerne.
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8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter

Forventet forbrug og aktiviteter for perioden

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Nov. 2011 -
Feb. 2012

8

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar. 2012 -
Aug. 2012

25

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep. 2012 -
Feb. 2013

15

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar. 2013 -
Aug. 2013

18

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep. 2013 -
Feb. 2014

16

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar. 2014 -
Aug. 2014

18

Hovedaktiviteter: Nov. 2011 - Feb. 2012

• Udvikling af fælles organisatorisk og pædagogisk platform for studier tilrettelagt med
 blended learning i de fire uddannelser.

• Ansættelse af ph.d. stipendiat ved Aalborg Universitet med et projekt, der har
 fokus på FlexVid's betydning for samspillet mellem uddannelse og erhverv og for
 studerendes læring ved fleksible tilrettelæggelsesformer af erhvervsakademi - og
 professionsbacheloruddannelser. 

• Opbygning af netværkssamarbejde mellem uddannelsessteder (UCN's faste udbudsteder og
 uddannelses- og dialogstationerne) og offentlige og private virksomheder i lokalområderne.

• Opbygning af uddannelses- og dialogstationerne som et tilbud til lokalområderne om ikke
 bare uddannelse og dialog med UCN og AAU, men som en mulighed for virksomheders
 og foreningers online kommunikation, afholdelse af virtuelle møder osv. Stationerne skal
 derved også kunne danne ramme om mindre virksomheders kompetenceudvikling ved f.eks.
 fælles brug af konsulent- og ekspertbistand

• Oprettelse af hjemmeside for projekt FlexVid.
• Udarbejdelse af informationsmateriale om projekt FlexVid (internt og eksternt)

Hovedaktiviteter: Mar. 2012 - Aug. 2012

• Opbygning UCN uddannelses- og dialogstationer i Region Nordjylland
• Uddannelse af UCN - medarbejdere med henblik på varetagelse af opgaven som underviser,

 vejleder og mentor i uddannelsesforløbene. Uddannelsen finder sted på masterniveau
 svarende til 10ECTS af Masteruddannelsen i IKT og Læring ved Aalborg Universitet.

• Udvikling af 4 modeller for blended learning.
• Udarbejdelse af studieordning og/eller særlige bestemmelser for de fire uddannelsesforløb
• Præsentation og distribution af informationsmateriale om FlexVid i alle kommuner i Region

 Nordjylland og internt i UCN.
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• Opslag om ansættelse af en mentor i hver af de fire kommuner, der deltager i projektet.
 Mentoren skal fungere som vejleder i generelle studiespørgsmål for de lokaole studerende
 og være bindeled mellem de studerende, UCN og offentlige og private virksomheder i
 lokalområdet.

Hovedaktiviteter: Sep. 2012 - Feb. 2013

Differentieret implementering af de fire udviklede modeller:

• Markedsføringsøkonomuddannelsen: 1. semester som blended learning i modulerne jura,
 økonomi og markedsføring/statistik 

• Bygningskonstruktøruddannelsen: moduler type 1 og 2 
• Radiografuddannelsen: Fleksible uddannelsesforløb på 1.semester med moduler kombineret

 ud fra nuværende moduler 1-4.
• Læreruddannelsen: Tilrettelæggelse af særligt forløb for studerende med linjefagene dansk

 og engelsk og fællesfagene psykologi og KLM.
Løbende justering af modellerne.

Fase 2 i efter- og videreuddannelsen af UCN's medarbejdere

Hovedaktiviteter: Mar. 2013 - Aug. 2013

Differentieret implementering af de fire udviklede modeller:

• Markedsføringsøkonomuddannelsen som blended learning i moduleerne økonomi og jura. 
• Bygningskonstruktøruddannelsen: Moduler type 1-4 som blended learning
• Radiografuddannelsen: Fleksible uddannelsesforløb ud fra nuværende moduler 1-4. 
• Læreruddannelsen: Særligt tilrettelagt forløb med linjefagene dansk og engelsk og

 fællesfagene psykologi og KLM.

Generel justering af de udviklede modeller og af studieordningerne med henblik på 2. år af
 studieforløbene.

