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Forord

Denne rapport indeholder resultatet af den eksterne evaluering af Projekt Særlig Indsats (PSI).
Det overordnede formål med projekt PSI har været at styrke en række lokale aktører (sekundær målgruppe) i
forhold til at spotte, informere og motivere ledige og beskæftigede (primær målgruppe), med henblik på at
gennemføre efteruddannelse i regi af hhv. Forberedende VoksenUddannelse (FVU) og
Ordblindeundervisning (OBU).
Projektet er gennemført i perioden mellem januar 2018 og december 2020 og er finansieret af Styrelsen for
arbejdsmarked og rekruttering (STAR)1.
Projektet har haft AOF Danmark som overordnet projektansvarlig.
Evalueringen er udarbejdet af Jan F. Hansen fra konsulentfirmaet Practicum i perioden mellem oktober 2020
og januar 2021.

Formålet med evalueringen
Det overordnede formål med evalueringen er følgende:


For det første skal evalueringen bidrage til at kortlægge, i hvilket omfang projektets gennemførelse er
resulteret i den forventede effekt, inden projektets afslutning – og videre resulteret i indikatorer, som
sandsynliggør en langsigtet effekt af projektet; jf. projektets forandringsteori 2.



For det andet skal evalueringen kortlægge centrale læringspunkter på baggrund af de opnåede
projekterfaringer, idet der primært er fokus på de organisatoriske, styringsmæssige og
ressourcemæssige rammer for projektets gennemførelse.



Og for det tredje skal evalueringen bidrage med konkrete og operationelle anbefalinger i forhold til en
videre, implementering af de opnåede projektresultater; herunder anbefalinger i forhold til
iværksættelsen af tilsvarende (udviklings)initiativer.

Evalueringens centrale temaer
Ved design og gennemførelse af evalueringen er der fokuseret på effekten i forhold til en målsætning om
følgende:


At styrke indsatsen med at spotte og motivere den primære målgruppe i forhold til at deltage i FVU/OBU-forløb.



1
2

At øge den primære målgruppes kendskab til kvalificeringsmulighederne via FVU/OBU.

www.star.dk
Jf. den oprindelige ansøgning til STAR; p. 3.
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At styrke logistikken omkring den primære målgruppes visitering og gennemførelse af FVU-/OBUundervisning.



At videreudvikle FVU/OBU-undervisningen i forhold til den primære målgruppes faktiske
kvalificeringsbehov.



At styrke den primære målgruppes muligheder for succesfuldt at deltage i faglig og almen
efteruddannelse.



At styrke – kvalitativ og kvantitativt - den eksisterende uddannelsesdrift på FVU-/OBU-området.

Evalueringens datagrundlag
Evalueringen bygger dels på skriftlige dokumentationsmaterier udarbejdet under projektperioden – samt dels
på interviews med udvalgte aktører i og omkring projektet.
Følgende respondentgrupper har indgået i interviewdelen:


Udvalgte repræsentanter - ledelse, vejledere, konsulenter og undervisere – fra de projektdeltagende
AOF-centre.



Udvalgte repræsentanter fra de projektteltagende A-kasser; og her på såvel nationalt plan som på lokalt
niveau.



Udvalgte repræsentanter fra lokale jobcentre.



Udvalgte deltagere (sekundær målgruppe) – repræsenterende virksomheder, jobcentre og a-kasser –
på de såkaldte nøglepersonskurser.



Udvalgte deltagere (primær målgruppe) på FVU-/OBU-forløb gennemført i projektregi.

Rapportens opbygning
Rapporten er opbygget med følgende hovedafsnit:


Første afsnit præsenterer det gennemførte projekt, med fokus på de mål, indsatser og forventede
resultater på kort og langt sigt, som er beskrevet med projektets oprindelige forandringsteori. Og
herunder også en præsentation af den grundlæggende sammenhængsforståelse i projektet, som denne
forandringsteori udtrykker.



Andet afsnit fremlægger de opnåede resultater og erfaringer (implementering), med reference til
projektets oprindelige mål og succeskriterier. Der trækkes her primært på den data, som er indhentet via
de gennemførte interviews.



Tredje afsnit skitserer projektets målopfyldelsesgrad ved projektets afslutning; med reference til
projektets kvantitative mål, og her primært i relation til den primære målgruppes kursusdeltagelse.



Fjerde afsnit fokuserer på indikatorer for projektets mulige, langsigtede effekt; efter projektets afslutning.
Og her med bl.a. en vurdering af organisatoriske og ressourcemæssige forudsætninger for en sådan
langsigtet effekt.



Femte afsnit skitserer en række læringspunkter og anbefalinger, som kan uddrages på baggrund af de
opnåede projektresultater.

Som bilag vedlægges det oprindelige kommissorium for analysen.
Flere steder i teksten er citeret ord eller vendinger fra de gennemførte interviews. Disse citater er markeret
med kursiv.
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Tak
Indledningsvis rettes en tak til de mange, der i forbindelse med gennemførte interviews velvilligt har stillet tid
samt viden til rådighed for evalueringen.
En særlig tak rettes til projektleder Uffe Pedersen, AOF Danmark for hjælp ved kontakt til relevante
respondenter fra de deltagende projektpartnere.
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Konklusion og anbefalinger

Denne rapport indeholder resultatet af den eksterne evaluering af Projekt Særlig Indsats (PSI).
Projekt PSI er gennemført med AOF Danmark som overordnet projektansvarlig og med lokale AOF-centre
som projektudførende. Desuden har en række A-kasser på – nationalt plan - indgået i projektets styregruppe.
Projektet, som er gennemført i perioden mellem januar 2018 og december 2020, er delvist finansieret af
Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR).
Det overordnede formål med evalueringen er følgende:


For det første skal evalueringen bidrage til at kortlægge, i hvilket omfang projektets gennemførelse faktisk
er resulteret i den forventede effekt inden for projektets tidsramme – og videre resulteret i indikatorer, som
sandsynliggør en langsigtet effekt af projektet.



For det andet skal evalueringen kortlægge centrale læringspunkter på baggrund af de opnåede
projekterfaringer og –resultater, idet der primært er fokus på de organisatoriske, styringsmæssige og
ressourcemæssige rammer for projektets gennemførelse.



Og for det tredje skal evalueringen bidrage med konkrete og operationelle anbefalinger i forhold til en
videre, implementering af de opnåede projektresultater; herunder anbefalinger i forhold til en fremtidig
iværksættelse af tilsvarende (udviklings)initiativer målrettet ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage.

Det er evalueringens overordnede konklusion, at der med PSI-projektet er gennemført en betydelige
uddannelsesaktivitet på FVU-/OBU-området, til gavn for en stor gruppe i projektets primære
målgruppe. Og det under periodisk meget vanskelige vilkår. Dette er i sig selv bemærkelsesværdigt.
Parallelt med at der i projektet således er gennemført en omfattende uddannelsesaktivitet på FVU/OBU-området er det yderligere lykkedes at videreudvikle redskaber i forhold til at spotte, motivere og
uddannelsesfastholde såvel ledige som beskæftigede i FVU-/OBU-målgruppen.
Det er videre evalueringens overordnede konklusion, at denne dobbelte målopfyldelse er sket i en
integreret og iterativ proces, hvor erfaringer fra praksis løbende og reflekteret er indarbejdet i den
fortsatte konceptudvikling i projektet. Dette sidste forhold vurderes at være et helt centralt
læringspunkt fra projektet – og vurderes videre at pege på, at de opnåede projektresultater, som
allerede er tydeligt forankret i daglige uddannelsesdrift på FVU-/OBU-området, også fremadrettet vil
kunne yderligere implementeres og videreudvikles.
Endelige er det evalueringens konklusion, at en vigtig forudsætninger for dele af de opnåede
resultater og effekter har været det ekstraordinære, virksomhedsopsøgende arbejde i projektet. Det
synes i den forbindelse usikkert, hvordan dette virksomhedsopsøgende arbejde vil kunne fastholdes
uden støtte fra særlige projektmidler.
De vigtigste forudsætninger for de opnåede projektresultater vurderes mere konkret at være følgende:
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For det første, at der via de i gennemførte nøglepersonskurser er sket en opkvalificering – og som
integreret heri også en konceptudvikling – af centrale medarbejdere i virksomheds-, jobcenter- og Akasseregi i forhold til at spotte og motivere ledige og beskæftigede i FVU-/OBU-målgruppen.



For det andet, at der med projektet er gennemført et omfattende opsøgende arbejde; primært i forhold til
virksomhedssiden. Og her rettet også mod segmenter af virksomheder, som ikke har tradition for at
arbejde systematiske med efteruddannelsen af egne medarbejder.



For det tredje, at der på virksomhedsniveau er etableret en række – fortrinsvis branchespecifikke –
samarbejder, hvor uddannelse af egne medarbejdere er planlagt og gennemført i fællesskab med andre
virksomheder og deres medarbejdere.



For det for det fjerde, at projektet er resulteret i et udvidet og mere intensivt samarbejde mellem lokale
AOF-centre, jobcentre og A-kasser, med fokus på den fælles indsats på FVU-/OBU-området.

I forhold til at sikre en forankring af de opnåede projektresultater – ud over den implementering, som allerede
er sket inden for projektperioden - anbefales følgende:


For det første, at der findes en bæredygtig og langsigtet løsning på udfordringen omkring den fremtidige
finansiering af det virksomhedsopsøgende arbejde i forbindelse med en FVU-/OBU-undervisning.



For det andet, at der udvikles en model for, hvordan man fra AOF-side kan understøtte også mindre
virksomheder i at arbejde sammen omkring deres medarbejderes deltagelse i FVU-/OBU-kurser.



For det tredje, at der i AOF-regi udvikles en metode i forhold til at styrke en erfaringsudveksling og
videndeling mellem lokale AOF-centre, i forbindelse med den samlede indsats på FVU-/OBU-området.



For det fjerde, at det vurderes, hvordan som udbyder på FVU-/OBU-området kan gennemføre særlige
aktiviteter målrettet mellemledergruppen på samarbejdende virksomheder. Og med hvilket indhold.



For det femte, at man fra AOF-siden vurderer, hvordan det fremadrettet vil være muligt - overfor
virksomhedssiden- at synliggøre det strategiske og organisatoriske perspektiv i forbindelse med
gennemførelsen af en FVU-OBU-aktivitet.
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1.0. Mål og rammer for evalueringen

I det efterfølgende beskrives de overordnede mål og rammer for evalueringens gennemførelse. Konkret
gælder det følgende3:
1.

Kort om projektet.

2.

Målet med evalueringen.

3.

Evalueringens tematiske fokus.

4.

Evalueringens datagrundlag.

5.

Evalueringsdesign.

6.

Analysestrategi.

7.

Tidsplan.

De 7 punkter vil – i den angivne rækkefølge – også være strukturende for afsnittet.

Kort om projektet4
En stor del af den danske befolkning har udfordringer med de almene færdigheder inden for læsning,
stavning, regning og it. På langt de fleste arbejdspladser er det af vital betydning for den interne
kommunikation og for virksomhedens udvikling, at der er et grundlæggende godt niveau af de ansattes
almene kompetencer.
Mangelfulde almene kompetencer kan medføre manglende motivation til uddannelse og manglende lyst til at
indgå i de faglige kompetenceløft, der tilbydes på arbejdspladsen, og som er forudsætningen for
arbejdspladsens udvikling og for medarbejderens fastholdelse af jobbet. Virksomheder, der vil arbejde med at
styrke medarbejdernes almene færdigheder og med uddannelse, kommer til at stå stærkere i konkurrencen og
vil være bedre rustet til forandringer og fortsat udvikling. Et alment kompetenceløft fungerer ofte som
springbræt til et fagligt kompetenceløft, og et alment kompetenceløft er det første trin på uddannelses-trappen.
PSI er et tilbud til virksomheder, fagforeninger, tillidsrepræsentanter, a-kasser og jobcentre, der sætter fokus
på at styrke ledige og beskæftigedes almene færdigheder ved at spotte, informere og motivere til uddannelse,
hvor der iværksættes en styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage ledige og beskæftigede.
Formålet med projektet er at kvalificere aktørerne omkring målgruppen samt gennemføre en række konkrete
initiativer, der skaber gode betingelser for målgruppens deltagelse i forberedende voksenundervisning og
ordblinde-undervisning.
Den styrkede indsats fordeler sig på tre områder:


FØR: (spotte, motivation, screening mv.)



UNDER: (refleksiv praksislæing, gennemførelse af FVU/OBU og gå til prøve)

3
4

Det oprindelige kommissorium for evalueringen vedlægges som bilag.
Citeret fra PSI Projekthåndbog (2018)
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EFTER: (opfølgning, fastholdelse, mere uddannelse mv.)

Projektet retter sig mod to meget forskellige målgrupper. Den primære målgruppe er ordblinde og læse-,
skrive- og regnesvage ledige og beskæftigede. Den sekundære målgruppe er ansatte, der har til opgave at
identificere den primære målgruppe og foretage rekruttering, der sikrer en nem, hurtig og smidig overgang fra:
’spottet’ til ’kursusdeltager’ og fra ’kursusdeltager” til at bygge videre, når deltagerne er retur i a-kassen som
ledige eller er tilbage på arbejdspladsen.

1.2. Målet med evalueringen
Målet med den eksterne evaluering af projektet er følgende:


For det første skal evalueringen bidrage til at kortlægge, i hvilket omfang projektets gennemførelse er
resulteret i den forventede effekt, inden projektets afslutning – og videre resulteret i indikatorer, som
sandsynliggør en langsigtet effekt af projektet; jf. projektets forandringsteori 5.



For det andet skal evalueringen kortlægge centrale læringspunkter på baggrund af de opnåede
projekterfaringer, idet der primært er fokus på de organisatoriske, styringsmæssige og ressourcemæssige
rammer for projektets gennemførelse.



Og for det tredje skal evalueringen bidrage med konkrete og operationelle anbefalinger i forhold til en
videre, implementering af de opnåede projektresultater; herunder anbefalinger i forhold til iværksættelsen
af tilsvarende (udviklings)initiativer.

1.3. Evalueringens tematiske fokus
Ved design og gennemførelse af evalueringen er der fokuseret på følgende temaer:


I hvilken grad – og på hvilken måde – de gennemførte nøglepersonskurser har styrket en kompetence
hos deltagerne (sekundær målgruppe) til at spotte og motivere den primære målgruppe til FVU/OBU i
forbindelse med et før-, under- og efterforløb (Kursus 1: Spotte og motivere – koncept; Kursus 2: Særlig
indsats på arbejdspladsen – samt Kursus 3: Fastholdelse og støtte i forhold til videre uddannelse).



I hvilken grad – og på hvilken måde – de etablerede, lokale samarbejdsfora har haft mulighed for at styrke
bredden og kvaliteten i det opsøgende arbejde; målrettet såvel ledige som beskæftigede i den primære
målgruppe.



I hvilken grad – og på hvilken måde – der er sket en omsætning af deltagernes (sekundær målgruppe)
nyerhvervede viden/færdigheder til praksis (transfer). Dels i den forstand at ny viden og nye færdigheder
opleves som relevante for egen praksis. Og dels i den forstand, at der er rum i hverdagen til at tage dem i
brug.



I hvilken grad og på hvilken måde det tværgående samarbejde – centralt og lokalt – har understøttet det
opsøgende arbejde i projektet (sekundær målgruppe).



I hvilken grad – og på hvilken måde – projektet har bidraget til, at den primære målgruppe har fået et øget
kendskab til kvalificeringsmulighederne via FVU/OBU.



I hvilken grad – og på hvilken måde – projektet har bidraget til en justering af kursustilbud på FVU/OBUområdet, så disse i højere grad matcher behov i den primære målgruppe.

