
 
 
 

Opstilling af SMART mål for projekt KOBRA 

 
Opstilling 

Transnationale 
aktiviteter Specifikt Målbart Attrak. Realistisk Tidsrum 

Transnationalt 
 uddannelseskoncept 

Øge tilgængeligheden af uddannelse 
omkostningseffektivisere og øge fleksibileten 

Et antal virksomheder/ 
antal partnere har oplevet at uddannelse er 

blevet mere tilgængelig og  at omkostningerne  
er reduceret. Evaluering efter hver samling ja ja 

Se evt. projektplan for 
tidsrum 

CO-SY 
Kompetencemæglerne er yderligere 

professionaliseret 

Evaluering/måling efter hver samling 
med henblik på at fastlå om deltagerne 

oplever øget vidensniveau ja ja 

Der afholdes tre samlinger 
 inden udgangen af 
projektet. . Se evt. 

projektplan for tidsrum 

Praktik 
Kompetencemæglerne er yderligere 

professionaliseret 

 25 antal praktikudvekslinger 
 har fundet sted inden udgangen af projektet 

Vi forventer derudover at evaluators  
netværksanalyse kan bidrage  til evalueringen. ja ja  

.Se evt. projektplan for 
tidsrum 

Transnationale 
 analysemøder 

Fælles mønstre og forskelligheder er 
identificeret inden for udvalgte brancher  

  

Evaluering efter hver samling. Herunder 
opsamling på om  der nationalt er etableret 
tættere analysesamarbejde  med regionale 

analyseunit.  Ja ja  

Der afholdes 2- 3 møder 
inden udgangen af 
projektet . Se evt. 

projektplan for tidsrum 

Kommunikation 
 og formidling 

Spridning/deling  av resultatet i projektes  
hovedaktiviter 

Sociale medier er taget i anvendelse for at 
sprede projektes resultater, der er etableret 

sites hvor projektresultater formidles . 
Nyhedsbrev er udgivet løbende ja ja 

Målingen ved 
afrapportering 

 



Øge tilgængeligheden af uddannelse, 
omkostningseffektivisering og øge 

fleksibiliteten 

Kompetencemæglerne er 
yderligere professionaliseret 

Fælles mønstre og 
forskelligheder er 

identificeret inden for 
udvalgte brancher  

 Øget kendskab til 
virksomhedernes behov 

(evidensbaseret)  

øge og forbedre samarbejdet mellem de rådgivende og vejledende aktører på arbejdsmarkedet ved at afprøve nye 
samarbejdskonstruktioner mellem uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsserviceorganisationer på lokalt og 

regionalt plan i både Danmark, Sverige og Norge. 

Bedre samarbejde på 
tværs af aktører og lande i 

regionen 
(professionalisering) 

Der er gennemført en 
række praktik 

/jobskuggningsforløb 

Der arbejdes med  
transnational 

kommunikation og 
formidling . Herunder 
at flere kan fungere 
som ”story-teller” 

Der gennemføres en 
række transnationale  

analysemøder 

SY
FT

E 
In

di
ka

to
re

r 

Udviklet uddannelses-
koncepter baseret på 

afdækkede behov og øget 
samarbejde (udvikling) 

En række transnational 
uddannelseskoncepter er 

etableret og afprøvet 

Projektets hovedresultater 
er spredt/delt  

Der afholdes 
fagsamlinger for 

udvikling, testning og 
deling af 

arbejdsværktøj 

Hvordan 

Hvad  

ANALYS BEHOVSBASERAD UTBILDNING KOMPETENSMÄKLARE 

Hvorfor  

M
Å

L 

Metoder er benchmarked, 
best pratices er drøftet. 
Herunder drøftelser af 

mangel/efterspørgsel på 
arbejdskraft. Som 

efterfølgende udmøntes i 
regionale  adfærdsændringer 

A
kt

iv
ite

te
r 

re
su

lta
te

rn
e 

Min. 25  
praktikudvekslinger 

 har fundet sted 

NÄTVERK/ SAMARBETE PLANER STRATEGIER/ PLANER 

Sociale medier er taget i 
anvendelse for at sprede projektes 

resultater, der er etableret sites 
hvor projektresultater formidles . 
Nyhedsbrev er udgivet løbende 

Cosy netværk er 
etableret 2 koncepter er  

gennemprøvet og 
afprøvet 

Öka antalet gränsarbetspendlare 

P
ro

gr
am

sp
ec

ifi
k 

m
ål

 
Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet genom integrering av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive 
gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ, informations- och rådgivningstjänster samt gemensam utbildning. 