Midtvejsevaluering.

Hovedaktiviteter: Sep. 2013 - Feb. 2014

Differentieret implementering af de fire udviklede modeller:

• Markedsføringsøkonomuddannelsen: Modulet økonomi.
• Bygningskonstruktøruddannelsen: Moduler type 5-9 .
• Radiografuddannelsen: Fleksible uddannelsesforløb ud fra nuværende moduler 5 og 6 samt

 på 
• Læreruddannelsen: linjefagene dans engelsk og fællesfagene psykologi og KLM. 
Løbende justering af modellerne.
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Hovedaktiviteter: Mar. 2014 - Aug. 2014

Differentieret implementering af de fire udviklede modeller:

• Markedsføringsøkonomuddannelsen: Modulerne markedsføring og valgfag på 4. semester
• Bygningskonstruktøruddannelsen: Moduler type 10-15 på 2 semestre
• Radiografuddannelsen: Fleksible uddannelsesforløb på 4. semester ud fra nuværende

 moduler 7 og 8. 
• Læreruddannelsen: 4. semester af linjefagene dansk og engelsk og fællesfagene psykologi og

 KLM-.
Indsamlling af resultater til afsluttende rapport

Afsluttende evaluering

Milepæle: Nov. 2011 - Feb. 2012

• Færdiggørelse af dokument om fælles principper for gennemførelse af projektet
• Gennemførelse af første fase af opkvalificering af UCN-medarbejdere til arbejdet med

 blended learning i uddannelser.
• Åbning af hjemmeside for projekt FlexVid.
• Åbning af ikt-stationer på UCN's undervisningslokaliteter og i Frederikshavn, Thisted,

 Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune.
• Udsendelse af internt og eksternt informationsmateriale om projekt FlexVid.

Milepæle: Mar. 2012 - Aug. 2012

•
• Færdiggørelse af skitsemodeller for blended learning med udgangspunkt i de fire deltagende

 uddannelser. Skitsemodellerne udvikles og justeres herefter løbende i det resterende
 projektforløb

• Færdiggørelse af studieordninger og/eller særlige bestemmelser for de fire studieforløb, som
 danner udgangspunkt for udviklingsarbejdet. 

• Ansættelse af en studie- og praktikmentor i hver af de deltagende kommuner.

Milepæle: Sep. 2012 - Feb. 2013

Gennemførelse af modulerne økonomi og jura som blended learning på
 markedsføringsøkonomuddannelsen.

Gennemførelse af moduler type 1-2 af bygningskonstruktøruddannelsen

Gennemførelse af moduler ud fra nuværende moduler 1-4 i radiografuddannelsen. 

Gennemførelse af første semester af læreruddannelsen i fleksibel tilrettelæggelse

Gennemførelse af fase 2 af efter- og videreuddannelsen af UCN's medarbejdere.
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Afslutning af efter- og videreuddannelsesforløb for UCN's medarbejdere.

Milepæle: Mar. 2013 - Aug. 2013

• Gennemførelse af modulerne og jura, økonomi og markedsføring/statistik i
 markedsføringsøkonomuddannelsen.

• Gennemførelse af moduler type 1-4 i bygningskonstruktøruddannelsen.
• Gennemførelse af moduler ud fra nuværende moduler 1-4 i radiografuddannelsen på 2.

 semester.
• Gennemførelse af andet semester med linjefagene dansk og engelsk og fællesfagene

 psykologi og KLM.
• Gennemførelse af fase 3 i efter- og videreuddannelsen af UCN's medarbejdere.

Gennemførelse af midtvejsevaluering.

Milepæle: Sep. 2013 - Feb. 2014

• Gennemførelse af modulet økonomi som blended learning. 
• Gennemførelse af moduler type 5-9 på bygningskonstruktøruddannelsen. 
• Gennemførelse af fleksible uddannelsesforløb på 1., 2. og 3. semester i

 radiografuddannelsen.
• Gennemførelse af 3. semester af linjefagene dansk og engelsk og fællesfagene psykologi og

 KLM. 