5

Jf. den oprindelige ansøgning til STAR; p. 3.
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I hvilken grad – og på hvilken måde – projektet har bidraget til en mere smidig overgang fra ”spottet
FVU/OBU-person” til ”kursusdeltagelse.



I hvilken grad – og på hvilken måde – projektet har bidraget til, at den primære målgruppe har opnået
styrkede muligheder for succesfuldt at deltage i faglig efteruddannelse og indgå i kommunikationen på
egen arbejdsplads.



I hvilken grad – og på hvilen måde – den model, som er udviklet med projektet også er implementeret i en
ordinær drift i forbindelse med rekruttering til – og gennemførelse af – FVU/OBU-forløb.

Dette tematiske fokus er prioriteret på baggrund af projektets forandringsteori, som dels aktiviteter og
forventede resultater i projektet – samt den overordnede sammenhængsforståelse i projektet.

Målgruppe

Aktiviteter 1

Aktiviteter 2

Sekundær
målgruppe

Gennemførelse af
kurser med fokus på:
(a) spotte/motivere
den primære
målgruppe; (b)
Særlige indsatser på
virksomhedsniveau –
samt (c) Fastholdelse
og støtte i forhold til
videreuddannelse.

Opsøgende arbejde
målrettet ledige
(jobcentre og Akasser) og
beskæftigede
(virksomheder). Dels
via telefonkontakt og
dels via
virksomhedsbesøg.
Ved CV-, fælles-,
rådigheds- og
vejledningssamtaler
spottes potentielle
medlemmer med
direkte rekruttering til
kursusudbyder.

Vejledere i A-kasser
og jobcentre samt
valgte ansatte i
faglige organisationer
Personaleansvarlige,
TR og andre på
virksomhedsniveau

Primær målgruppe
Forsikrede ledige i de
berørte brancher
Beskæftigede i de
berørte brancher.

Information og
samtale om
kompetenceløft på
virksomhedsniveau.
Tilmelding af spottede
beskæftigede og
ledige til relevante
kurser.

Delmål

Flere i den
sekundære
målgruppe får nye
redskaber til at spotte,
vejlede og fastholde
den primære
målgruppe ift.
uddannelse.

Flere i den primære
målgruppen
gennemfører med
effekt FVU/OBU og
opnår styrkede
muligheder for at
deltage i
efteruddannelse og
virksomhedsintern
kommunikation.

Slutmål

Flere i den primære
målgruppe kan begå
sig som aktive
samfundsborgere.

Flere i den primære
målgruppe kan begå
sig på
arbejdsmarkedet/øget
udbud af arbejdskraft

Flere i den primære
målgruppe fortsætter i
efteruddannelse.

Styrket
vejledningsaktivitet
med udbygget fokus
på fastholdelse af det
individuelle
kompetence- og
uddannelsesløft.

Denne forandringsteori danner afsæt for evalueringens gennemførelse, idet evalueringen primært vil fokusere
på, i hvilken grad og på hvilken måde den skitserede sammenhængsforståelse også i praksis har skabt
ramme og forudsætning for projektets realiserede effekt. Med fokus på netop dette forhold, bliver læring og
videreudvikling det primære mål for evalueringen.
Specifikt i forhold til anvendelsen af programteorien i en evalueringssammenhæng er det vigtigt at være
opmærksom på følgende:


For det første, at idet projektets gennemførelse forudsætter en dynamisk udviklingsproces, kan
sammenhængen i projektet ikke alene læses som en bevægelse fra venstre mod højre. Gennemførte
aktiviteter er nok forudsætningen for opnåede (del)mål. Men tilsvarende er successivt opnåede (del)mål
også af betydning for, hvilke aktiviteter, som løbende har kunnet iværksættes i projektet.



For det andet, at det er vigtigt at have særlig fokus på de såkaldte moderatorer i programteorien. Disse
moderatorer markerer faktorer, som kan enten forstærke eller reducere den forventede effekt af en given
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aktivitet. Et eksempel på dette er fx de muligheder, som deltagerne i gennemførte nøglepersonskurser
faktisk har i deres praktiske hverdag for at omsætte ny viden og nye færdigheder til konkrete handlinger;
et råderum, som projektet ikke direkte har kunnet påvirke og som vil være forskelligt fra deltager til
deltager.


For det tredje, at det er vigtigt at være opmærksom på, at den skitserede langsigtede effekt (i projektet
angivet som ”slutmål”) alene kan vurderes på baggrund af indikatorer – og ikke nødvendigvis opgøres
som en dokumenteret effekt inden for projektets tidsramme.

1.4. Evalueringens datagrundlag
Evalueringens datagrundlag er følgende:


Diverse baggrundsmaterialer, der løbende er udarbejdet som del af projektet.



Kvantitativt materiale, som dokumenterer de gennemførte aktiviteter i projektet; herunder forskellige typer
af gennemførte aktiviteter og antal deltagende i den primære målgruppe, opdelt på underkategorier.



Interviews med udvalgte vejledere og ledelsesrepræsentanter fra projektdeltagende A-kasser og
jobcentre.



Interviews med udvalgte undervisere (udviklere) fra de 3 typer af gennemførte nøglepersonskurser;
repræsenterende de nedsatte, regionale arbejdsgrupper.



Interviews med udvalgte deltagere på nøglepersonskurser.



Interviews med udvalgte undervisere/projektansvarlige fra de lokale AOF centre, som har forestået den
tilpassede undervisning på FVU/OBU-området.



Interviews med repræsentanter fra den primære målgruppe.



Interviews med repræsentanter fra projektets styregruppe og øvrige repræsentanter fra relevante faglige
organisationer.



Interview med projektledelsen.

Visitering af deltagere til interviews sker i et samarbejde med projektledelsen i AOF Danmark.
I forbindelse med denne visitering af respondenter er der lagt vægt på variation og ikke på repræsentativitet. I
forbindelse med kvalitative analyser – som den aktuelle evaluering - vil et statistisk repræsentativt udvalg af
respondenter være uinteressant. Målet vil derimod være at inddrage så mange forskellige perspektiver og
vinklinger, som muligt. Og ikke at involvere en stor gruppe, som på afgørende parametre ligner hinanden.
Derfor er det i evalueringen prioriteret at nå frem til et strategisk udsnit af respondenter (Troost &
Jeremiassen, 2010). Dette er gjort ved at udvælge variabler/kategorier, som umiddelbart vurderes at have
teoretisk betydning, som fx AOF-centre, a-kasser og jobcentre. Og inden for disse kategorier igen vælge nye
variabler/kategorier, som også umiddelbart vurderes at være af betydning; som fx ledelse og medarbejdere.
Konkret er der i analysen netop skelnet mellem respondenter på følgende måde:


Niveau 1: AOF-centre; a-kasser, jobcentre og virksomheder.



Niveau 2: Ledelse, undervisere på nøglepersonskurser og undervisere på FVU/OBU-området (AOFcentre)



Niveau 3: Deltagere på nøglepersonskurser og deltagere i FVU-/OBU-undervisning.



Niveau 4: deltager på FVU-/OBU-forløb.



Niveau 5:



Projektledelse.
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Denne opdeling kan skematisk illustreres på følgende måde:

AOF-centre

Ledelse

Undervisere på
nøglepersonskurser

Undervisere
på FVU/OBUområdet

Deltagere på
nøglepersonskurser

Deltagere
på FVU/OBUområdet

A-kasser

Jobcentre

Ledelse/
Medarbejdere

Ledelse/
Medarbejdere

Virksomheder

Ledelse

Medarbejdere

Projektledelse

Samlet er der interviewet 32 personer i forbindelse med projektets gennemførelse.

1.5. Evalueringsdesign
Der er i evalueringen metodisk taget afsæt i en såkaldt virkningsevaluering6. Grundlaget for anvendelse af
virkningsevalueringen er velbeskrevet og effektmæssigt veldokumenteret.
Det primære fokus for virkningsevalueringen ligger i vurderingen af, hvordan en given indsats omsættes til
konkrete resultater. Evalueringen har således som mål at dokumentere (bekræfte/afkræfte), hvordan – og i
hvilket omfang – en bestemt intervention faktisk er resulteret i de forventede resultater for en bestemt
målgruppe under en given kontekst.
De metodiske kvaliteter ved virkningsevalueringer er bl.a. følgende:


Virkningsevalueringen fokuserer specifikt på ”forklaringer”. Virkningsevalueringen kan derfor med stort
udbytte anvendes analytisk til ”at trænge bag” dokumenterede effekter og give et bud på de faktorer, som
har været bestemmende for opnåelsen af disse effekter.



Virkningsevalueringen har fokus på, hvad der virker for hvem, hvordan, hvornår og under hvilke
betingelser. Med virkningsevalueringen rettes opmærksomheden således på, at en given effekt – eller
mangel på samme – skal vurderes i en bestemt situation og i forhold til en særlig kontekst.



Virkningsevalueringen egner sig også til at give råd om, hvilke supplerende, fremadrettede initiativer, som
kan iværksættes i forhold til at få en given indsats til at virke bedre. Virkningsevalueringen har således
ikke alene et retrospektivt perspektiv, men understøtter også, at opnåede projekterfaringer og -resultater
successivt skal kunne anvendes fremadrettet.

Et vigtigt element i arbejdet med virkningsevalueringen ligger i at formulere en såkaldt forandringsteori for det
evaluerede område. Forandringsteorien tydeliggør forestillinger om, hvordan en given indsats konkret tænkes
at virke. Med afsæt i forandringsteorien bliver den centrale opgave for evalueringen at forholde sig til følgende

6

Jf. f.eks. Peter Dahler-Larsen/Hanne Kathrine Krogstrup: Nye veje i evaluering.
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spørgsmål: Kan man som evaluator bekræfte, afkræfte eller udvikle forandringsteorien – alle tre dele med
henblik på en løbende forbedring af indsatsen?7
I den aktuelle evaluering tages afsæt i den forandringsteori, som er udarbejdet af projektledelsen i forbindelse
med den oprindelige projektansøgning (jf. punkt 1.3).

1.6. Analysestrategi
Der er i evalueringen metodisk lagt vægt på transfer som det dominerende teoretiske perspektiv i forbindelse
med analyse og perspektivering af de resultater og erfaringer, som er opnået med projektet.
Helt grundlæggende handler transfer om, i hvilken grad det, som en given person lærer i én sammenhæng –
typisk en kvalificeringssammenhæng, kan overføres til en anden sammenhæng – typisk en
anvendelsessammenhæng. Fokus er altså på mere og andet end det forhold, om den enkelte faktisk lærer
noget. Det tages for givet. Det interessante her er derimod, om det lærte også kan anvendes i praksis.
Det er forskningsmæssigt veldokumenteret, at denne transfer ikke er simpel og gnidningsfri. Det modsatte er
snarere tilfældet. Således er der forskning, der peger på, at op mod 90 % af ny viden og ny kunnen ikke
omsættes til praksis (Lim & Morris, 2006).
I forskningen omkring transfer opereres der med endnu en vigtig skelnen; nemlig forskellen mellem ”nær” og
”fjern” transfer (Wahlgren, 2009). ”Nær transfer” betyder, at man anvender det lærte i situationer, der har stor
lighed med læringssituationen. ”Fjern transfer” indebærer, at man anvender det lærte i situationer, der er
forskellig fra læringssituationen.
Ud fra eksisterende viden på området er det muligt at fremhæve følgende faktorer, som understøtter nær
transfer:


Den lærende oplever, at undervisningens indhold reflekterer egen praksis.



Den lærende tilbydes en præcisering af, hvor og hvordan det lærte skal anvendes i praksis.



Den lærende tilbydes en stærk overlæring (læring, der modvirker glemsel).



Den lærende tilbydes primært læring i forhold til de dele af egen praksis som har karakter af procedure
eller standardiserede fremgangsmåder (fx ved jobsøgning).



Den lærende tilbydes afgrænset og præcis læring i forhold til efterfølgende umiddelbar anvendelse i
praksis.

Når det gælder fjern transfer er der dokumentation for at følgende opmærksomhedspunkter øger en transfer:


Den lærende forstår de underliggende principper og begreber i forbindelse med det lærte.



Den lærende øver sig i at anvende det lærte i forskellige kontekster og via nye praktiske eksempler.



Den lærende bliver opmuntret/opfordret til at diskutere og anvende læringen i situationer, som den
lærende selv vælger.



Den lærende blive opfordret/opmuntret til at anvende det lærte i andre situationer end læringssituationen.

Som det fremgår knytter den nære transfer sig til en forestilling om, at transfer styrkes, idet der optræder
identiske elementer i lærings- og anvendelsessituationen. Dette gør sig især gældende, idet der er tale om
tilegnelse af færdigheder, kunnen og procedurer i forhold til en konkret anvendelsessammenhæng.

7

Jf. Peter Dahler-Larsen/Hanne Kathrine Krogstrup: Nye veje i evaluering.
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Omvendt knytter den fjerne transfer sig til en forestilling om, at det væsentligste for transfer er tilegnelsen af
grundlæggende regler/forståelser - og træning i anvendelsen af disse. Denne type af transfer er især
væsentlig, idet der er tale om tilegnelse af generel teori og viden, som efterfølgende skal kunne anvendes i en
variation af sammenhænge.

1.7. Tidsplan
Evalueringen er gennemført i perioden oktober 2020 – januar 2021.
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2.0. Opnåede projektresultater

I det efterfølgende afsnit redegøres for projektets opnåede resultater og erfaringer (output), således som disse
kan skitseres på baggrund primært af de gennemførte interviews. Der tages i den forbindelse afsæt i
projektets forandringsteori. Og her med et særligt fokus på den skitserede sammenhæng mellem igangsatte
aktiviteter på den ene side og opnåede delmål inden for projektperioden på den anden side.
Konkret er der i afsnittet fokus på følgende aktivitet-og-målopfyldelseskæder, med afledte, centrale
undersøgelsesspørgsmål:

Projektaktiviteter

Delmål, output inden for
projektperioden

Centrale undersøgelsesspørgsmål

Gennemførelse af kurser med
fokus på:

At spotte/motivere den
primære målgruppe.

At iværksætte særlige
indsatser på
virksomhedsniveau.

At fastholdelse og støtte
den primære målgruppe i
forhold til
videreuddannelse.

Flere i den sekundære målgruppe får
nye redskaber til at spotte, vejlede og
fastholde den primære målgruppe ift.
uddannelse.

I hvilken grad – og på hvilken måde – de
gennemførte nøglepersonskurser har
styrket en kompetence hos deltagerne
(sekundær målgruppe) til at spotte og
motivere den primære målgruppe til
FVU/OBU i forbindelse med et før-, underog efterforløb (Kursus 1: Spotte og
motivere – koncept; Kursus 2: Særlig
indsats på arbejdspladsen – samt Kursus
3: Fastholdelse og støtte i forhold til videre
uddannelse).

Etablering af lokale
samarbejdsfora med deltagelse
af repræsentanter fra lokale
AOF-centre, jobcentre, A-kasser
og virksomheder.

Lokale samarbejdsfora, som kan
understøtte det opsøgende arbejde i
forhold til ledige og beskæftigede
(virksomheder) i den primære
målgruppe.

I hvilken grad – og på hvilken måde – de
etablerede, lokale samarbejdsfora har haft
mulighed for at styrke bredden og
kvaliteten i det opsøgende arbejde;
målrettet såvel ledige som beskæftigede
(virksomheder) i den primære målgruppe.

Opsøgende arbejde målrettet
ledige (jobcentre og A-kasser)
og beskæftigede
(virksomheder). Dels via
telefonkontakt og dels via
virksomhedsbesøg. Ved CV-,
fælles-, rådigheds- og
vejledningssamtaler spottes
potentielle medlemmer med
direkte rekruttering til
kursusudbyder.

Styrket vejledningsaktivitet med
udbygget fokus på fastholdelse af det
individuelle kompetence- og
uddannelsesløft.

