
  

Invitation til informationsmøde 
 

Din organisation får hermed en unik mulighed for at gøre en forskel og få flere unge med 

særlige udfordringer i uddannelse og siden hen på arbejdsmarkedet. Projektet hedder ”Alle 

unge med imidt”, og I kan få del i projektmidlerne. 

 

I ”Alle unge med imidt” skal der iværksættes aktiviteter i hele Region Midtjylland, og 

vi vil gerne invitere jer til et informationsmøde mandag den 24. september 2018 kl. 

14-16 i Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 1. sal, 8000 Aarhus C.  

 

På mødet præsenterer vi projektet; herunder hvordan I kan ansøge om 

projektmidlerne.  

 

Projektet skal kort sagt sikre, at 250 unge med særlige udfordringer – kan både være faglige, 

personlige og sociale udfordringer – gennemfører en ungdomsuddannelse, så de på sigt kan 

inkluderes på arbejdsmarkedet.  

 

”Alle unge med imidt” løber over tre år og finansieres af Den Europæiske Socialfond og Region 

Midtjylland, og de midtjyske LO-sektioner er tovholder på projektet. Det forventes, at der 

iværksættes mellem seks til 12 aktiviteter i hele regionen til et samlet budget på 12 millioner 

kroner.  

 

Til orientering afholdes der tre informationsmøder spredt rundt i hele regionen. 

 

Metodeudvikling og etablering af nye samarbejder står centralt i projektet. Der skal 

udvikles og afprøves nye metoder og værktøjer, og der skal etableres nye samarbejder mellem 

aktører fra f.eks. kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, NGO’er og frivillige 

foreninger. De nye metoder og værktøjer vil derefter kunne bruges i hele landet til gavn for 

endnu flere unge.  

 

I tilmelder jer til informationsmødet ved at svare på indeværende mail. Her skal I 

skrive følgende om hver tilmeldte: 

• Organisation/institution  

• For- og efternavn  

• Stilling  

• Mail  

• Telefonnummer  

 

Deadline for tilmelding er tirsdag den 28. august 2018.  

 

Der må højst deltage tre personer fra hver enhed: dvs. fra hver institution, forening, kommune 

etc. Der er i alt 150 pladser, og de fordeles efter først til mølle-princippet. Skulle I ikke få en 

plads til informationsmødet, kan I naturligvis orientere jer om projektet på vores hjemmeside.  

 

Jeres tilmelding er registreret, når I modtager en bekræftelse pr. mail.  

 

Vi håber på at se jer til mødet, og I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I skulle have 

nogle spørgsmål.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mikkel Munk-Hartge og Helle Gammelgaard  

Projektledelsen  


