Overblik måltal og målemetode
Nedenfor følger oversigt over de måltal, der er aftalt med Region Midt,
”Resultatkontrakt”. De vigtige kvantitative måltal fremgår også af Indikatorskemaet,
Erhvervsstyrelsen.(ERST)

Mål 1

Flere praktikpladser
Resultatkrav

Målemetode

Bemærkning

Resultatkrav 1.1

Oplysning om fleksible forløb

Måles på CVR-niveau

Procedure, se
Bilag 4.3

De 7 netværk kontakter i snit 8 virksomheder
pr halvår
Samlet antal virksomhedskontakter = 280

Målet indgår som
Hovedaktivitet 2,
Indikatorskema, ERST

Resultatkrav 1.2

Antal virksomheder i fremgang der påvirkes til

Måles på CVR-niveau

at skabe/reetablere praktikpladser samt

Procedure, se
Bilag 4.3

synliggøre mulighederne for adm. Support.
Målet indgår som
De 7 netværk kontakter i snit pr halvår 36

Hovedaktivitet 3,

virksomheder

Indikatorskema, ERST

Samlet antal virksomhedskontakter = 1260

Resultatkrav 1.3

Udvikling og gennemførelse af

Program for

uddannelsesforløb for

uddannelsesforløb,

praktikpladskonsulenter/adm. support

deltagerliste

Der planlægges 1 uddannelsesforløb for
udvalgte praktikpladskonsulenter/adm
support i alle AKO

Resultatkrav 1.4

Øge antallet af elever i ordinære og fleksible

Måles på CVR

Procedure, se

praktikforløb

Bilag 4.3

Pr juni 2019: Antallet af elever i ordinære og

Målet indgår som

fleksible praktikforløb er øget med 400

Outputmål

ordinære +75 fleksible forløb ifht 2015

Indikatorskema, ERST

Mål 2

Valg af erhvervsuddannelse fra 9. – 10. klasse
Resultatkrav

Målemetode

Bemærkning

Resultatkrav 2.1

Systematisk udvikling og opfølgning på

Antallet af

”Antal forløb”

brobygningsforløb &

forløbsbeskrivelser

tager udgangspunkt i

Samarbejde mellem udskolingslærere,

registreres

det CVR eller P-nr. der

erhvervsskoler og andre aktører mhp øget

har den lokale

kendskab

projektledelse

De 7 netværk gennemfører i snit 4 forløb pr

Målet indgår som

halvår.

Hovedaktivitet 4,

= samlet antal forløb er 140 for hele projektet

Indikatorskema, ERST

Resultatkrav 2.2

Samarbejde mellem grundskoler og

Antallet af samarbejder

”Antal

virksomheder om job og karrieremuligheder

ifht CVR-nr.

samarbejder” tager
udgangspunkt i det

De 7 netværk etablerer i snit pr halvår

CVR eller P-nr. der har

minimum 2,5 samarbejder

den lokale

= samlet antal virksomhedssamarbejder er 84

projektledelse.

for hele projektet
Målet indgår som
Hovedaktivitet 5
Indikatorskema, ERST
Resultatkrav 2.3

Øget overgang direkte fra 9./10. klasse

750 stopskema fra

Procedure, se

projektperioden

Bilag 4.2

Projektet medfører, at 750 flere unge i

dokumenterer

projektperioden frem til august 2019 starter

overgangen fra 9/10.

Målet indgår som

på en erhvervsuddannelse

klasse

Resultatmål(effekter)
Indikatorskema, ERST

Mål 3

Kendskab til erhvervsuddannelserne
Resultatkrav

Målemetode

Bemærkning

Resultatkrav 3.1

Udvikle fælles informations- og

Aktiviteter/materialer

Målet indgår som

vejledningsaktiviteter rettet mod unge ,

registreres.

Hovedaktivitet 6,

forældre og grundskolelærer
Pr juni 2019: Der er udviklet nye materialer i
hvert AKO (8 aktiviteter/materialer i alt )

Indikatorskema, ERST