I hvilken grad – og på hvilken måde – er
der sket en omsætning af deltagernes
nyerhvervede viden/færdigheder til praksis
(transfer). Dels i den forstand at ny viden
og nye færdigheder opleves som relevante
for egen praksis. Og dels i den forstand, at
der er rum i hverdagen til at tage dem i
brug.

Understøttende
informationskampagner (fx
SoMe).

I hvilken grad og på hvilken måde har det
tværgående samarbejde – centralt og
lokalt – understøttet det opsøgende
arbejde i projektet.
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Information og samtale om
kompetenceløft på
virksomhedsniveau.

Styrket vejledningsaktivitet med
udbygget fokus på fastholdelse af det
individuelle kompetence- og
uddannelsesløft.

I hvilken grad – og på hvilken måde –
projektet har bidraget til at den primære
målgruppe har fået et øget kendskab til
kvalificeringsmulighederne via FVU/OBU.

Information om kompetencefond
til virksomhedsniveau

Styrket kendskab – såvel på individuelt
niveau som på virksomhedsniveau – til
kompetenceløft via efteruddannelse;
herunder muligheder for praktisk
gennemførelse og finansiering.

I hvilken grad – og på hvilken måde –
projektet har bidraget til at den primære
målgruppe har fået et øget kendskab til
kvalificeringsmulighederne via FVU/OBU.

Tilmelding af spottede
beskæftigede og ledige til
relevante kurser; bl.a. med
afsæt i konkret
virksomhedspraksis.

Implementering af effektiv logistik, der
sikrer en hurtig og smidig overgang fra
”spottet” til kursusdeltager.

I hvilken grad – og på hvilken måde –
projektet har bidraget til en mere smidig
overgang fra ”spottet FVU/OBU-person” til
”kursusdeltagelse”.

Samarbejde på virksomhedsplan
om fælles kurser.

Flere i den primære målgruppe
gennemfører med effekt FVU/OBU og
opnår styrkede muligheder for at
deltage i efteruddannelse og
virksomhedsintern kommunikation.

I hvilken grad – og på hvilken måde –
projektet har bidraget til en justering af
kursustilbud på FVU/OBU-området, så
disse i højere grad matcher behov i den
primære målgruppe.

Koncept, som fungerer i forhold til
såvel små virksomheder som
landsdækkende virksomheder.

Med baggrund i denne skitserede sammenhæng fokuseres der nedenfor på følgende temaer:


Effekt af nøglepersonskurser.



Effekt af lokale samarbejdsfora.



Effekt af virksomhedsopsøgende arbejde.



Effekt af information og vejledning på virksomhedsniveau.



Effekt af logistik omkring kursustilmelding og kursusgennemførelse.



Effekt af samarbejde på virksomhedsside.



Effekt af tværgående indsatser.

2.1. Effekt af nøglepersonskursussus
Den gennemgående vurdering blandt de interviewede er, at de gennemførte nøglepersonskurser har udgjort
en vigtig forudsætning for den effekt, som er opnået med projektet. De positive erfaringer med
nøglepersonskurserne vurderes således også generelt som en af de vigtigste læringspunkter fra projektet.
Mere konkret peger de interviewede – i relation til gennemførte nøglepersonskurser – på følgende resultater
og erfaringer:

Nøglepersonskurser som meningsskabende ramme
Flere af de interviewede arbejdspladsrepræsentanter fremhæver, at de gennemførte nøglepersonskurser i
praksis har fungeret som rammesættende for videre efteruddannelse på arbejdspladsen. Dels er der – som
udtrykt af én af de interviewede – solgt tillid til uddannelsessystemet på kurserne, hvor opkvalificeringen er sat
ind i en meningsskabende sammenhæng for den enkelte. Dels er der med kurserne uddannet en række
rollemodeller i forhold til det ikke alene at gøre brug af efteruddannelse, men også i forhold til at italesætte
særlige – og måske tabuiserede – opkvalificeringsbehov. Og dels har der på kurserne i høj grad været fokus
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på kommunikation og motivation som redskab i forhold til internt på arbejdspladsen at argumentere for
betydningen af efteruddannelse generelt, og specifikt for en FVU-/OBU-undervisning.
Flere af de interviewede taler i den forbindelse om, at der med projektet er udviklet og afprøvet en form for
trainers-training-koncept, og om at nøglemedarbejdernes bidrag til at skabe mening omkring at
efteruddannelse har været vigtig også i forhold til effekten af den efterfølgende FVU-/OBU-undervisning. Og
idet denne individuelle meningsskabelse betragtes som den første og mest grundlæggende forudsætning for
effekt af opkvalificering og efteruddannelse. Uddannelsen på nøglepersonskurserne har haft en kæmpe
betydning. Vi har ligesom fået et brohoved ind på arbejdspladsen, som har kunne argumentere for
betydningen af uddannelse og opkvalificering. Og det gode er jo, at det er en platform, som vi også vil kunne
gøre brug af fremadrettet. Når projektet er slut.

Opdateret viden på FVU-/OBU-området
Alle de interviewede, som har deltaget på et eller flere nøglepersonskurser, fremhæver, at de via kurset har
fået opdateret deres faglige viden på FVU-/OBU-området. Det er fx sket via emner som8:


Spotte ledige med uddannelsesbehov.



Værktøjer og god praksis, når du spotter.



Den gode samtale om uddannelse og kompetenceløft.



Informere og motivere til kompetenceløft.

Der peges her på, at denne grundlæggende viden er helt afgørende for, at man fx som sagsbehandler i en Akasse kvalificeret kan anbefale et medlem at starte på et FVU- eller et OBU-forløb. Selvfølgelig kan man
vejlede uden at kende kurserne i detaljer. Og det har jeg da også tidligere gjort. Men det er bare noget andet,
når man kender tingene dybere. Dels bliver vejledningen jo mere kompetent. Og dels så tror man jo selv lidt
mere på det. Og det kan nok i sig selv være motiverende for begge parter.
Et flertal af de interviewede A-kasserepræsentanter peger her specifikt på værdien af, at de er blevet
opkvalificeret i forhold til at anvende et testværktøj i forbindelse med at skulle spotte personer, som kunne
være relevante i forhold til en OBU-undervisning. En gennemgående metode har her været, at deltagerne på
kurset selv har taget testen. Vurderingen er her, at denne ”selvtest” har givet et særligt indblik i, hvad der
kortlægges med testen og på hvilken måde. For mig var det noget af en øjenåbner selv at blive testet. Altså
på den absolut gode måde. Nu kan jeg ligesom se det at blive testet fra begge sider af skrivebordet.

Særlig værdi af interne virksomhedsforløb
Flere af de interviewede arbejdspladsrepræsentanter peger på en særlig værdi af de nøglepersonforløb, der
er gennemført som virksomhedsinterne kurser9. Typisk på større virksomheder inden for den private sektor.
Deltagerne har her primært været mellemledere og tillidsrepræsentanter; men også medarbejdere som af
kollegaer og ledelse er tilskrevet en særlig ”uformel magt”; primært i forhold til et efteruddannelsesspørgsmål.
Med disse forløb har det været muligt at tone opkvalificeringen, så den præcist har matchet den enkelte
virksomheds medarbejderprofil og fagområde. Vurderingen er – såvel fra den kursusansvarlige AOF-side som

8
9

AOF Danmark (uden år): Nøgle personskursus for A-kassernes medarbejdere.
AOFDanmark (uden år): Nøglepersonskursus for virksomheder, brancher og fagområder.
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fra virksomhedsside – at det med denne virksomhedsspecifikke toning har været muligt at skabe ekstra
motivation i deltagergruppen. Og også styrket en transferværdi i den forstand, at det har været nemmere for
deltagerne at omsætte den viden, der er opnået på kurset til en efterfølgende praksis i samspillet med
kollegaer og medarbejdere.
Som en særlig positiv effekt fremhæves det videre, at de opkvalificerede nøglemedarbejdere efterfølgende har
kunnet fungere som interne ambassadører såvel for kollegaers deltagelse i FVU-/OBU-undervisning som i
forhold til yderligere efteruddannelse. Erfaringen er således, at gruppen af medarbejdere, der har deltaget på
nøglepersonskurserne efterfølgende reelt har kunnet agere som en form for uddannelsesambassadører.
Konkret er det bl.a. kommet til udtryk ved, at denne gruppe har formidlet vigtig viden om efteruddannelse
”opad” i egen organisation – fx i et tæt samarbejde med en AOF-konsulent, hvorfor spørgsmålet om
medarbejdernes efteruddannelse i højere grad end tidligere er blevet en del af en strategisk, ledelsesdrøftelse
og –prioritering. Men der er også eksempler på, at uddannede nøglemedarbejdere har løst opståede
udfordringer omkring planlagt og/eller gennemført efteruddannelse; igen med en direkte ledelseskontakt.

Forløb med strategisk sigte
Primært i regioner og kommuner er der eksempler på gennemførelse af nøglepersonskurser, som er sket på
baggrund af drøftelser i centrale samarbejdsfora, som fx HSU. Der har i den forbindelse ikke alene være fokus
på vigtigheden af at igangsætte kursusaktiviteter på FVU-/OBU-området for en afgrænset medarbejdergruppe.
FVU/OBU er her tænkt ind i en bredere, strategisk ramme, hvor en kvalificering på disse områder er betragtet
som en nødvendig forudsætning i forhold til fremadrettet at kunne satse på en systematisk
kompetenceudvikling for den samlede medarbejdergruppe. Fx i forbindelse med en ønsket, massiv satsning
på yderligere digitalisering af bestemte fagområder på forvaltnings- og serviceområdet.
Enkelte af de interviewede kommunerepræsentanter peger på, at det kan være vanskeligt at dokumentere
den direkte sammenhæng mellem gennemførte nøglepersonskurser og efterfølgende gennemført
efteruddannelse. Dels opleves kausaliteten her som usikker – og dels er der eksempler på et relativt stort
tidsmæssigt slip mellem gennemførelsen af de to typer af uddannelsesaktiviteter, hvorfor andre faktorer også
mellemliggende kan have spillet en afgørende rolle.

2.2. Effekt af lokale samarbejdsfora
Gennemgående peger de interviewede på, at et vigtigt resultat af projektet har været, at det lokale
samarbejde mellem AOF-centre, A-kasser, jobcentre og virksomheder er blevet yderligere styrket. I den
forbindelse fremhæves især betydningen af den fælles deltagelse på nøglepersonskurser. Mere konkret peger
de interviewede – i relation til dette styrkede lokale samarbejde – på følgende resultater og erfaringer:

Tættere samarbejde i hverdagen
Et stort flertal af de interviewede fremhæver, at de gennemførte nøglepersonskurser har bidraget afgørende til
at styrke det lokale samarbejde – og den lokale indsats – på FVU-/OBU-området.
Dette udvidede samarbejde har primært omfattet repræsentanter fra de lokale AOF-centre, jobcentre og
udvalgte A-kasser. Og fokus i dette arbejde har først og fremmest været, hvordan man lokalt har kunnet
kvalificere rekrutteringen af ledige og beskæftigede til FVU-/OBU-undervisning.
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Flere af de interviewede peger her på, at en fælles deltagelse i nøglepersonskurser er resulteret i nedsættelse
af en form for lokal taskforce med jævnlige møder, og hvor eksisterende, uformelle netværksrelationer er
blevet mere formaliseret og institutionaliseret i den forstand, at FVU-/OBU-fokus har været et fælles
omdrejningspunkt og dagsordenpunkt. Kurserne gjorde en forskel, synes jeg. På den måde, at vi lige fik et
skarpere fokus på ordblindeområdet og talt mere formelt om det. Selvfølgelig havde vi talt sammen før også.
Men nu blev det ligesom mere formaliseret. Og vi har holdt ved siden. Mødes stadig.
I forlængelse af denne pointe er der også flere af de interviewede, der peger på, at de forstærkede
samarbejdsrelationer, der opleves som et resultat af den fælles deltagelse på nøglepersonskurserne, også har
styrket mulighederne for løbende at holde sig ajour med udviklingen på FVU-/OBU-området. Primært via
information fra de lokale AOF-centre.
Videre fremhæves det af de interviewede, at de styrkede, lokale samarbejdsrelationer og netværk, der er
skabt som en udløber af de gennemførte nøglepersonskurser, også har kvalificeret en fælles indsats på andre
parallelle områder. Og her såvel på det beskæftigelsesmæssige som på det uddannelsesmæssige område.
Dels i form af en egentlig koordineret indsats, men dels også i form af at man er blevet tydelig på, hvem man
kan trække på i sit lokalområde i forhold til at afklare eller fremme en given sag. Vi har da helt klart fået et
udvidet netværk. Hvis jeg står med et problem, som kræver at vi får jobcentret ind over, så ved jeg nu, hvem
jeg skal ringe til for at få tingene løst på en hurtig og smidig måde. I sidste ende er det jo også en stor fordel
for borgeren.
Endelig peges der fra AOF-side på, at samarbejdet med de lokale A-kasser i nogen grad også har været
betinget af tidligere relationer og erfaringer i dette samarbejde. Typisk fremhæves her et historisk tættere
samarbejde med 3Fs A-kasser, sammenlignet med de øvrige A-kasser, som indgår i projektet, Og i
forlængelse heraf peges også på, at der er forskel i den hastighed og den effektivitet, som kendetegner de
enkelte A-kasser i deres udmelding fra centralt til lokalt niveau, omkring et projekt som det aktuelle.
Som et eksempel på det konstruktive samarbejde med 3F fremhæver projektledelsen bl.a. udarbejdelsen af
fælles koncept til kompetenceafklaring af 3F-valgte og –ansatte, hvor målsætningen dels har været at sikre et
fælles grundlag for systematisk og strategisk kompetenceudvikling i afdelingerne – samt dels at styrke det
samlede kompetenceniveau i forhold til at løse kerneopgaverne.10 Og på samme måde fremhæves et
udarbejdet Flowdiagram, skitserende proces for 360 grader kompetenceafklaring.
Yderligere peges der fra projektledelsens side på samarbejdet med 3F på det såkaldte ”almenområde”, hvor
3F-medlemmer har fået styrket deres jobsøgningskompetence på kursus med emner som 11:


Træning i at bruge joblog.



Hjælp til at bruge IT i jobsøgning.



Hjælp til at læse en jobannonce.



Træning i at finde flere oplysninger om virksomheden på internettet.



Individuel hjælp og støtte.

I forlængelse af disse eksempler fremhæver projektledelse ligeledes, at det udbytterige samarbejde med 3F
også har en dokumentationseffekt og forventeligt vil kunne åbne op for fremtidige, tilsvarende samarbejder
med andre A-kasser.

10
11

AOF Danmark/3F(2020): Kompetenceafklaring af 3F-valgte og –ansatte.
3F: Langt introforløb; FVU-forløb.
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Evaluerende tilgang til praksis
Enkelte af de interviewede fremhæver vigtigheden af, at der løbende er sket en korrektion af det tværgående
samarbejde. Der peges her – fra jobcentre- og A-kasserepræsentanter - på AOF-centrenes åbenhed og
beredvillighed i forhold til at justere på forhold, som ikke er oplevet som optimale. Enten i serviceringen af den
enkelte borger eller i forbindelse med mere generelle sagsgange og procedurer. Ingen af de interviewede kan
her fremhæve eksempler på udfordringer og problemstillinger i det tværgående samarbejde, som der ikke
umiddelbart er taget hånd om og fundet en løsning på. Igen primært på initiativ af AOF. Vi havde en enkelt
ting, som ikke kørte optimalt efter et personskifte hos AOF. Men vi påpegede det så, og lige med det samme
kom der styr på tingene. Jeg tror, at det har noget at gøre med, at vi her har betragtet hinanden som
samarbejdspartnere. Vi har heller ikke set på AOF som en ekstern leverandør, som vi jo ellers typisk gør med
de uddannelsesinstitutioner, som vi arbejder sammen med.

