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De første måneder er nu passeret i projektet og vi runder snart et nyt kalender 
år.  
Tidsplanen, som tidligere har været meldt ud, hvor vi i dette kalenderår både 
skulle etabler 4 partnerskaber, afvikle 4 lokale kick-off og et fælles kick-off for 
hele projektet, må vi nu sande ikke helt holder.  
 
Status på projektet er at der er indgået 4 partnerskaber: 

ViVirk´R Randers med deltagelse af Randers Kommune og Randers Bo- og 

Erhvervstræning. 

ViVirk`r Aarhus med deltagelse af Aarhus Kommune og PGU Hornslet. 

ViVirk´R Ringkøbing-Skjern med deltagelse af Ringkøbing-Skjern Kommune og 

Erhvervsskolen Vestjylland. 

ViVirk´R Frederikshavn med deltagelse af Frederikshavns kommuner og PMU 
Sindal 
 
3 lokale kick-off workshop er afholdt og det sidste i ViVirk`R Frederikshavn er 
sat til d. 3 januar.  
Det betyder, at for hver af de 4 steder vil der ligge en plan for det lokale 
udviklingsarbejde primo januar. Og det tegner godt. Der har været forskellige 
tilgange til opgaven men alle interessante og relevante måder for 
udviklingsarbejdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

En justering af tidsrammen for det videre projekt ser sådan ud:  
 
 
2016: 
• Udvikling og etablering af lokale partnerskaber 

• Udvikling af progressions- og procesværktøjer 

• Lokale kick-off med efterfølgende udarbejdelse af plan for det lokale 

udviklingsarbejde 

 

2017:  
Kick-off for hele projektorganisationen  

1. loop 

• Målet er, at 5 unge visiteres til ressourceforløb (der sker løbende 

visitation/optag) 

• Udviklingsarbejde med model for partnerskaber og model for 

ressourceforløb finder sted - afprøves, udvikles og syntetiseres.  

2018: 
2. loop 

• Målet er, at 5 unge visiteres til ressourceforløb (der sker løbende 

visitation/optag) 

• Udviklingsarbejde med model for partnerskaber og model for 

ressourceforløb finder sted - afprøves, udvikles og syntetiseres.  

2019: 
• Endelig model for tværfagligt samarbejde om virksomhedsrettede 

ressourceforløb, der skal bringe målgruppen tættere på arbejdsmarkedet, er 

udviklet. 

• Modellen skal bredes ud til andre kommuner og uddannelsessteder. Mindst 

12 kommuner har deltaget i praksisdage, hvor de er blevet klædt på til at 

arbejde videre med modellen. Mindst 4 kommuner indvilger i at sætte gang i 

et udviklingsforløb baseret på modellen. 

• Afsluttende evaluering af projektets mål. 

 



 
 
 
Samlet kick-off for hele projektorganisationen: 
 
 
 
Vi har tidligere annonceret datoer og sted for det fælles kick-off. Dette bedes 
I se bort fra.  
 
De endelige planer for arrangementet ser således ud: 
 
  31. januar 2017 kl. 12.15 – 16.30 på Mou hotel 
 
Formål med opstartsmødet er: 

• Præsentation af projekt ViVirk’R 

• Kickstarte projektet i fællesskab 

• At dele viden og erfaringer med udvikling af partnerskaber på tværs  

• Fremlæggelse og drøftelse af udviklingsplaner for de fire lokale 

partnerskaber 

• Gennemgang af projektets dokumentationsplan og formidling fra 

projektet 

• At klæde styre- og referencegruppe på i forhold til projektet og de fire 

partnerskaber 

 
 
 

På vegne af projektledelsesgruppen ønskes I alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
 
Jens 
projektleder 


