
Prioritetsakse 4 Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse 

Forbeholdt projektholder: 
Deltagernummer:___________ 

SLUTSKEMA 

Du har tidligere udfyldt et såkaldt startskema, fordi du er deltager i et projekt, der modtager støtte 

fra Socialfonden. Vi har registreret, at du er stoppet i projektet. I slutskemaet nedenfor bedes du 

vurdere dit udbytte af projektet. Skemaet indeholder få spørgsmål og tager max 5 minutter at 

besvare. Det er obligatorisk at udfylde skemaet. Oplysningerne behandles fortroligt.  

1. Navn og CPR-nummer:  
 
Navn: _______________________________________________ 
 
CPR-nummer (skriv således: xxxxxx-xxxx):  __________-_______ 
 
2. Hvornår er du stoppet i projektet (dato)?     
 
__/__-20___ 
 
2.1 Fuldførte du eller afbrød du din deltagelse i projektet?  
 Jeg fuldførte projektdeltagelsen  
 Jeg afbrød projektdeltagelsen før tid  
 
3. Hvad var din tilknytning til arbejdsmarkedet, da du stoppede i projektet (sæt kun ét kryds)? 
 Beskæftiget (lønmodtager eller selvstændig) 
 Ledig (aktivt arbejdssøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet) 

3.1 Hvis du er ledig og under 25 år: Har du været ledig længere end 6 måneder?  
       Hvis du er ledig og 25 år eller ældre: Har du været ledig længere end 12 måneder?  
 Ja 
 Nej 

 Under uddannelse (fuldtidsstuderende, herunder uddannelser med praktikforløb) 
 Ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og søger ikke aktivt arbejde  

 
4. Er du i gang med eller har du afsluttet en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse som led i 

projektet? 

 Gennemført en erhvervsuddannelse (fx bager, tømrer, frisør, butiks- eller kontorassistent) 

 Gennemført en kort videregående uddannelse (2-3 år) (erhvervsakademi, fx markedsøkonom, 

akademiøkonom, datamatiker, laborant, byggetekniker, merkonom) 

 Gennemført en mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, fx diplomingeniør, sygeplejerske, 

folkeskolelærer, socialrådgiver, pædagog, bachelorgrad fra universitet) 

 Gennemført en lang videregående uddannelse (4 år og mere, fx master, kandidat eller ph.d. fra 

universitetet, handelshøjskole, DTU eller tilsvarende). 

 I gang med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse 

 Ikke i gang med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse 

 
Tak for dine svar. Du bedes aflevere det udfyldte skema til projektholder/kursusleder, som indtaster din 
besvarelse til Erhvervsstyrelsen. 
  
 
 

Dato   Underskrift  