Milepæle: Mar. 2014 - Aug. 2014

• Gennemførelse af modulerne på 4. semester i markedsføringsøkonomuddannelsen. 
• Gennemførelse af moduler type 10-15 på bygningskonstruktøruddannelsen. 
• Gennemførelse af fleksible uddannelsesforløb på 4. semester i radiografuddannelsen. 
• Gennemførelse af 4. semester af linjefagene dansk og engelsk og fællesfagene psykologi og

 KLM.
• Redigering af materiale til afsluttende rapport om projektet. 
• Gennemførelse af afsluttende evaluering.
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9. Partnere i projektet

Angiv det samlede forventede antal af partnere i
projektet

6

Vælg antallet af centrale partnere og tilsagnsmodtagere
ud over dig selv

1

Tilsagnsmodtager

Hvorfor er tilsagnsmodtageren med i projektet?

• University College Nordjylland har taget initiativ til projektet ud fra ønsket om at komme
 i tættere dialog med offentlige og private virksomheder og med uddannelsessøgende i
 Region Nordjylland, især i de egne i regionen, der geografisk ligger forholdsvis langt væk
 fra UCN's faste udbudsteder i Hjørring og Aalborg

Hvilken rolle skal tilsagnsmodtageren have i projektet?

• Ledelse og koordinering af projektet. 
• Udvikling af modeller for fleksible videregående uddannelser i Region Nordylland i

 samarbejde med Aalborg Universitet og 4 kommuner.
• Gennemførelse af forsøgsforløb med 4 af UCN's erhvervs- og professionsfaglige uddannelser

Hvilke typer udgifter skal tilsagnsmodtageren afholde?

• Udgifter til udvikling af modeller for fleksibel tilrettelæggelse af mellemlange videregående
 uddannelser 

• Udgifter til tilrettelæggelse og gennemførelse af forsøgsforløb over 4 semestre af 4 af UCN's
 uddannelser fra hvert af professionshøjskolens faglige hovedområder. 

• Udgifter til oprettelse og drift af ikt-uddannelsesstationer på uddannelsesstederne og i de fire
 kommuner, der deltager som partnere i projektet

• Udgifter til ansættelse af en studie- og praktikmentor i hver af de fire kommuner, der
 deltager som partnere i projektet.

• Udgifter til administration, økonomistyring og ledelse af projektet.

CVR-nummer 30843126

EAN nummer

Navn Professionshøjskolen University College Nordjylland

Adresse Selma Lagerløfs Vej 2

Postnr. 9220

By Aalborg Øst

Region Nordjylland

Hjemmeside www.ucn.dk
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Kontaktperson fornavn Hans Jørgen

Kontaktperson efternavn Staugård

Kontaktperson telefon 72690332

Kontaktperson e-mail hjs@ucn.dk
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Tilsagnsmodtager/partner

Hvorfor er partneren med i projektet?

Aalborg Universitet deltager med Institut for Læring og Filosofi og e-learning Lab, eLL, ved
 Institut for Kommunikation i projektet ud fra ønsket om at medvirke til en fælles regional
 udvikling af uddannelsesstrukturen i Nordjylland med fokus på sammenhæng mellem
 uddannelse og erhvervsliv.

Hvilken rolle skal partneren have i projektet?

• Deltagelse i projektgruppen, der står for udvikling og implementering af fire modeller for
 fleksibel tilrettelæggelse af mellemlange videregående uddannelser.

• Påbegyndt uddannelse af en ph.d.-kandidat, hvis forskningsprojekt skal have fokus på
 FlexVids centrale indsatsområder.

• Planlægning og gennemførelse af efter- videreuddannelse af UCN's medarbejdere på
 masterniveau til varetagelse af undervisnings- og vejledningsopgaver under og efter
 projektperioden.

Hvilke typer udgifter skal partneren afholde?