Adgang til hinandens netværk
Flere af de interviewede oplever, at de med det styrkede lokale samarbejde også har fået adgang til et udvidet
netværk. Og her ikke mindst til lokale virksomheder. Den gennemgående vurdering er, at der på
netværkssiden er sket en form for ”knopskydning”, som det udtrykkes af én af de interviewede, hvor man
eksempelvis i AOF-regi har fået adgang til jobcentrets virksomhedsnetværk. Og det også i forbindelse med
sager og henvendelse, som ikke nødvendigvis er specifikt rettet mod FVU-/OBU-området. Som den afgørende
faktor i den forbindelse peges der på den tillidsopbygning, som er sket via den fælles deltagelse på
nøglepersonskurser.

Fælles virksomhedsservice
Gennemgående peger de interviewede AOF-repræsentanter og A-kasserepræsentanter på, at projektet har
styrket en fælles virksomhedstilgang – og service. Med projektet er genereret yderligere erfaringer med i
fællesskab at arbejde helhedsorienteret med serviceringen af samarbejdende virksomheder. Fx i forbindelse
med at opkvalificering af eksisterende medarbejdere knyttes sammen med rekrutteringen af nye
medarbejdere. I praksis er det typisk kommet til udtryk ved, at man gensidigt har kunnet henvise
virksomheden til hinanden, i forbindelse med at virksomheden har haft en udfordring, som har ligget ud over
eget kompetencefelt. Fra virksomhedsside giver man udtryk for her at have haft én indgang til flere
”systemer”. Gennem hele forløbet med ordblindeundervisningen har xx fra AOF været den primære
kontaktperson for mig. Det gode har været, at jeg bare har kunnet spørge hende, hvis jeg brug for at vide
noget, som jobcentret måske er de bedste til. Så har hun formidlet videre. Det husker jeg da i hvert fald er sket
et par gange.

Kvalificeret erfaringsudveksling og videndeling
Enkelte af de interviewede A-kasserepræsentanter fremhæver også, at det at have deltaget på et
nøglepersonskursus lokalt har skabt en form for fælles referenceramme. Det er blevet mere tydeligt, hvad der
menes med fx en test i OBU-sammenhæng. Denne type af fællesskab fremhæves også som en første
forudsætning for en kvalificeret erfaringsudvikling og videndeling. Det styrkede lokale samarbejde handler
med andre ord, pointeres det, ikke alene om, at der er skabt nye relationer og om at hinandens organisationer
er blevet mere transparente. Det handler også om en ny fælles faglighed. Jeg tror, vi her er inde på noget
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vigtig. Når jeg har delt mine erfaringer på vores fælles møder, så er det ligesom blevet løftet op over det
anekdotiske plan. Det er blevet til noget vi kan drøfte sammen på en meningsfuld måde. Det handler måske
om at kunne se det eksemplariske i de ting, som optager os.

2.3. Effekt af opsøgende arbejde
Gennemgående er det de interviewedes vurdering, at det opsøgende arbejde i projektet har udgjort en vigtig
forudsætning for de opnåede resultater på kursussiden. Og det gælder såvel det opsøgende arbejde i forhold
til virksomhedssiden som i forhold til ledige enkeltpersoner. Det er dog samtidig også vurderingen, at det har
været nødvendigt at investere store ressourcer i dette opsøgende arbejde, hvor indsatsen ikke – umiddelbart
– er resulteret i en-til-en effekt. Mere konkret peger de interviewede – i relation til dette opsøgende arbejde –
på følgende resultater og erfaringer:

Større virksomheder, og betydningen af et strategisk fokus på uddannelsesområdet
En pointe fra projektet, som fremhæves af flere af de interviewede AOF-repræsentanter, handler om, at det for
en række større virksomheder er blevet et konkurrenceparameter, at de også arbejder systematisk og
strategisk i forhold til medarbejdernes efteruddannelse. Dels i forbindelse med en ekstern profilering. Men dels
også i forbindelse med en nødvendig faglig opkvalificering; fx i forhold til at have medarbejdere med en vis
digital kompetence, der understøtter, at flere og flere arbejdsprocesser digitaliseres.
Der er eksempler i projektet på, at der – fra AOFs side – er indgået aftale om at løfte en sådan strategisk
funderet uddannelsesaftale, med afsæt i FVU-/OBU-området; men med mulighed for udvidelse til også at
omfatte andre faglige områder.
I forbindelse med indgåelse af disse aftaler peges der på, at også de lokale arbejdsmarkedsråd har spillet en
aktiv rolle som formidler mellem AOF og virksomhedssiden.
Den gennemgående vurdering hos de interviewede AOF-repræsentanter er, at til trods for at der har været en
vis åbenhed og forståelse for uddannelseselementets strategiske betydning i dette virksomhedssegment, så
har det været af afgørende betydning, at der med de ekstra ressourcer til et virksomhedsopsøgende arbejde som er afsat i projektet - har været mulighed for et mere langvarigt og professionaliseret forarbejde i forhold til
at lande disse uddannelsesaftaler. Vi har kørt nogle ret omfattende forløb igennem, hvor jeg synes det er fair
at sige, at opkvalificeringen har haft en strategisk betydning for virksomheden. Uden det skal lyde for
dramatisk. Og det interessante er jo, at fordi virksomheden har den tilgang, og vi taler om så mange
medarbejdere og forløb så får aftalen jo også en strategisk betydning for os som uddannelsesudbyder!

Mindre virksomheder, primært med et driftsfokus også i uddannelsesspørgsmål
I projektet har der været et ekstra fokus på mindre virksomheder som en indirekte konsekvens af de
allokerede ekstra midler til det virksomhedsopsøgende arbejde i projektet. Disse supplerende midler er
således i en vis grad anvendt i forhold til at opnå kontakt til netop mindre virksomheder med få eller ingen
erfaringer i forhold til at arbejde systematisk med medarbejdernes opkvalificering og efteruddannelse.
Den gennemgående erfaring fra dette arbejde er, at det er tidskrævende at opbygge relationer til dette
virksomhedssegment, og at en effekt i form af faktisk kursusgennemførelse i bedste fald viser sig på den
lange bane. Flere af de interviewede AOF-repræsentanter refererer her til en latenttid på mere end 1 år.
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Grundlæggende vurderes også dette virksomhedssegment at være positiv i forhold til at indgå
uddannelsesaftaler, men udtrykker en reservation, som typisk er koblet til den daglige drift. I den første del af
projektet begrundedes denne reservation i udfordringer med at undvære medarbejdere til uddannelse grundet
stor travlhed. I den anden halvdel af projektet er der her refereret til en usikkerhed omkring den aktuelle
COVID-19 situation. I begge tilfælde er det de interviewedes vurdering, at denne tilbageholdende tilgang
skyldes et manglende eller svagt strategisk fokus på medarbejdernes opkvalificering.

Erfaringer med ringelister
I forbindelse med COVID-19 nedlukningen fik man i AOF – af de lokale A-kasser - stillet såkaldte ringelister til
rådighed. På disse lister var opført ledige medlemmer, som muligvis kunne være interesseret i en FVU-/OBUundervisning. Fra AOF’s side har man med afsæt i disse ringelister taget telefonisk kontakt til de oplistede
medlemmer. Typisk har der her været ca. 15 minutter for AOF-medarbejderen til at motivere det enkelte Akassemedlem til uddannelsesdeltagelse.
Målt på effekt – sammenholdt med den investerede tid – er erfaringerne fra dette arbejde ikke entydigt
positive. Det viste sig i praksis at være meget vanskeligt at motivere telefonisk til uddannelse. Og ikke mindst
på særligt ”følsomme” områder som FVU og OBU. Gennemgående var de kontaktede borgere skeptiske over
for, at de overhovedet skulle have et opkvalificeringsbehov. Det typiske har således været, at de kontaktede
borgere ikke har set sig som del af målgruppen for FVU-OBU-undervisning. Og det lykkedes derfor kun at
rekruttere relativt få kursister ad denne vej.
Den svage effekt her vurderes af de interviewede som en indikation af betydningen af det personlige møde og
den personlige vejledning. Uanset hvad så taler vi fortsat om et lidt tabuiseret emne; at man fx har problemer
med at læse eller skrive. Og den samtale er altså ikke let at tage over telefonen, hvor der ovenikøbet kun er
afsat nogle få minutter til hver samtale. Men så lærte vi det.

Svært at finde ressourcer til det opsøgende arbejde
Et klart flertal af de interviewede AOF-repræsentanter peger på, at det er vanskeligt at finde ressourcer til et
opsøgende arbejde i hverdagen. Og her primært det virksomhedsopsøgende arbejde. Typisk vil et sådant
virksomhedsopsøgende arbejde alene kunne finansieres indirekte via undervisningstaxametret på FVU-/OBUområdet. Derfor har det også haft stor betydning, at der i projektet er allokeret ekstraordinære midler til netop
det virksomhedsopsøgende arbejde.
Med afsæt i disse ekstra midler har det – som beskrevet - været muligt at komme i kontakt med virksomheder,
som ikke har erfaring med at arbejde systematisk med medarbejdernes opkvalificering og efteruddannelse.
Det gælder både virksomheder inden for særlige brancheområder som virksomheder uden de nødvendige
ledelsesmæssige og stabsmæssige ressourcer.
Erfaringerne fra projektet viser dog også at det virksomhedsopsøgende arbejde i forhold til dette
virksomhedssegment ikke er ukompliceret. Typisk har det således vist sig urealistisk at forvente en
umiddelbar kursusgennemførelse på grundlag af et sådant virksomhedsopsøgende arbejde. Enkelte af de
interviewede vurderer her, at den umiddelbare succesrate ligger helt nede omkring de 15 til 20 %. En fælde
kan her være, at man som opsøgende institution er tilbøjelig til at kaste flere timer efter allerede forbrugte
timer i forbindelse med det virksomhedsopsøgende arbejde; ganske enkelt for ikke at opleve, at
ressourceinvesteringen er spildt. Blot risikerer man her at ende op med et endnu større ressourcespild. Der
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peges i forlængelse af denne problemstilling på, at det er afgørende vigtigt, at de opsøgende medarbejdere
har den rette erfaring og de rette kompetencer i forhold til løbende at evaluere og vurdere samarbejdet med
den enkelte virksomhed.
Men samtidig vurderes det også, at der i flere virksomheder sås et frø, som senere kan spire og på den lange
bane føre til reel kursusaktivitet, som det formuleres af én af de interviewede.
Flere af de interviewede AOF-repræsentanter peger på, at der i projektet har været en ubalance mellem de
ressourcer, man som projektaktør har skullet lægge i det virksomhedsopsøgende arbejde og så den betaling,
man har modtaget af projektet. Projektet har her bygget på en incitamentsstruktur, hvor en del af betalingen
for det virksomhedsopsøgende arbejde først er udløst, idet der er gennemført kursusaktivitet for den
pågældende virksomhed. Der udtrykkes forståelse for denne model, men også en problematisering af
”balancepunktet” mellem investering og tilbageløb af midler.

2.4. Effekt af information og vejledning på virksomhedsniveau
Gennemgående peger de interviewede på, at der med god effekt er gennemført informations- og
vejledningsaktiviteter på virksomhedsniveau. Og her såvel i forhold til en ledergruppe, nøglepersonsegmentet
og potentielle deltagere i FVU-/OBU-forløb. Mere konkret peger de interviewede – i relation til denne
informations- og vejledningsindsats – på følgende resultater og erfaringer:

Information og vejledning rettet mod ledelsesgruppen
Der har ikke i projektet været aktiviteter specifikt rettet mod ledelsesgrupper på virksomhedsniveau. Samtidig
peger så godt som alle de interviewede på vigtigheden af, at man fra ledelseside bakker aktivt op om
medarbejdernes deltagelse i efteruddannelse. Og at ledelsen i den aktuelle projektsammenhæng i særlig grad
har sendt et signal om, at det er et prioriteret og et anerkendt indsatsområde også at fokusere på
medarbejdere, som har behov for FVU-/OBU-undervisning. Dette er i vid udstrækning også sket i projektet.
I praksis er denne vigtige ledelsesinddragelse således sket ved, at man fra AOF-side enten alene eller
sammen med nøglemedarbejdere (deltagere i nøglepersonskurser) har holdt et indledende møde med
ledelsen i den pågældende virksomheder og her orienteret om projektets mål og primære aktiviteter.
Typisk har man fra ledelseside været positiv over for projektet. I de tilfælde, hvor man ikke har været indstillet
på at involvere virksomheden i projektet har det primært handlet om timing.
I de virksomheder, hvor ledelsen umiddelbart har givet tilsagn om deltagelse i projektet, refererer de
interviewede overordnet til 2 typer af ledelsesadfærd. Dels en adfærd, hvor ledelsesengagementet har
begrænset sig til netop et overordnet (positiv) stillingtagen til projektet. Og dels en adfærd, hvor man fra
ledelsesside har involveret sig også i den efterfølgende praktiske udrulning af virksomhedens engagement i
projektet. Effekten i forhold til omfang af faktisk gennemført opkvalificering vurderes klart at have været størst i
det sidste tilfælde. Det er vurderingen, at det ikke er fuldt tilstrækkeligt, at man fra ledelsesside skaber rammer
og muligheder. Erfaringerne fra projektet synes derimod at pege på vigtigheden af et synligt ledelsesmæssigt
engagement i hverdagen. I de virksomheder, hvor ledelsen bare har sagt ja til projektet og så ikke gjort mere,
synes jeg det har været svært at rykke. Vi er på et område, hvor det i praksis ikke er nok at lade det været op
til den enkelte medarbejder om hun vil på kursus eller ej.
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Hvis man ikke motiveres og måske også presses lidt ud af sin comfortzone, så bliver det svært. Og det sidste
mener jeg er en ledelsesopgave. Det er ikke en opgave for kollegaer eller for os, for den sags skyld. Vi kan
bidrage, men ikke være ansvarlige.

Information og vejledning rettet mod nøglemedarbejdersegmentet
Som beskrevet tidligere fremhæves betydningen af den kvalificering som er sket via de gennemførte
nøglepersonskurser. Ikke kun i forhold til projektets umiddelbare fokus på FVU-/OBU-området, men også
bredere i forhold til generel opkvalificering og efteruddannelse.
Flere af de interviewede arbejdspladsrepræsentanter karakteriserer disse nøglepersoner som en form for
uddannelsesambassadører. Denne karakteristisk hænger også sammen med, at man ikke mindst fra AOFside har gjort brug af disse personer i forhold til at orientere om relevante uddannelsestiltag. Og også i forhold
til at støtte ledelsen i den vigtige motivering af FVU-/OBU-målgruppen.
I forlængelse af dette peger ikke mindst de interviewede AOF-repræsentanter videre på, at der med
etableringen af denne nøglepersongruppe også i virksomhedsregi er skabt en vigtig organisatorisk platform for
fremtidige samarbejder på efteruddannelsesområdet. Også fordi det vil være muligt at ”bruge” denne
nøglepersongruppe i forhold til en motiveret kontakt til virksomhedens ledelse.