• Udgifter i forbindelse med gennemførelse af to moduler i Master i IT som videreuddannelse
 af projektets undervisere og vejledere. (medfinansiering)

• Udgifter i forbindelse med gennemførelsen af et ph.d. projekt i tilknytning til projektet.
(medfinansiering)

Vælg rolle for partneren Partner

Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR CVR

CVR-nummer 29102384

EAN nummer

Navn Aalborg Universitet

Adresse Kroghstræde 3

Postnr. 9220

By Aalborg Øst

Region Nordjylland

Hjemmeside www.aau.dk

Kontaktperson fornavn Palle

Kontaktperson efternavn Rasmussen

Kontaktperson telefon 99409952
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Kontaktperson e-mail palleras@learning.aau.dk

EAN nummer
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10. Økonomioplysninger om centrale partnere og tilsagnsmodtagere
(seneste regnskabsår)

Ansøgers og centrale partneres administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre
 projektet

Tilsagnsmodtager:

Navn på tilsagnsmodtager: Professionshøjskolen University College Nordjylland

Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal

Resultat (før afskrivning) 9.381

Statusbalance 550.309

Egenkapital 196.566

Antal ansatte 773
WhiteSpace

Noter:

- Resultat (før afskrivning) Ifølge University College Nordjyllands årsregnskab 2010

- Statusbalance Ifølge University College Nordjyllands årsregnskab 2010

- Egenkapital Ifølge University College Nordjyllands årsregnskab 2010

- Antal ansatte 773,2 ansatte omregnet til hele stillinger i årsværk. Ifølge University College Nordjyllands
årsregnskab 2010

Partner 1

Navn på partner Aalborg Universitet

Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal

Resultat (før afskrivning) 104.300

Statusbalance 1.064.000

Egenkapital 399.200

Antal ansatte 2.616
WhiteSpace

Noter:

- Resultat (før afskrivning) Ifølge Aalborg Universitets årsrapport s. 26.

- Statusbalance Ifølge Aalborg Universitets årsregnskab 2010

- Egenkapital Ifølge Aalborg Universitets årsrapport 2010, s. 26

- Antal ansatte Ifølge http://tal.aau.dk/ansatte
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11. Øvrige oplysninger

Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet

Projektets additionalitet

Vigende søgning i yderområder og færre muligheder for bredt og differentieret udbud af
 vidergående uddannelser

Søgningen til videregående uddannelser uden for København og Århus har været vigende siden
 2002 (jf. KOT 2002-2010), og især er der for flere uddannelsers vedkommende faldende søgning
 til de udbudssteder for videregående uddannelser, der er placeret i tyndtbefolkede områder
 med stor afstand til centerbyer (for Region Nordjyllands vedkommende: Aalborg). Det bliver i
 stigende omfang svært at fastholde et traditionelt udbud af videregående uddannelser uden for
 Aalborg endsige tilbyde nye uddannelsesmuligheder. Tendenserne i søgningen til videregående
 uddannelser i Nordjylland peger således på, at stadigt færre uddannelser vil kunne udbydes,
 hvis der ikke udvikles modeller til andre måder at tilrettelægge og gennemføre de erhvervs- og
 professionsrettede videregående uddannelser. Tendenserne slår også igennem på UCN, hvor
 der arbejdes på at samle undervisningen på færre adresser og skabe yderligere optimering af
 lokale- og personaleressourcer. For at det kan være økonomiske relevant og rentabelt for UCN
 at udvikle, afprøve og tilbyde videregående uddannelser i tyndt befolkede, er det derfor en klar
 nødvendighed med betydelig ekstern støtte. Ligeledes vil det være svært for kommunerne at
 deltage, hvis de skulle bidrage udover det som er angivet i medfinansieringen.

Projektet skal gøre det muligt dels at fastholde det eksisterende uddannelsesudbud, dels at udvide
 og udbrede uddannelsesudbuddet med flere korte og mellemlange uddannelser i områder, der
 ikke hidtil har haft et sådant udbud, og samtidig med direkte kobling mellem uddannelsessted,
 praktiksted og arbejdsplads via den nyeste it-teknologi. Med et sådant fleksibelt udbud forventer
 vi at få kontakt til nye grupper, som ikke hidtil har søgt videregående uddannelser og ad den
 vej åbne for en bredere rekruttering til uddannelserne, navnlig i de egne af regionen, hvor
 uddannelsesniveauet generelt er lavest.

UCN har i dag erfaringer på enkelte uddannelser ift. fleksibelt tilrettelagt undervisningsforløb:
 Via projektet vil der være en unik mulighed for i stor skala at udvikle og praktisk afprøve nye
 organisatoriske og pædagogiske modeller for alle fire forskellige uddannelser som samlet dækker
 alle UCNs hovedområder.

Det omfattende forsknings- og udviklingsarbejde skal resultere i nye og anderledes måder at
 udbyde og gennemføre videregående uddannelser på. Der udvikles modeller inden for hvert
 af UCN's faglige hovedområder (teknik og business, det sundhedsfaglige og det pædagogiske
 hovedområde), og de udviklede modeller skal efterfølgende kunne bruges i alle UCN's
 uddannelsestilbud, herunder også i efter- og videreuddannelsen, hvor den direkte dialog mellem
 uddannelserne og de lokale offentlige og private virksomheder giver optimale muligeheder
 for oplæring tilpasset den enkelte virksomheds behov og med udgangspunkt i virksomhedens
 konkrete og aktuelle udfordringer.
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Øget interaktion mellem virksomheder og uddannelser indebærer øget samspil mellem formel
 læring i uddannelserne og praksislæring på arbejdspladsen, - et samspil som ikke mindst for
 erhvervsakademi - og professionsuddannelserne er af fundamental betydning.

Endelig skal ikt-uddannelsesstationerne gøre det muligt for flere mindre virksomheder i
 lokalområdet at gå sammen om ansættelse af rådgivere på specifikke fagområder, hvor
 rådgiverne f.eks. kan servicere flere arbejdespladser på én gang og kan betjene sig at ikt-
stationernes faciliteter, når der ikke er ordinær undervisning og vejledning på ikt-stationerne.

Projektets nyhedsværdi

Et nyt og anderledes udbud af videregående uddannelse, som skal nå nye og bredere
 målgrupper blandt såvel studerende som små og mellemstore virksomheder.

FlexVid er bygget op omkring tæt og vedvarende dialog mellem uddannelserne og de
 virksomheder, som uddannelserne retter sig imod, således at den ikt-støttede kommunikation og
 formidling gør det muligt at gennemføre store dele af uddannelserne uden for de traditionelle
 uddannelsesinstitutioner og i tilknytning til eksisterende sociale og kulturelle aktiviteter i
 de mindre byer. FlexVid flytter dermed vigtige dele af de erhvervs- og professionsrettede
 uddannelser fra undervisningslokalet til lokalområdernes og virksomhedernes praksisfællesskab,
 og lægger øget vægt på direkte interaktion mellem uddannelse og udøvelse. 

Med projekt FlexVid er det intentionen bogstaveligt at placere uddannelserne midt imellem
 virksomhedernes praksis og innovativt forsknings- og udviklingsarbejde og derigennem at kunne

• nå nye målgrupper i form af personer, som er bosat langt fra uddannelsernes
 faste udbudssteder, og som ikke hidtil har søgt eller gennemført videregående
 uddannelse. Uddannelserne vil være konkret til stede i lokalområderne, og
 uddannelsesstationerne kommer til at udgøre et synligt tilbud om nye muligheder for såvel
 uddannelsessøgende og virksomheder som for lokalsamfundene som helhed.

• udvikle nye studie- og undervisningsformer med udgangspunkt i projektbaseret læring og
 med støtte i den nyeste it-teknologi. 

• samarbejde med kommuner og private og offentlige virksomheder i lokalområderne både
 under og efter gennemførte uddannelsesforløb med henblik på tæt og vedvarende dialog
 mellem uddannelse og arbejdsplads/lokalsamfund.

Efter afprøvning og justering af de udviklede modeller kommunikeres resultaterne til de øvrige
 university colleges i Danmark.

Projektets informations- og pr-foranstaltninger
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• Ved projekt FlexVid's igangsættelse oprettes en særlig hjemmeside på www.UCN.dk
 med projektbeskrivelser og omtale af hver af de deltagende uddannelser i den særlige
 tilrettelæggelsesform. Endvidere oprettes underliggende hjemmesider i de deltagende
 kommuner. På hjemmesiderne lægges omtale af projektets nyhedsværdi med f.eks.
 videospots. Hjemmesiden udbygges løbende med undervisningsmateriale og nyheder
 om projektet samt med debat mellem aftagere, brugere og undervisere med henblik på at
 kortlægge og præcisere behovet for kvalifikationer og samarbejdsformer i hvert enkelt
 lokalområde.