Information og vejledning rettet mod uddannelsesrelevante medarbejdere
Med støtte fra nøglepersoner er der – primært fra AOF-side - gennemført en omfattende information og
vejledning af medarbejdere i virksomhedsregi, der potentielt kunne være relevante som deltagere i et FVUOBU-forløb. Denne information/vejledning har dels haft karakter af informationsmøder for grupper af
medarbejdere, hvor ledelsesrepræsentanter typisk også har deltaget. Eller den har haft karakter af individuelle
vejledningssamtaler.
Blandt de interviewede er der enighed om at betone vigtigheden af denne form for information/vejledning, som
er baseret på et fysisk møde, hvor det er muligt at svare på spørgsmål og eventuelt justere misforståelser og
imødegå skepsis.
Denne sidste vurdering er også sat yderligere i relief i forbindelse med projektets sidste fase, hvor al
kommunikation som udgangspunkt har været digitalt baseret. Og hvor det også er vurderingen, at det har
været klart vanskeligere at informere/vejlede den primære målgruppe om relevant efteruddannelse. Når vi
taler om opsøgende arbejde i forhold til virksomhedssiden, så har det for mig også handlet meget om mødet
med den enkelte medarbejder. Muligheden for at kunne fortælle om det her tilbud. Og ikke bare sende en
brochure til virksomheden, som så skal omdeles og læses. Hvis der er noget projektet har vist mig, så er det
betydningen af denne aktive information, hvor man bringer sig selv i spil.
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2.5. Effekt af logistik omkring kursustilmelding og kursusgennemførelse
Generelt giver de interviewede udtryk for tilfredshed med logistikken omkring såvel tilmeldingen af deltagere til
FVU-/OBU-kurser som omkring den faktiske kursusgennemførelse. Mere konkret peger de interviewede – i
relation til dette opsøgende arbejde – på følgende centrale resultater og erfaringer:

Effektiv logistik
Et stort flertal af de interviewede AOF- og A-kasserepræsentanter fremhæver betydningen af, at der i projektet
har været fokus på at afprøve modeller med en optimeret proces fra screening, over visitering til kursus og til
den faktiske kursusgennemførelse. Ofte har der været tale om et forløb under 1 uge! Der peges her på
vigtigheden af, at en screening til et FVU-/OBU-forløb også indeholder et element af motivation. Og at denne
motivation let kan tabes, hvis der går for lang tiden inden den screenede visiteres til – og påbegynder – et
kursusforløb.
Erfaringen er, at motivation er flygtig og betinget af opfattelser og følelser i situationen, og at den hurtigt kan
reduceres, når situationen ændrer sig. Vi har haft meget fokus på, at man hurtigt er blevet booket til
uddannelse, når man er blevet screenet. Vi ved, at det betyder meget for målgruppen, at tingene ruller.
Videre er der i projektet positive erfaringer med det online booking system, der er afprøvet i forbindelse med
nedlukningen i foråret 2020, som følge af COVID-19. Det har praksis vist sig muligt og effektiv med denne
type kursistbooking, også overfor projektets primære målgruppe. Systemet vil derfor også fremadrettet bliver
integreret som den af den ordinære driftsmodel på kursusområdet.

Homogene såvel som sammensatte hold
De interviewede AOF-undervisere refererer til blandede oplevelser med kursistsammensætningen på
gennemførte FVU-/OBU-forløb.
Ud fra tidligere erfaringer vurderes en del af de åbne forløb, der er gennemført i projektet – med ledige – at
være karakteriseret ved, at deltagergruppen har været mere sammensat og spredt end ”normalt”. Der peges
her først og fremmest på en stor spredning i deltagernes danskkundskaber, som følge af en høj andel af
fremmedsprogede deltagere. Denne spredning har notorisk vanskeliggjort undervisningen og også haft
betydning for deltagernes udbytte.
Omvendt peges der fra underviserside på, at de gennemførte, interne virksomhedsforløb typisk har været
karakteriseret ved en mere homogen deltagergruppe end ”normalt”. Det afgørende her – lyder vurderingen –
har været, at deltagerne har kunnet bruge virksomheden som fælles referenceramme, hvorfor det også har
været muligt for undervisere at bruge motiverende og autentiske cases fra virksomheden.

Individuelt eller organisatorisk sigte med opkvalificeringen
De gennemførte FVU-/OBU-forløb er resulteret i en meget høj deltagertilfredshed (AOF Danmark, 2020), hvor
næsten 80 % ”I meget høj grad” eller ”I høj grad” vurderer at have fået et godt udbytte af egen deltagelse 12.
I forlængelse af dette deltagerudbytte peges der fra underviserside på, at de fleste deltagere på de
gennemførte FVU-/OBU-forløb har haft et individuelt mål med opkvalificeringen. Og i flere tilfælde yderligere
et privat mål med deltagelsen. Det sidste fx i forhold til at kunne skrive sin egen livshistorie, læse for børn og
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AOF-Danmark (2020): PSI, deltagerevaluering.
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børnebørn og kunne orientere sig i e-Boks og lignende. Kun få af deltagerne på de gennemførte forløb
vurderes at have haft et eksplicit arbejdsmarkedsrettet eller virksomhedsrettet sigte med deres deltagelse. Det
er dog ikke ensbetydende med – understreges det – at den gennemførte opkvalificering ikke også kan have
haft og få betydning såvel for kompetencen i forhold til det aktuelle job som i forhold til positionen på det
generelle arbejdsmarked. Det gennemførte forløb er blot typisk ikke eksplicit talt ind i en sådan sammenhæng
af deltagerne selv.
Enkelte deltagere har dog haft fokus på at kvalificere sig i forhold til videre uddannelse – fx i HF-regi, og
dermed også haft et (indirekte) arbejdsmarkedsrettet sigte med deres deltagelse.
Dette særlige fokus og denne prioritering hos deltagerne på FVU-/OBU-forløbene skal også ses i lyset af, at
det netop er det virksomhedsrettede og det arbejdsrettede perspektiv, som er italesat markant af såvel de
involverede virksomhedsledelser som de øvrige projektpartnere. Der er ingen vil om, at der hvor vi typisk har
kunnet ramme motivationen hos den enkelte, det har været i forhold til et personligt projekt. Fx har jeg haft
flere, som gerne ville styrke deres mulighed for at hjælpe deres børn med lektierne. Men det er vel også o.k.
og jeg kan sagtens se for mig, at det også har et spin off i forhold til arbejde og uddannelse.

Særligt om den digitale undervisning
I ca. det sidste år af projektet har store dele af den planlagte kursusaktivitet måttet gennemføres som digitalt
distribueret undervisning; og her som ”ren” fjernundervisning uden nogen form for fysisk fremmøde af
deltagerne (blended learning). De interviewede underviseres generelle vurdering i den forbindelse er, at der
har været tale om en ”nødløsning”, som har været uomgængelig i situationen, og som også har givet
deltagerne den lovede opkvalificering, men som ikke fuldt ud kan erstatte en traditionel
tilstedeværelsesbaseret undervisning.
En udfordring har bl.a. været, at en stor del af FVU-/OBU-målgruppen erfaringsmæssigt lægger stor vægt på
det sociale samspil mellem deltagerne, under forløbet. Det handler dels om udveksling af erfaringer – men
dels også om at opmuntre hinanden til fortsat opkvalificering og uddannelse. Denne sociale dimension har det
ikke været muligt at indarbejde i det digitale tilbud.
En anden udfordring har handlet om, at mange i målgruppen også har svage digitale kompetencer og dermed
er meget deltagerfokus flyttet over på barrierer omkring teknik og systemforståelse – med mindre faglig fokus
til følge.
I forhold til at eliminere nogle af disse udfordringer er deltagerne blevet ringet op kort ført forløbsstart og er
blevet orienteret om rammer og indhold i den digitale ramme. Og der er i den forbindelse også tilbudt teknisk
bistand. Videre er der fra underviserside også taget afsæt i en særlig digital didaktik, hvor der typisk er
arbejdet med en vekselvirkning mellem plenum og gruppearbejde, og hvor den enkelte deltager kun
undtagelsesvist har været efterladt alene i sin individuelle digitale rum.
Enkelte af de interviewede AOF-undervisere vurderer, at deltagernes udbytte af den digitale undervisning har
ligget på et så lavt niveau, at der vil være behov for en ”revitalisering” eller ”supplerende” indsats, når det igen
bliver muligt med en tilstedeværelsesbaseret undervisning.
Andre af de interviewede undervisere peger modsat på, at en række kursister har haft ekstra udbytte af den
digitale undervisning. Det gælder fx kursister, som har profiteret af de fleksibilitet, som den digitale
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undervisning også har betydet. Eller det handler om kursister, der af forskellige grunde – som fx social angst –
har modstand mod den traditionelle tilstedeværelsesbaserede klasseundervisning.
Ligeledes peger enkelte af de interviewede undervisere på, at der er generet vigtige erfaringer fra den digitale
undervisning, som vil kunne anvendes ved en genåbning af muligheden for at gennemføre traditionel,
tilstedeværelsesbaseret undervisning. Fx i et blended learning koncept. Der peges her dels på muligheden for
i højere grad at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte deltagers individuelle forudsætning og
læringstempo – samt på muligheden for, ved virksomhedshold, at tilrettelægge undervisningen, så den
fleksibelt kan tilpasse den daglige drift.
Gennemførte kursistevalueringer i forbindelse med den digitalt baserede undervisning peger overordnet på, at
ca. en tredjedel af kursisterne har været tilfredse også med denne undervisningsform; en tilsvarende ca.
tredjedel har ikke oplevet en større forskel sammenlignet med ordinær undervisning - og endelig ville igen ca.
en tredjedel af kursisterne have foretrukket en traditionel undervisningsform13.
Den digitale undervisning, vi har gennemført, har været nødundervisning for mig at se. Mange i målgruppen
er digitalt udfordret. Det er jo bl.a. derfor de vil på kursus. Det bliver ligesom paradoksalt i sin undervisning at
fordrer en kompetence, som deltagerne ikke har og også efterspørger, med kurset.
I forlængelse heraf peges der fra underviserside også på, at der – via den digitale undervisning – er genereret
erfaringer med nye læringsformer og nye didaktiske metoder. Vurderingen er, at disse erfaringer ikke alene
fremadrettet vil kunne kvalificere en delvist digitalt baseret undervisning, men også styrke udviklingen af
traditionel tilstedeværelsesbaseret undervisning.

Efterspurgt, tværgående samarbejde
Flere af de interviewede AOF-undervisere oplever, at de i deres undervisning primært har måttet tage afsæt i
egne erfaringer i forhold til målgruppe og didaktisk praksis. Eventuelt suppleret af en sparring med nærmeste
kollega. Der vurderes her at være en chance/risiko for, at man i sin praksis reproducerer sig selv. På godt og
ondt. Det kan eksempelvis handle om materialevalg eller om valg af illustrative øvelser. Disse mulige
udfordringer opleves i særlig grad i forhold til mindre AOF-afdelinger, hvor de faglige miljøer også er
tilsvarende mindre.
I forlængelse heraf peges på et behov for en tværgående erfaringsudveksling og videndeling; også på tværs
af de lokale AOF-centre. Behovet opleves i særlig grad i forhold til udveksling af undervisningsmaterialer. Men
også i forhold til erfaringer med en digitalisering af undervisningen, således som der har været behov for i
forbindelse med den aktuelle COVID-19 krise.

2.5. Effekt af samarbejde på virksomhedsniveau
Det er de interviewedes AOF-repræsentanters generelle vurdering, at der i projektet er opnået vigtige
erfaringer med tværgående samarbejder på virksomhedsniveau. Og at disse erfaringer vil kunne få betydning
også for fremtidig planlægning og gennemførelse af efteruddannelse. Mere konkret peger de interviewede – i
relation til dette virksomhedssamarbejde – på følgende resultater og erfaringer:
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Nyudviklet koncept, med afsæt i ”den danske model”
Det udviklede koncept, som i korthed handler om, at flere virksomheder går sammen i et
uddannelsessamarbejde, og internt rekrutterer medarbejdere til samme kursusforløb (og på den måde også
sikrer gennemførelsen af planlagte kursusforløb), fremhæves af flere af de interviewede, som en effekt af ”den
danske model” på arbejdsmarkedet. Også fordi konceptet ikke alene er aftalt på direktionsgangen, som det
udtrykkes af én af de interviewede, men også er aftalt med relevante faglige organisationer og
medarbejderrepræsentanter. Konceptet betragtes således som født af en samarbejdsmodel, som aftales lokalt
og som ikke er betinget af centrale beslutninger. Eller betinget af et særligt fokus og indsatsområde i et projekt
som det aktuelle.
Flere af de interviewede peger i forlængelse af dette også på, at det udviklede koncept vil være bæredygtigt
også efter projektets afslutning, fordi det netop er udarbejdet under hensyntagen til lokale forhold og behov,
som afspejler såvel arbejdsgiver- som arbejdstagerinteresser. Det har været en stor styrke, at virksomhederne
har kunne arbejde sammen på den måde, de har gjort. Det har været eksemplarisk. Enkelt kan man synes.
Men vi ved jo af erfaring, at det virkelig er kompliceret.

Koncept, der matcher både større og mindre virksomheder
Flere af de interviewede AOF-repræsentanter vurderer, at det introducerede koncept for
virksomhedssamarbejde er et koncept, som passer såvel til større som mindre virksomheder.
De større virksomheder har glæde af samarbejdet, fordi de på den måde bidrager til at løfte branchen ved at
sikre kvalificeret arbejdskraft også i fremtiden.
De mindre virksomheder har gavn af et indbyrdes samarbejde, idet de ikke selv kan stille med hele kursushold
og derfor bliver afhængige af åbne forløb og deres faktiske gennemførelse. Ved at gå sammen sikrer de
mindre virksomheder sig, at kurser ikke aflyses grundet manglende deltagelse. Og på den måde kan de også
planlægge mere sikkert, hvor kursusdeltagelsen indpasses i den daglige drift. Det er jo det geniale ved
konceptet og de erfaringer vi har gjort os: at det passer både til de store virksomheder på rengøringsområdet
og til de små produktionsvirksomheder.

Virksomheder, der tager et brancheansvar
Flere af de interviewede AOF-repræsentanter fremhæver, at samarbejdet på virksomhedssiden ikke alene kan
betragtes som et ny-introduceret koncept i forhold til at styrke logistikken omkring kursusplanlægning og
kursusgennemførelse, men også kan forstås som de involverede virksomheders villighed til at tage et bredere
brancheansvar og ansvar for det generelle beskæftigelsesudbud på arbejdsmarkedet.
Ved at arbejde sammen omkring medarbejdernes opkvalificering har virksomhederne også sat sig ud over
den aktuelle konkurrencesituation og samlet vurderet, hvad der på sigt vil styrke medarbejdernes
employability og dermed på sigt også egen markedsposition. Fx i form af at medarbejdernes beredskab i
forhold til faglig opkvalificering via kompetencegivende efteruddannelse styrkes. Og at virksomhederne på den
måde også styrkes i deres mulighed for at gøre brug af medarbejdernes kompetence som en strategisk
udviklingsressource. Efteruddannelse af egne medarbejdere får på denne måde ikke karakter af et
konkurrenceparametre, vendt mod andre virksomheder inden for samme branche.
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Det sidste understreges af flere af de interviewede, med en særlig opmærksomhed på, hvad grundlæggende
medarbejderkompetencer på det digitale område kan have af betydning for den enkelte virksomheds
fremtidige markedsposition og udviklingskapacitet.
Og på samme måde inden for den offentlige sektor – lyder vurderingen, hvor optimering og effektivisering
baseret på øget digitalisering, alene vil kunne gennemføres, idet medarbejderne har de fornødne
kompetencer. Jeg tror man skal se det lidt større perspektiv i det her virksomhedssamarbejde. For mig at se
kan det godt blive fremtidens model for samarbejdet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner: at
virksomheder går sammen om at få uddannelserne op at stå. Og også drager nytte af, at deres medarbejdere
kan sparre på tværs af virksomheder.

2.6. Effekt af tværgående indsatser
Gennemgående vurderer de interviewede, at projektet har haft en betydelig effekt dels i forhold til den faktiske
gennemførelse af FVU-/OBU-forløb, dels i forhold til at skabe en styrket motivation for efteruddannelse på de
deltagende arbejdspladser – samt dels i forhold til udviklingen af modeller der bidrager til at styrke en
efteruddannelsesindsats. Mere konkret peger de interviewede – i relation til disse samlede og tværgående
indsatser – på følgende resultater og erfaringer:

Generel anerkendelse af sammenhængen og dynamikken i projektet
Gennemgående anerkender de interviewede, at den overordnede sammenhæng i projektet har fungeret som
forventet og at de enkelte delelementer gensidigt har understøttet hinanden. Der lægges i den forbindelse i
særlig grad vægt på følgende:


For det første fremhæves det, at sammenhængen i projektet har været tydeligt og det har været
transparent at gennemskue, hvordan projektstrukturen har været opbygget. Det gælder især
progressionen i projektet på det man kunne betegne som ”virksomhedsaksen”, hvor opsøgende arbejde i
forhold til også nye virksomhedssegmenter er resulteret i gennemførelsen af nøglepersonskurser,
ledende til en ny FVU-/OBU-aktivitet og til generel efteruddannelsesaktivitet. Denne tydelige progression
opleves som motiverende, fordi det har været klart fra projektstart, hvordan indsatser i forhold til de
enkelte projektelementer har betydning for det akkumulerede og endelige resultat.



For det andet peges på, at sammenhængen mellem indsatsen i forhold til den ledige og den
beskæftigede målgruppe i projektet har fungeret i den forstand, at det har været muligt løbende at
tilpasse projektets indsatser i forhold til muligheder, som der lokalt har været i situationen. Og her ikke
mindst i forhold til at visitere deltagere til FVU-/OBU-forløb. Dette opleves at have givet en høj grad af
fleksibilitet i projektet.



For det tredje fremhæves det principielt positive i en projektmodel, hvor man som lokal aktør er honoreret
i forhold til den reelle og projektrelaterede uddannelsesaktivitet, som man har formået at igangsætte. Det
opleves at have givet en tydelig incitamentsstruktur i projektet.

Generel anerkendelse af den eksemplariske læring i projektet
Gennemgående giver de interviewede udtryk for, at projektet på en række områder har været eksemplarisk,
hvor de opnåede resultater og erfaringer dels i et vist omfang vil kunne forankres i den eksisterende drift og
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dels også peger på et behov for videreudvikling af den eksisterende praksis. Der lægges i den forbindelse i
særlig grad vægt på følgende:


For det første, at det med en ekstra opsøgende indsats er muligt også at komme i kontakt og indgå
uddannelsesaftale med virksomheder, som ikke har tidligere erfaringer med mere systematisk at
efteruddanne sine medarbejdere. Der opleves med andre ord at være et potentiale for et yderligere,
virksomhedsopsøgende arbejde.



For det andet, at der på flere måder har vist sig at være et stort potentiale i, at såvel større som mindre
virksomheder – inden for fx samme branche - samarbejder om efteruddannelse.



For det tredje, at gennemførelsen af nøglepersonskurser bidrager til at skabe lokale samarbejder og
netværkskonstellationer, som i praksis har vist sig at være meget effektive i forhold til både at motivere til
efteruddannelse samt i forhold til at sikre en effektiv og smidig logistik omkring selve
kursusgennemførelsen.



For det fjerde, at den fokuserede indsats, hvor den optimerede logistik omkring screening, visitering til
uddannelse og den faktiske kursusgennemførelse har en positiv effekt. Muligvis i almindelighed. Men i
særdeleshed når det handler om FVU-/OBU-området, hvor der ofte er tale om en målgruppe, som ikke er
uddannelsesvant, og som selv skal anerkende et kvalificeringsbehov på et typisk ikke-italesat og stadig
tabuiseret område.

Oplevede vanskeligheder med at dokumentere sammenhæng mellem indsats og effekt
Enkelte af de interviewede lederrepræsentanter i AOF-regi peger på, at det kan være vanskeligt at
dokumentere den direkte sammenhæng mellem de ressourcer, der er investeret i projektet på den ene side –
og så de faktisk opnåede resultater på den anden side. Denne problematisering handler især om følgende:


For det første problematiseres det – som tidligere beskrevet - i hvilken grad og på hvilken måde, det er
muligt at dokumentere den direkte effekt af de ressourcer, som er investeret i nøglepersonskurser på den
ene side og gennemførte uddannelsesaktiviteter – primært på FVU-/OBU-området - på den anden side.
Kausalitet her oplevers ikke direkte og mekanisk. Det er ikke i sig selv en problematisering af, at
nøglepersonskurserne har haft en sådan effekt, men mere en problematisering af, hvad det er for en
læring, som projektpartner tager med sig fra projektet på dette område.
I forlængelse af dette påpeges det af projektledelsen, at der ofte vil være et tidsmæssigt spænd mellem
den først skabte motivation for uddannelse og så den faktiske uddannelsesgennemførelse. Derfor må
man også formode, at en række af de motivationsskabende aktiviteter, som er gennemført i projektet,
først vil resultere i en egentlig uddannelsesaktivitet efter projektets afslutning.



For det andet udfordres også værdien af modellen med de ekstra allokerede midler til det
virksomhedsopsøgende arbejde. På den side anerkendes det, at disse midler har spillet en afgørende
rolle i forhold til ikke mindst at komme i kontakt med et virksomhedssegment – primært mindre
virksomheder – som projektpartnere ikke tidligere har haft en tæt og stor kontakt til. Men på den anden
side problematiseres det eksemplariske i disse erfaringer, da der med projektets afslutning ikke længere
vil være denne type midler til rådighed inden for den ordinære driftsramme.



For det tredje anerkendes det nok, at samarbejdet mellem de primære aktører i projektet er blevet udvidet
og mere intensivt hen over projektperioden. Men samtidig peges der her på, at det også kan skyldes en
generel prioritering af dette tværgående samarbejde, uafhængigt at projektet.
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Og for det fjerde peges der mere overordnet på, at det grundlæggende – og uafhængigt af det konkrete
projekt – kan være vanskelig som ledelse at afgøre, i hvilken grad de ressourcer som tilføres som
projektmidler, og de midler man selv skal medfinansiere som organisation i den forbindelse, er fornuftigt
investeret i en udviklingssammenhæng som nok er fokuseret, men som også er begrænset af en række
tematiske og administrative bindinger.
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3.0. Projektets målopfyldelse

I nedenstående afsnit redegøres kort for projektets overordnede målopfyldelse i forhold til de aktiviteter
og/eller milepæle, som er opsat for projektet med den oprindelige projektansøgning
Projektets målopfyldelse – sammenholdt med de oprindelige aktivitetsmål for projektet - fremgår af tabellen
nedenfor.

Aktivitetsmål

Mål for projektet

Phoner-effekt

750 aftaler

Opsøgende arbejde,
møder i virksomheder,
A-kasser og jobcentre.

640 møder

Målopfyldelse

Målopfyldelse i %

1200 aftaler

160%

185 kurser/1.900
deltagere

X/3200

X %/170 %

20.500

41.000

200 %

Antal personer der
starter/gennemfører i
FVU eller OBU,
beskæftigede og ledige

17.000/16.050

16.000/18.000

95 %/ 110 %

Information til
beskæftigede og ledige.

28.000/4.500

50.000/16.000

310 %/360 %

Nøglepersonkurser

Antal personer der er
screenet/testet
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4.0. Effektvurdering

I det efterfølgende afsnit vurderes projektets forventede, langsigtede målopfyldelse, efter projektets afslutning
Der tages også i denne forbindelse afsæt i projektets forandringsteori. Og her med et særligt fokus på den her
skitserede sammenhæng mellem opnåede delmål inden for projektperioden på den anden ene side og
tilsvarende, forventede delmål på langt sigt.
Konkret er der i afsnittet fokus på følgende aktivitet-og-målopfyldelses-kæder, med afledte, centrale
undersøgelsesspørgsmål:

Delmål; output inden for
projektperioden
Flere i den sekundære
målgruppe får nye redskaber til
at spotte, vejlede og fastholde
den primære målgruppe ift.
uddannelse.

Slutmål; forventede,
langsigtede mål
Koncept, som fungerer i forhold til
såvel små virksomheder som
landsdækkende virksomheder.

Centrale undersøgelsesspørgsmål

I hvilken grad – og på hvilken måde –
projektet har bidraget til en justering af
kursustilbud på FVU/OBU, som i højere
grad matcher behov i den primære
målgruppe.
I hvilken grad – og på hvilen måde – den
model, som er udviklet med projektet også
er implementeret i en ordinær drift i
forbindelse med rekruttering til – og
gennemførelse af – FVU/OBU-kurser (fra
projekt til program).

Styrket vejledningsaktivitet med
udbygget fokus på fastholdelse
af det individuelle kompetenceog uddannelsesløft.
Styrket kendskab – såvel på
individuelt niveau som på
virksomhedsniveau – til
kompetenceløft via
efteruddannelse; herunder
muligheder for praktisk
gennemførelse og finansiering.

Implementering af effektiv
logistik, der sikrer en hurtig og
smidig overgang fra ”spottet” til
kursusdeltager.
Flere i den primære målgruppe
gennemfører med effekt
FVU/OBU og opnår styrkede
muligheder for at deltage i
efteruddannelse og
virksomhedsintern
kommunikation.

Flere i den primære målgruppe
fortsætter i efteruddannelse
Flere i den primære målgruppe kan
begå sig på arbejdsmarkedet/øget
udbud af arbejdskraft
Flere i den primære målgruppe kan
begå sig som aktive samfundsborgere.

I hvilken grad – og på hvilken måde –
projektet har bidraget til at den primære
målgruppe (ordblinde og læse-, skrive- og
regnesvage) har opnået styrkede
muligheder for succesfuldt at deltage i
faglig efteruddannelse og indgå i
kommunikationen på egen arbejdsplads.

Som det fremgår er der en mulig – men ikke nødvendig – sammenhæng og progression mellem disse mål for
projektdeltagere i den primære målgruppe. Nemlig den forstand, at yderligere efteruddannelse kan styrke den
enkeltes forudsætninger for at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse, som igen kan have betydning for
oplevelsen af at være inkluderet og en aktiv del af samfundslivet.
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Omvendt kan de 3 langsigtede mål med projektet også udmærket fungerer uafhængigt af hinanden og med
hver deres særlige værdi for den enkelte projektdeltager fra den primære målgruppe.
Ved vurderingen af projektets mulige, langsigtede effekt på de 3 målområder, er der her lagt vægt på
følgende:


Præcisering af indikatorer på projektets langsigtede effekt, i forhold dels til projektets institutionelle
forankring hos den sekundære målgruppe – og dels på grundlag af den uddannelsesmæssige og
beskæftigelsesmæssige effekt for den primære målgruppe.



Understregning af forudsætninger, som fremadrettet skal være til stede for at understøtte denne
langsigtede effekt.

Særligt i forbindelse med projektets langsigtede effekt er det vigtigt at understrege, at der her er tale om
effektmål, som det ikke er muligt at vurdere og måle inden for den egentlige projektperiode. Og at dette heller
ikke har været intentionen ved den oprindelige målsætning og planlægning af projektet. Vurderingen af denne
langsigtede effekt baserer sig således alene på en række indikatorer, der kan fremanalyseres på baggrund af
de allerede opnåede projektresultater.

4.1. Indikatorer på projektets langsigtede effekt
Specifikt i forhold til indikatorer på projektets langsigtede effekt fokuseres på følgende temaer:


Koncept; med fokus på at spotte, vejlede og fastholde den primære målgruppe i uddannelse.



Koncept; med fokus på vejledning til målrettet, individuelt kompetenceløft.



Koncept; med fokus på systematisk efteruddannelse på virksomhedsplan.



Vejledning/uddannelse; flere i den primære målgruppe fortsætter i efteruddannelse.



Vejledning/uddannelse; flere i den primære målgruppe kan begå sig på arbejdsmarkedet.



Vejledning/uddannelse; flere i den primære målgruppe kan begå sig som aktive samfundsborgere.

Koncept; med fokus på at spotte, vejlede og fastholde den primære målgruppe i uddannelse
Der vurderes, på baggrund af evalueringen, at være meget sikre og stærke indikatorer på, at der med
projektet er udviklet et koncept til at spotte, vejlede og fastholde den primære målgruppe i uddannelse, som vil
kunne anvendes også efter projektets afslutning. Det gælder primært følgende indikatorer:


Der er opnået omfattende erfaring med at spotte ledige og beskæftigede med behov for FVU-/OBUundervisning. Og i forlængelse heraf også erfaringer med at motivere målgruppen til denne første
opkvalificering. I kraft af de gennemførte nøglepersonskurser er denne erfaring spredt og også
organisatorisk forankret hos de deltagende projektpartnere. Man er her fremadrettet ikke afhængig af en
særlig kompetence hos en udvalgte, mindre medarbejdergruppe; som fx en vejledergruppe.



Der er ligeledes opnået omfattende erfaring med at motivere og fastholde den primære målgruppe i
påbegyndt uddannelse. Denne erfaring er dog ikke konceptualiseret, men har resulteret i en udvidet
didaktisk kompetence hos undervisergruppen i AOF-regi. Et særligt aspekt i den forbindelse er de
erfaringer, som er opnået med at motivere og fastholde deltagere også ved en digitalt baseret
undervisning. Også erfaringerne herfra vurderes at kunne nyttiggøres fremadrettet, fx i forbindelse med et
blended learning koncept.
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Koncept; med fokus på vejledning til målrettet, individuelt kompetenceløft
Der vurderes, på baggrund af evalueringen, at være stærke indikatorer på, at der med projektet er udviklet et
koncept til målrettet kompetencevejledning på individuelt plan, som vil kunne anvendes også efter projektets
afslutning. Det gælder primært følgende indikatorer:


Der er opnået erfaring med en individuel vejledning af såvel beskæftigede som ledige, hvor også et
spottet behov for grundlæggende FVU-/OBU-undervisning er tænkt ind i et videre uddannelses- og
beskæftigelsesperspektiv. Erfaringerne i den forbindelse er anvendt i det tværgående samarbejde mellem
AOF, jobcentre og A-kasser i forhold til løbende at kvalificere og videreudvikle eksisterende
vejledningsmetoder.



Der er opnået erfaring med – over for den primære målgruppe i virksomhedsregi – at italesætte individuel
opkvalificering også som en del af virksomhedens fremtidige udvikling. Et ellers dominerende, individuelt
perspektiv på uddannelse (karriereperspektiv) er i projektet udvidet og suppleret med et bredere
beskæftigelsesperspektiv.

Koncept; med fokus på systematisk kompetenceudvikling på virksomhedsplan
Der vurderes, på baggrund af evalueringen, at være også stærke indikatorer på, at der med projektet er
udviklet et koncept til systematisk kompetenceudvikling på virksomhedsplan, som vil kunne anvendes også
efter projektets afslutning. Det gælder primært følgende indikatorer:


Der er opnået erfaring med - og udviklet metode til – at man fra uddannelseside, jobcenterside og Akasseside kan understøtte virksomheder i samarbejde på uddannelsesområdet og på den måde også
bringe en højere grad af systematik og strategisk fokus ind i dette arbejde.



Der er opnået erfaring med – primært fra uddannelsesside – at indgå aftaler med større virksomheder om
omfattende uddannelsesleverancer på FVU-/OBU-området, hvor disse uddannelsesforløb er forstået og
aftalt som en vigtig forudsætning for, at man fra virksomhedsside er i stand til at løfte fremtidige
udfordringer på eksisterende eller ny forretningsområdet; altså et gensidigt forstået strategisk sigte med
de gennemføre uddannelsesforløb.