• Forud for holdstart informeres desuden gennem lokale og landsdækkende medier. 
• Der udarbejdes informationsmateriale til uddeling på ungdomsuddannelserne i Region

 Nordjylland. Fælles parole for information og pr: ”Uddannelse nårsomhelst og hvorsomhelst
 der er brug for det!”

• I forbindelse med arbejdet med at udvikle modellerne for fleksible videregående uddannelser
 udarbejder projektgruppen en artikelsamling om de didaktiske og uddannelsessociologiske
 perspektiver i projektet.

Projektets overholdelse af udbudsregler

• Ansøger er bekendt med både nationale og internationale krav ift. overholdelse af
 udbudsregler og har praktisk erfaring med overholdelse af disse fra andre projekter støttet af
 midler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

• Ressourcedirektør Poul Højmose Kristensen vil være ansvarlig og garant for, at alle
 udbudsregler bliver overholdt efter gældende retningslinjer.
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12. Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og
yderområder

Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet?

Miljø Positiv miljøeffekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

En væsentlig effekt ved projektet er reduktion af uddannelsessøgendes transport mellem
 henholdsvis uddannelsessted og bopæl, arbejdssted og/eller praktiksted. studiested. Herved
 reduceres såvel brændstofforbrug som CO2-udslip. 

Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder?

Ligestilling Positiv ligestillingseffekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Projektet vil have en lille positiv effekt ift. ligestilling - primært i form af mindre transporttid
 og større fleksibilitet i selve uddannelserne, hvilket særligt vil have en positiv effekt for
 gravide og enlige mødre/fædre. Ligeledes er der en række fag som enten er meget mands
 eller kvindedominerede - her vil projektet have en positiv effekt ift. større fleksibilitet og
 tilgængelighed for uddannelse for såvel mænd som kvinder.
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Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen?

Beskæftigelseseffekt Positiv effekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Projektet sigter mod at fastholde og øge beskæftigelsen i tyndtbefolkede områder gennem
 etablering af tæt kontakt mellem videregående uddannelser og offentlige og private
 virksomheder i lokalområdet, således at der bliver bedre balance mellem nyuddannedes og
 ansattes kvalifikationer og kompetencer og virksomhedernes behov. Det er forventningen, at
 de lokale virksomheders konkurrenceevne styrkes og at projektet som følge heraf får en positiv
 beskæftigelseseffekt.

Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder?

Geografiske yderområder/Udsatte byområder Positiv udviklingseffekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Det er et centralt mål for projekt FlexVid at bidrage til udvikling af geografiske yderområder.
 Fastholdelse og/eller udvikling af lokale arbejdspladser i yderområder vil have en betydelig
 positiv effekt ift. mulighederne for at mindske fraflytningen fra lokalsamfundene og derved gøre
 det mere attraktivt at blive i lokalområdet eller blive tilflytter.
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Arbejdsmarkedstilknytning ved projektets start. Køn og antal (forventet)

Beskæftigede Antal mænd Antal kvinder Sum

Lønmodtagere 15 34 49

Selvstændige og
 medhjælpende ægtefæller

2 2 4

Total 17 36 53
WhiteSpace

Noter:

- Lønmodtagere Opkvalificering på masterniveau af de undervisere fra de fire uddannelser, der direkte
involveres i projektudviklingen samt fra afdeling for udvikling og innovation.

- Selvstændige og medhjælpende
ægtefæller

Opkvalificering på masterniveau af konsulenter, der deltager som mentorer for de studerende i
de kommuner, der deltager som partnere i projektet.