Vejledning/uddannelse; flere i den primære målgruppe fortsætter i uddannelse
Det er ikke muligt, på baggrund at evalueringen, at vurdere hvor mange fra den primære målgruppe, som efter
gennemført FVU-/OBU-forløb vælger at forsætte i videre uddannelse. Der er i projektet ikke foretaget en
sådan dokumentation. Og yderligere vurderes det også at være vanskeligt at dokumentere en bare
tilnærmelsesvis entydighed sammenhæng mellem deltagelsen i FVU-/OBU-forløb på den ene side og
efterfølgende øvrige typer af (arbejdsmarkedsrelevant) uddannelse på en anden side.
I forbindelse med en intern deltagerevaluering gennemført af AOF peger mere end 70% af kursusdeltagerne i
projektet dog på, at de kunne have lyst til at deltage i anden uddannelse på et senere tidspunkt. 14

Vejledning/uddannelse; flere i den primære målgruppe kan begå sig på arbejdsmarkedet
Det er ikke muligt, på baggrund af evalueringen, at vurdere i hvilket omfang deltagerne fra den primære
målgruppe vil kunne begå sig bedre på arbejdsmarkedet. Dels er det usikkert, hvad der ligger i ”at kunne begå
sig på arbejdsmarkedet, og tilsvarende også usikkert, hvad der konkret ligger i progressionen ”bedre”.

14

AOFDanmark (2020): PSI, deltagerevaluering.
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De gennemførte interviews af deltagere fra den primære målgrupper peger dog på, at gruppen selv vurderer,
at der – via deres projektdeltagelse – er sket en sådan forbedring af deres egen arbejdsmarkedstilknytning.
Og dette understreges også af den interne, deltagerevaluering, hvor hhv. 50 % af de beskæftigede og 58 % af
de ledige kursusdeltagere i projektet, vurderer at de har opnået en sådan styrket arbejdsmarkedstilknytning. 15

Vejledning/uddannelse; flere i den primære målgruppe kan begå sig som aktive samfundsborgere
Det er ikke muligt, på baggrund af evalueringen, at vurdere, i hvilket omfang deltagere fra den primære
målgruppe fremtidigt vil være stand til at begå sig bedre, som aktive samfundsborgere. Dels er det vanskeligt
at bestemme præcist, hvad der ligger i begrebet ”aktive samfundsborgere” - og dels har der i evalueringen
primært været fokus på de arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesrettede kompetencer, som deltagerne vurderes
at have opnået via projektet. Men også her peger interviews af deltagere fra den primære målgruppe på, at
gruppen selv oplever at have styrket egen mulighed for at indgå i en række sociale og samfundsmæssige
relation; fx som forældre til skolesøgende børn.

4.2. Forudsætninger for projektets langsigtede effekt
I forhold til at sikre den fulde realisering af den mulige, langsigtede effekt af projektet, som en række
indikatorer således peger på, vurderes det på baggrund af evalueringen at være vigtigt at være opmærksom
på følgende rammesættende forudsætninger:
Fastholdelse af det virksomhedsopsøgende arbejde
Det vil være vigtigt at fastholde de lokale AOF-centres virksomhedsopsøgende arbejde. Det er en central
erfaring fra projektet, at netop det virksomhedsopsøgende arbejde har været afgørende for projektets
uddannelsesmæssige effekt. Og her i særlig grad i forhold til medarbejdere ansat på virksomheder, som de
lokale AOF-centre ikke tidligere har haft samarbejde med. I praksis har det betydet etablering af
samarbejdsrelationer med virksomheder inden for ”nye” brancher og med særlige segmenter af virksomheder;
som fx mindre virksomheder.
Et klart flertal af de interviewede peger således på, at det ikke ville have været muligt at opnå de faktisk
opnåede projektresultater, hvis der ikke i projektet havde været afsat ekstraordinære ressourcer til et
virksomhedsopsøgende arbejde. De ekstraordinære ressourcer har således gjort det muligt også at satse på
virksomhedssamarbejder, som ikke umiddelbart og direkte er resulteret i omfattende uddannelsesaktivitet.
Men derimod er betragtet som en langsigtet investering i fremtidig aktivitet.
Der er således blandt de interviewede en klar oplevelse af, at der ligger direkte og indirekte effekter i et
virksomhedsopsøgende arbejde, som rækker ud over kendte og afprøvede samarbejder. I forhold til i hvilken
grad det også efter projektets afslutning vil være muligt at fastholde et sådant mere intensivt
virksomhedsopsøgende arbejde peger de interviewede på følgende muligheder og udfordringer:
Muligheder


Med det virksomhedsopsøgende arbejde i projektet er skabt et samarbejde med en udvidet
virksomhedsgruppe, som vil kunne fastholdes også ud over projektets afslutning. Og de
uddannelsesmæssige effekter af dette udvidede samarbejde er ikke nødvendigvis fuldt ud realiseret, men

15

Do.
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vil kunne ”høstes” ved en indsats, som ligger inden for rammerne af det ordinære,
virksomhedsopsøgende arbejde.
Udfordringer


Uden særlige og ekstra ressourcer til et virksomhedsopsøgende arbejde vil det i en vis udstrækning være
nødvendigt som lokalt AOF-center at satse på de ”sikre kort” i virksomhedssamarbejdet. Og det vil sige
de virksomheder, hvor det er relativt sandsynligt, at en virksomhedskontakt vil resultere i en umiddelbar
uddannelsesaktivitet. Porteføljen af samarbejdende virksomheder vil derfor forventeligt stagnere eller kun
vokse svagt.

Fastholdelse af nøglepersonskurser
Det vil være vigtigt at fastholde den kvalificering af lokale nøglemedarbejdere på virksomheder, jobcentre og
a-kasser, som i projekt er tilbudt via de såkaldte nøglepersonskurser. Disse kurser har haft en dobbeltfunktion.
Dels har de kvalificeret deltagerne til at spotte gruppen af ledige og ansatte, som er faldet inden for projektets
primære målgruppe. Og dels har kurserne bidraget til at opbygge såvel formelle som uformelle netværk
mellem deltagerne.
Alle de interviewede, som har deltaget i disse nøglepersonskurser er enige om, at der med dette lokale initiativ
er skabt en vigtig forudsætning for projektets opnåede effekt. I forhold til i hvilken grad det også efter
projektets afslutning vil være muligt at fastholde en lokalt forankret kvalificeringsaktivitet peger de interviewede
på følgende muligheder og udfordringer:
Muligheder


Der er også uden for projektets rammer erfaring med at gennemføre kvalificeringsaktiviteter, som i sit mål
og indhold minder om den afprøvede model i projekt med nøglepersonskurserne. Disse erfaringer er
kvalificeret med projektet. Og der vil således kunne arbejdes videre med afsæt i disse udvidede erfaringer
på området, også efter projektets afslutning.

Udfordringer


Den udvidede effekt med nøglepersonskurserne som lokal kvalificeringsaktivitet kan blive vanskelig at
fastholde på samme niveau efter projektets afslutning. Og det først og fremmest fordi denne udvidede
effekt i nogen grad er direkte afledt af det ekstraordinære virksomhedsopsøgende arbejde, som det –
som beskrevet ovenfor – vil være vanskeligt at fastholde efter projektets afslutning.

Fastholdelse af det lokale, tværgående samarbejde
Det vil være vigtigt at fastholde det lokale, tværgående samarbejde med deltagelse af fx
uddannelsesinstitutioner, a-kasser og virksomhedsrepræsentanter. Det er en central erfaring fra projektet, at
en vigtig del af de opnåede projektresultater er genereret via denne samarbejdsakse. Det er dette tværgående
samarbejde, som ikke alene har sikret den nødvendige logistik i de faktisk aftalte uddannelsesaktiviteter for
ledige og beskæftigede, men som også har understøttet et fremadrettet og mere strategisk sigte med de
samme uddannelsesaktiviteter. Og hvor dette fremadrettede, strategiske sigte både har slået igennem i
forhold til et individuelt karriereperspektiv som i forhold til et organisatorisk virksomhedsniveau.
Et flertal af de interviewede har øje for dette langsigtede, strategiske perspektiv i det lokale samarbejde, mens
kun enkelte af de interviewede betragter samarbejdet som alene projektrelateret og dermed også som en
projektaktivitet, som afsluttes med projektets ophør.
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Der synes således at være en bred forståelse for betydningen af det lokale samarbejde og for dets
permanentgørelse som en nødvendig forudsætning for en fortsat effekt af de initiativer, som er igangsat med
projektet. I forhold til at denne forståelse og anerkendelse omsættes til en faktisk forsættelse af det lokale
samarbejde peger de interviewede på følgende muligheder og udfordringer:
Muligheder


Allerede inden projektets start var der – typisk mere uformelt – allerede etableret tætte kontakter mellem
AOF-centre og a-kasser. Projektet har altså bygget videre på en allerede eksisterede relation, som fortsat
vil være relevant; også efter projektets afslutning.

Udfordringer


Tværgående netværk fungerer bedst, idet de har som ambition at bidrage til realiseringen af konkrete
(eksterne) mål. Og fungerer dermed særligt optimalt under en projektramme. Uden denne ramme vil der
erfaringsmæssigt være en risiko for, at det tværgående samarbejde bliver mindre konkret og mindre
intensivt.

Løbende evaluering af det lokale, tværgående samarbejde
Det vil være vigtigt løbende, at man lokalt i de tværgående samarbejder forholder sig reflekteret og
evaluerende til egen praksis og opnåede resultater. Det er en erfaring fra projektet, at en vigtig forudsætning
for den opnåede uddannelseseffekt har ligget i, at der har været en åben dialog mellem de lokale
samarbejdspartnere, hvor der hurtigt er justeret på procedurer eller samarbejdsrelationer, som ikke har
fungeret optimalt. Denne åbne tilgang har været en vigtig udviklingsdriver i projektet.
Flere af de interviewede fremhæver det fælles projektmål, som afgørende i forhold til denne konstruktive fokus
på egen og andres praksis. Det er det fælles projektmål og den overordnede projektramme, som har
muliggjort en tværgående erfaringsudveksling og videndeling.
I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det vil være muligt at fastholde denne reflekterende og evaluerende
tilgang til praksis peger de interviewede på følgende muligheder og udfordringer:
Muligheder


Den gode relation mellem lokale samarbejdspartnere er ikke baseret på en særlig metode eller tilgang.
Men opleves derimod at være tillidsbaseret. Denne gensidige tillid er ikke skabt af projekt, men forstærket
af det faktiske samarbejde i projektet. Disse tillidsbaserede relationer vil derfor højst kunne svækkes og
ikke forsvinde med projektets afslutning.

Udfordringer


Projektet med dets tilførsel af ekstra ressourcer skaber særlige udviklingsmuligheder, som har skabt
ekstra tid og overskud, også i forhold til udvikling af det lokale samarbejde. Det handler her eksempelvis –
helt lavpraktisk – om afholdelse af fælles møder med bl.a. fokus på, hvordan det tværgående samarbejde
kan yderligere styrkes og forbedres. Disse ekstra ressourcer forsvinder med projektet, hvorfor det
tværgående samarbejde naturligt vil få et mere driftsorienteret fokus, og vil skulle presses ind i en travl
hverdag.
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5.0.Læringspunkter og anbefalinger

På baggrund af den vurderede målopfyldelse er det ligeledes ambitionen med evalueringen at pege på
konkrete anbefalinger dels i forhold til den videre forankring og implementering af de allerede opnåede
projektresultater – samt dels i forhold til iværksættelsen af fremtidige Udviklingsaktiviteter på FVU/OBUområdet.
Koblingen mellem den foreløbige målopfyldelse og sådanne fremadrettede anbefalinger er ikke simpel og
mekanisk. Af en given, vurderet målopfyldelse følger ikke lineært en tilsvarende given anbefaling. En sådan
anbefaling henter således sin relevans ved, at der trækkes generaliseret læring ud af de opnåede
projektresultater og – erfaringer.
Og dette ”læringsudtræk” bliver alene muligt på baggrund af et valgt perspektiv og en prioriteret
fortolkningsramme.
I denne evalueringssammenhæng er der, som tidligere beskrevet, lagt vægt på begrebet transfer som et
sådant perspektiv og en sådan fortolkningsramme. Videre er der lagt vægt på at skelne mellem hhv. nær og
fjern transfer.
I det efterfølgende afsnit præsenteres en række anbefalinger, som kan skitseres på baggrund af den læring,
der kan trækkes ud af projektet, idet målsætningen er at sikre en transfer af de opnåede projektresultater og –
erfaringer.
Der opereres i den forbindelse med transfer i 2 sammenhænge – og dermed også med 2 kategorier af
anbefalinger:


For det første anbefalinger, som er er rettet mod at styrke en videre forankring og implementering af de
allerede opnåede projektresultater (nær transfer).



Og for det andet anbefalinger, som er rettet mod design og gennemførelse af tilsvarende, fremtidige
udviklingsaktiviteter på FVU-/OBU-området (fjern transfer).

5.1. Anbefalinger, orienteret mod nær transfer
I dette delafsnit skitseres anbefalinger, som er rettet mod at styrke en videre forankring og implementering af
de allerede opnåede projektresultater.
Anbefaling 1: Bæredygtig model for det virksomhedsopsøgende arbejde
Et vigtigt indsatsområde i projektet har været det virksomhedsopsøgende arbejde, som først og fremmest af
udført af konsulenter og undervisere fra de lokale AOF-centre. Målet med dette virksomhedsopsøgende
arbejde har været at informere om muligheden for – og relevansen af – gennemførelsen af FVU-/OBUundervisning for udvalgte medarbejdere.
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Som dokumenteret af evalueringen har man fra AOF-side oplevet flere barrierer i dette
virksomhedsopsøgende arbejde. En forventet – og central – barrierer har i den forbindelse handlet om, at det
har været vanskeligt at indgå aftaler med virksomheder, som ikke tidligere har samarbejdet med de lokale
AOF-centre. Og typisk heller ikke har haft den store tradition for at arbejde systematisk med medarbejdernes
kompetenceudvikling.
Erfaringen er her, at den tid man som AOF-center lægger i sådanne virksomheder udgør en usikker
investering. Enten i den forstand, at de investerede timer aldrig udløser egentlig kursusaktivitet. Eller i den
forstand, at der kan være et langt tidsmæssigt slip mellem indledende besøg på virksomheden og så
medarbejdernes efterfølgende kursusdeltagelse.
Fra AOF-side er der stor accept af, at det må kræve ekstra ressourcer at etablere holdbare og bæredygtige
kontakter også med virksomheder i det her beskrevne segment. Projektet har da også vist, at idet sådanne
ekstra ressourcer er til stede, så er det også muligt at opnå resultater med denne virksomhedsgruppe.
Udfordringen i forhold til den ordinære drift er, at disse ekstra ressourcer ikke er tilstede. Og at man som lokalt
center derfor er nødsaget til i praksis at finansiere det virksomhedsopsøgende arbejde via det
undervisningstaxameter, som udløses, hvis medarbejderne fra de pågældende virksomheder kommer på
kursus. Med den store risikogearing i denne model er det nærliggende, som AOF-center, at være
forbeholdende overfor store tidsmæssige investeringer i et – driftsmæssigt – usikkert virksomhedsopsøgende
arbejde.
Konsekvensen her er bl.a. at større medarbejdergrupper med et oplevet opkvalificeringsbehov ikke tilbydes
FVU-/OBU-undervisning.
I forhold til den videre forankring og implementering af projektets resultater synes der således at være
behov for, at der findes en bæredygtig løsning på udfordringen omkring finansieringen af det
virksomhedsopsøgende arbejde i forbindelse med en FVU-/OBU-undervisning.
I den forbindelse kan der peges på følgende, mulige opmærksomhedspunkter:


For det første, at det i AOF-regi drøftes, hvordan en bæredygtig model for finansiering af det
virksomhedsopsøgende optimalt kunne konstrueres. Og her med særlig fokus på, hvordan dette
virksomhedsopsøgende arbejde, finansieret, også kunne omfatte virksomhedssegmenter, som de lokale
centre aktuelt ikke er i kontakt med og reelt ikke har mulighed for at indgå langsigtede samarbejder med.