Ledige dagpengemodtagere og
ledige kontanthjælpsmodtagere i
jobtræning eller aktivering

Antal mænd Antal kvinder Sum

Ledige (under 12 mdr.) 3 5 8

Ledige (over 12 mdr.) 2 2 4

Total 5 7 12
WhiteSpace

Noter:

- Ledige (under 12 mdr.) Det forventes, at der blandt lokaltboende ledige i yderområderne vil være nogle, der vil benytte
sig af tilbuddet om at kunne gennemføre en kort eller mellemlang videregående uddannelse i
nærheden af bopælen. Gruppen af ledige, der vil benytte sig af denne mulighed vil på længere
sigt være (stærkt) stigende i takt med udvidelse af antallet af UCN uddannelser efter FlexVid
modeller.

- Ledige (over 12 mdr.) Det forventes, at en mindre gruppe langtidsledige vil benytte sig af tilbuddet om at kunne
gennemføre en kort eller mellemlang videregående uddannelse i nærheden af bopælen

Uden for arbejdsstyrken Antal mænd Antal kvinder Sum

Under uddannelse 23 38 61

Efterlønsmodtagere og
 pensionister

0 0 0

Kontanthjælpsmodtagere 0 0 0

Alle øvrige personer 0 0 0

Total 23 38 61
WhiteSpace

Noter:

- Under uddannelse Antal studerende i uddannelsesforløbene i de fire uddannelser, hvor modellerne afprøves i
projektperioden.

- Efterlønsmodtagere og pensionister Vi forventer ingen deltagere, der er efterlønsmodtagere eller pensionister

- Kontanthjælpsmodtagere Vi forventer ingen kontanthjælpsmodtagere blandt deltagerne

- Alle øvrige personer Vi forventer ingen personer under denne kategori som deltagere i projektet.

13. Projektresumé

Accepterklæring Jeg accepterer, at resumeet kan blive offentliggjort på www.regionalt.dk
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Projektresumé (max 1.500 tegn)

Projekt FlexVid har til formål at sikre det bredest mulige udbud af videregående uddannelser
 i hele Region Nordjylland og dermed medvirke til at mildne effekterne af det generelle
 demografiske problem med gradvis affolkning af tyndtbefolkede områder. De fleksible
 uddannelses- og studieformer skal gøre det muligt, at uddannelserne kan gennemføres
 selv med stor variation af studentertal og uafhængigt af afstand mellem udbudsstedet og de
 studerendes bopæl og praktiksted/arbejdssted.

Endvidere er det formålet at udvikle fleksible studie- og undervisningsformer, der sikrer
 kontinuert interaktion mellem erhvervsudøvelse og uddannelse og samtidig gør det muligt
 for flere at studere med forskellig tilknytning til uddannelsen og arbejdsmarkedet som
 fuldtidsstuderende eller deltidsstuderende.

Sammenfattende vil projektet:

• Identificere, udvikle og afprøve nye studie- og undervisningsformer i blended learning.
• Styrke interaktionen mellem videregående uddannelser og offentlige og private

 virksomheder i regionen
• Styrke optag og gennemførelse af videregående uddannelser i tyndtbefolkede områder
• Udvikle fleksible former for grund- efter- og videreuddannelsesformer på KVU, MVU og

 LVU-niveau.
• Opkvalificere UCN’s personale i tilrettelæggelse og gennemførelse af studieforløb med

 anvendelse af nye ikt-støttede metoder og systemer.
• Indsamle og formidle ny viden om betydningen af aktive uddannelsesmiljøer for social,

 kulturel og erhvervsmæssig udvikling af lokalområderne.

14. Erklæring og underskrift

Søges der anden støtte til projektet Nej

Hvis ja, hvorfra?

Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med 'Information om
 persondataloven' (beskrevet på side 3-5).
Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt
 med 'Information om persondataloven'. Partnerne skal informeres om, at disse data indsamles og
 behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er
 ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret.
Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der
 ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet.

Projektansvarliges underskrift

Navn Hans Jørgen Staugård
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Den 27-6-2011

_________________________________________________________
 Underskrift

Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede)

Navn Niels Horsted

Den 25-6-2011

_________________________________________________________
 Underskrift

Navn

Den

_________________________________________________________
 Underskrift

Navn

Den

_________________________________________________________
 Underskrift

Navn

Den

_________________________________________________________
 Underskrift

Navn

Den

_________________________________________________________
 Underskrift