For det andet, at denne model afprøves i en projektsammenhæng som den aktuelle. Men at der ved
denne afprøvning sker en tæt registrering af:
o

Antal besøgte virksomheder.

o

De enkelte virksomhedsforløb; ressourceforbrug og procesforløb.

o

Indgåede aftaler; omfang og tidsperspektiv.

o

Faktisk gennemførte uddannelsesforløb og antal deltagere.

o

Dokumenterede, afledte uddannelsesaktiviteter.

Anbefaling 2: Strategiske samarbejder på virksomhedssiden
Som del af det virksomhedsopsøgende arbejde i projektet er der også gjort erfaring med, at virksomheder er
gået sammen i et strategisk samarbejde omkring gennemførelsen af FVU-OBU-forløb for deres medarbejdere.
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Dette er eksempelvis sket inden for servicebranchen, hvor 5 af de største virksomheder inden for branchen er
gået sammen i et sådant samarbejde – og hvor mere end 130 servicevirksomheder – organiseret i DI –
efterfølgende har vist interesse for konceptet16.
Den fælles efteruddannelsesindsats er på denne måde set som en langsigtet investering i at man som
virksomhed agerer inden for branchen karakteriseret ved medarbejdere – som via deres FVU-/OBUopkvalificering – også er motiveret for videre, faglig efteruddannelse.
På det mere praktiske og logistiske plan har dette virksomhedssamarbejde bidraget til at sikre, at man fra
AOF-centrenes side har kunne fylde hold og dermed også sikre en planmæssig gennemførelse af kurser.
Denne sikkerhed i kursusdriften er ikke alene værdifuld for AOF-centrene som kursusudbydere, men også af
betydning i forhold til centrenes status som troværdig samarbejdspartner for virksomhedssiden.
Og for virksomhedssiden har den sikre kursusdrift også være vigtig i forhold til at planlægningen med fx
hyringen af vikarer til medarbejderne på kursus.
Denne strategiske samarbejdsmodel er primært afprøvet med deltagelse af større virksomheder. Men reelt
indeholder modellen måske det største potentiale i forbindelse med små og mellemstore virksomheder, som
ingen muligheder har for at stille fulde holde i forbindelse med en FVU-/OBU-undervisning.
I forhold til den videre forankring og implementering af projektets resultater synes der således at være
behov for, at der udvikles en model for, hvordan man fra AOF-side kan understøtte også mindre
virksomheder i at arbejde sammen omkring deres medarbejderes deltagelse i FVU-/OBU-kurser.
I den forbindelse kan der peges på følgende, mulige opmærksomhedspunkter:


For det første, at der sker en opsamling af de specifikke erfaringer med de allerede gennemførte
virksomhedssamarbejder på virksomhedsplan, i forhold til et fælles uddannelsessamarbejde. Og at der i
forbindelse med denne erfaringsopsamling også sker en drøftelse, på tværs af de AOF-centre med den
primære erfaring på området, af hvordan det afprøvede koncept kan videreudvikles, således at det også
vil kunne anvendes af mellemstore og små virksomheder.



For det andet, at den udviklede model afprøves i et afgrænset pilotforløb, som evalueres på en måde,
hvor de opsamlede pointer og resultater løbende indarbejdes i videreudviklingen af konceptet, i en form
for iterativ proces.

Anbefaling 3: Tværgående samarbejde mellem lokale AOF-centre
Inden for projektets overordnede og samlende ramme har der været mulighed for, at de deltagende lokale
AOF-centre har kunnet præge den praktiske udrulning af projektet. Fx under hensyntagen til eksisterende,
lokale samarbejdsrelationer med A-kasser og jobcentre. Eller afstemt efter den lokale erhvervsstruktur og
virksomhedssammensætning. Denne fleksible tilpasning til de lokale kontekster har uden tvivl være
medvirkende til projektets markante effekt.
Videre er der med denne differentiering i projektudrulningen også genereret en bred erfaringsportefølje; fx i
forhold til samarbejdet med virksomheder inden for forskellige brancher, med virksomheder af forskellig
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størrelse – og med virksomheder med forskellige traditioner for at arbejde systematisk med medarbejdernes
kompetenceudvikling.
Men det gælder også oparbejdelsen af (yderligere) erfaringer med vejledning og undervisning af projektets
primære målgruppe.
Man kan her tale om en – i realiteten – oparbejdet god praksis på en række af projektets indsatsområder.
Disse eksempler på god praksis er ikke systematisk formidlet og delt mellem de projektdeltagende AOFcentre. Centrene har derfor i deres arbejde i projektet i højere grad bygget oven på egne erfaringer – fx i
forbindelse med det virksomhedsopsøgende arbejde – end baseret på stadigt akkumulerede
”systemerfaringer”.
Der vil her være en risiko for at vigtig viden og erfaring – opsamlet af et eller flere centre – ikke kommer alle
centre til gode, hvilket i særlig grad udfordrer de mindre centre med få udviklingsressourcer og små faglige
miljøer.
I forhold til den videre forankring og implementering af projektets resultater synes der således at være
behov for, at der findes en bæredygtig løsning på udfordringen med en svag erfaringsudveksling og
videndeling i forbindelse med den samlede indsats på FVU-/OBU-området.
I den forbindelse an der peges på følgende, mulige opmærksomhedspunkter:


For det første, at der etableres et netværk af undervisere på FVU-/OBU-området i AOF regi, hvor det er
muligt at udveksle erfaringer med vejledning og undervisning af FVU-/OBU-målgruppen. Det foreslås, at
netværket i første omgang opbygges digitalt, med mulighed for et årligt seminarmøde eller lignende.



For det andet, at der etableres en digital videnbank med materiale af relevans for en FVU-/OBUundervisning, som undervisere på området fremadrettet vil kunne tække på og også selv downloade
relevant materiale.

5.2. Anbefalinger, orienteret mod fjern transfer
I dette delafsnit skitseres anbefalinger, som er rettet mod design og gennemførelse af tilsvarende, fremtidige
udviklingsaktiviteter på FVU-/OBU-området.

Anbefaling 1: Særlig fokus på virksomhedernes mellemledergruppe
En vigtig erfaring fra projektet har været, at i forhold til at skabe motivation for FVU-/OBU-undervisning på
virksomhedsniveau, så spiller ledelsesfokus og ledelsesopbakning en helt afgørende rolle.
Det handler her naturligvis grundlæggende om at prioritere, at virksomhed og medarbejder bruger tid på en
sådan opkvalificeringsindsats. Men det handler i lige så høj grad om at signalere, at indsatsen på FVU-/OBUområdet er vigtigt for virksomheden. Erfaringen fra projektet er således, at i de virksomheder, hvor ledelsen
formelt bakker op omkring FVU-/OBU-indsatsen, men i praksis lader det være op til den enkelte medarbejdere
at afgøre, hvorvidt en sådan opkvalificering er personligt relevant, der sker der ikke meget på
uddannelsesfronten.
Videre er det en erfaring fra projektet, at når det handler om denne ledelsesopbakning, så spiller især
mellemledergruppen en helt afgørende betydning. Det er mellemlederen som typisk har den daglige kontakt
med medarbejderne og dermed mulighed for at spotte udfordringer med fx ordblindhed. Og i forlængelse heraf
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også mulighed for dels at motivere medarbejderne til at tage det relevante kursus – samt dels også sikre, at
det er praktisk muligt for virksomheden at undvære medarbejderne, mens han/hun er på kursus.
I projektet har der også være fokus på virksomhedernes mellemledergruppe, nemlig i deres status som
såkaldte nøglepersoner. Og dermed også som deltagere i de afviklede nøglepersonskurser. Men det er også
en erfaring fra projektet, at man med fordel kunne gennemføre særlige aktiviteter for mellemledergruppen,
hvor man alene i denne prioritering også anerkendte mellemledergruppens særlige funktion i forhold til
gennemførelsen af relevant FVU-/OBU-undervisning.
I forhold til iværksættelse af fremtidige udviklingsaktiviteter på FVU-/OBU-området synes der således
at være behov for at vurdere, hvordan som udbyder på FVU-/OBU-området kan gennemføre særlige
aktiviteter målrettet mellemledergruppen på samarbejdende virksomheder. Og med hvilket indhold.
I den forbindelse kan der peges på følgende, mulige opmærksomhedspunkter:


For det første, at der udvikles et særligt mellemledermodul, som trækker på erfaringerne fra
nøglepersonskurserne, men hvor der er specifik fokus på de særlige organisatoriske og ledelsesmæssige
udfordringer, som mellemledergruppen står overfor i forbindelse med efteruddannelsen af nærmeste
medarbejdergrupper.



For det andet, at det udviklede modul afprøves i forbindelse med et eksisterende
virksomhedssamarbejde.

Anbefaling 2: Det strategiske uddannelsesperspektiv
Fra virksomhedsside synes der at være en vis tendens til, at en FVU/OBU-aktivitet først og fremmest
betragtes som en indsats, der har den enkelte medarbejders personlige udvikling som fokuspunkt og mål.
FVU/OBU-aktiviteten kobles således relativt snævert sammen med den enkelte medarbejders jobtilfredshed
og mulighed for personlig videreudvikling. Og her naturligvis primært i forhold til det aktuelle job, men ofte
også i forhold til mulighederne for en fremtidig beskæftigelse. Der lægges her vægt på, at den enkelte
medarbejder gennem styrkede kvalifikationer på det almene område også forbedrer sine langsigtede
handlemuligheder
I det omfang en FVU/OBU-aktivitet også knyttes an til virksomhedens mere strategiske og organisatoriske
udvikling sker det primært ved, at en FVU/OBU-aktivitet vurderes at skabe en grundlæggende forudsætning
for, at man efterfølgende på virksomheden kan arbejde med en systematisk kompetenceudvikling, som
inddrager alle medarbejdere. Også her kan man således tale om en vis form for individuel tilgang og
forståelse, idet et vigtigt formål for en FVU/OBU-aktivitet således bliver at sikre, at alle medarbejdere har de
nødvendige forudsætninger for en fortsat efteruddannelse.
AOF-sidens – og det primært underviser- og vejledersidens - dominerende forståelse og praksis omkring en
FVU/OBU-aktivitet synes i nogen grad at understøtte virksomhedernes individualiserende tilgang. Fra AOFsiden understreges det således at man er bedst kendt med den individuelle tilgang, hvor det er individets
personlige og nærmest dannelsesorienterede udvikling, som er i centrum. Man kan her tale om, at en
forståelsesramme fra den traditionelle undervisning også bliver delvist styrende i forbindelse med en
virksomhedsopsøgende FVU/OBU-aktivitet.
Den individualiserende tilgang til en FVU-aktivitet, indebærer også en naturlig risiko for, at det strategiske og
organisatoriske sigte med en FVU/OBU-aktivitet ikke udfoldes fuldt ud på virksomhedsniveau. Derfor bliver det
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heller ikke indlysende for virksomhedssiden, hvordan en udvidet indsats på FVU-området også kan bidrage til
at styrke virksomhedens faglige udvikling og langsigtede effektivitet. Og uden en klar forståelse for dette
udviklingspotentiale bliver det heller ikke indlysende, hvorfor man fra virksomhedsside skal prioritere en FVUaktivitet i en i forvejen meget travl hverdag. Resultatet bliver – som det også er set i flere af de deltagende
Iværksættelsen af en FVU-aktivitet opleves som umiddelbart ressourcekrævende, snarere end som en
aktivitet, derpå længere sigtvil kunne tilføre virksomheden ny energi og øget effektivitet.
Der synes på denne baggrund at være behov for, at man fra AOF-siden i højere grad er i stand tiloverfor virksomhedssiden- at synliggøre det strategiske og organisatoriske perspektiv i forbindelse
med gennemførelsen af en FVU-OBU-aktivitet.
I forlængelse heraf kan der peges på følgende, mulige opmærksomhedspunkter:


For det første, at man internt i AOF-regi drøfter og afklarer, hvordan en FVU/OBU-aktivitet også kan
indeholde et organisatoriskudviklingsperspektivfor virksomhedssiden. Det vigtige i den forbindelse vil især
være at nå frem til en fælles forståelse for, hvordan det individuelle og det organisatoriske perspektiv
gensidigt supplerer hinanden: Og det ikke mindst med henblik på at sikre, at en øget fokus på FVU-/OBUaktivitetens strategiske og organisatoriske potentiale ikke indebærer, at man som konsulent og underviser
på AOF skal gå på kompromis med de mål og de kvaliteter, som vurderes hidtil at have kendetegnet den
gennemførte FVU-OBU-aktivitet. Og i den forbindelse i særlig grad respekten for den enkeltes individuelle
udviklingsmulighed og- behov. En konkret mulighed i denne forbindelse kunne være at støtte
virksomhedssiden i at arbejde med en FVU/-OBU-aktivitet som del af en målrettet kompetenceudvikling,
eksempelvis ved at støtte virksomhederne i at afdække et behov for en almen opkvalificering som del af
en MUS-samtale.



For det andet, at man fra AOF’s side støtter virksomhedssiden i at dokumentere og synliggøre de mere
strategiske og organisatoriske effekter og resultater af at gennemføre en målrettet FVU/OBU-aktivitet. En
konkret mulighed i denne forbindelse kunne være at evaluere den gennemførte FVU/OBU-aktivitet
sammen med virksomhedssiden; eksempelvis efter et år, hvor der bl.a. kunne fokuseres på, hvad det
gennemførte FVU/OBU-forløb har betydet for medarbejdernes deltagelse i eksterne
efteruddannelsesforløb, interne udviklingsprojekter samt for kvaliteten i den daglige opgaveløsning.



For det tredje, at man fra AOF’s side offensivt bruger succeshistorier fra én virksomhedssammenhæng i
forhold til en markedsføring rettet mod øvrige virksomheder. Og hvor der her lægges vægt ikke alene på
resultaterne på det individuelle niveau, men også på effekten for den samlede virksomhed (eller
afdeling!). En konkret mulighed i denne forbindelse kunne være, at udarbejde en mindre folder, hvor
resultaterne fra en eller to virksomhedssammenhænge beskrives, med brug af citater fra såvel ledelsessom medarbejderniveauet.
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Efterskrift

I PSI-projektet er gennemført en betydelige uddannelsesaktivitet på FVU-/OBU-området, til gavn for en stor
gruppe i projektets primære målgruppe. Og det under periodisk meget vanskelige vilkår. Dette er i sig selv
bemærkelsesværdigt. Men derudover er der også gennemført en betydelig metodeudvikling i projektet, som
må vurderes af være af værdi også en for en fremtidig drift på netop FVU-/OBU-området.
Der har i evalueringen ikke mindst være fokus på det sidste. Nemlig på projektets transferværdi. Og det vil i
praksis sige fokus på de projektresultater og –erfaringer, som vurderes dels umiddelbart at kunne
implementeres og forankres på i en FVU-/OBU-drift – og dels på de tilsvarende resultater og erfaringer med
en mere langsigtet værdi for området.
Det er evalueringens overordnede konklusion, at der på baggrund af de opnåede projektresultater er stærke
indikatorer på, at projektets mulige effekt også ud over selve projektperioden. Og også ud over de
umiddelbare projektpartnere.
Evalueringen peger på en række forudsætninger, som synes at være vigtige for realiseringen af denne
langsigtede effekt. Disse forudsætninger handler først og fremmest om, at partnere bag projektet fastholder
det konstruktive samarbejde og udviklingsfokus, som grundlæggende har karakteriseret projektet.
Også på dette område peger projektet på en effektiv transfer: alle projektets partnere udtrykker en ambition
om at fortsætte det vigtige udviklingsarbejde på FVU-/OBU-området også efter projektets afslutning. I et tæt
samarbejde på såvel det nationale som det lokale plan.
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