In
sa

ts
om

rå
de

 

Der afholdes tre 
samlinger inden 

udgangen af projektet. 
Evaluering /måling efter 

hver samling .  

Netværksanalyse  via 
evaluator kan medvirke 
til at  fastslå  værdien af  

praktikantforløbet 
Evaluering finder sted 

efter hver samling . 

Antal hits på div . Sites måles  
gennem projektperioden og der 

er opnået større viden om 
KOBRA blandt 

partnerinstitutionerne  

Et antal virksomheder/ 
antal partnere har oplevet at 
uddannelse er blevet mere 

tilgængelig og  at omkostninger er 
reduceret 

SAMARBETE 



Transnationale aktiviteter er markeret med grønt

MÅL okt. 17 nov. 17 dec.17 jan.18 feb.18 marts.18 april. 18 maj.19 juni.18 juli.18 aug.18
Kompetencemæglere er yderligere
 professionaliseret
Praktikbesøg ved Aarhus Tech er gennemført
COSY nätverksträff i Arenddal gennemført 24‐25 jan.
Kompencemægler har anvendt nye værktøjer,
som de er blevet præsenteret for på COSY 
Værkstøjskassen er endeligt udviklet
Trannsationalt partnermøde afholdt 28‐30. nov  10‐12.juni DK

Jobskygning er gennemført
Kunskapsförbundet 
Väst till Århus

DK Tradium & 
Mercantec

DK Skjern 
/Holstebro

DK ‐ Tradium 
og Viden Djurs DK Silkeb.

Netværk etableret som består efter projektet er slut

Digital 
stategi 
utvecklad

Oplæg er afholdt vedr. værktøjskassen f. kompetencem.
Analyse: Fælles mønstre og forskelligheder er identificeret 
inden for udvalgte brancher
for udvalgte brancher
Transnational analysemøde er afholdt
Styregruppen har drøftet transnationale analy. Res 12.dec styregruppem
Resultater drøftes på projektgruppeniveau 5. dec
Kommunikation/Formidling
Projektes hovedresultater er delt og spredt
KOBRA.eu løbende opdateret
Analyseresultater er formidlet på partnermødet i Larvik 28‐30.nov
Aktiviteter i KOBRA er synliggjort i Transn. nyhedsbrev
Resultaterne er formidlet og drøftet på styregruppemøde
Resultater er formidlet på partnermødet i DK 10‐12‐juni
Adgang til uddannelse er øget, omkostnings
effektiviseret og gjort mere fleksibelt
Transnational arbejdsgruppe f. behovsbaseret uddannelse‐ 
TABU møde er afholdt 16‐17 okt. 28 nov.  7‐8 mars
Transnationalt koncept for fokusgruppe interview er af
prøvet ‐fællesnordisk samarbejde
Transnational Pilotprojekt er gennemført. (koncept er 
afprøvet) ‐ Transnationale sendinger er genenmført 6 okt., 13 okt. ,18 okt. 2 nov., 22 nov.  27 febr.



2018-01-01 - 2018-06-01

PROAKTIV FLITIG-FAS

2017-11-21 2018-08-31
2017-12-01 2018-01-01 2018-02-01 2018-03-01 2018-04-01 2018-05-01 2018-06-01 2018-07-01 2018-08-01

DIGITAL 

STRATEGI + 

handlingsplan

ANALYS-

PANEL 

GENOFMRÖD

- förmedling -

FILM 1 + 2 

FÄRDIG

2017-11-30

PARTNERMÖTE

LARVIK

2018-03-01 - 2018-07-31

PERIOD 6

2018-08-01 - 2018-08-31

Avslut

2018-03-28

CO-SY TRÄFF

2017-11-21 - 2018-02-28

PERIOD 5

2018-01-25

CO-SY TRÄFF
2018-06-15

JOBBSKUGGNINGAR GENOMFÖRDA

- samtliga partner -

2018-07-12

PARTNERMÖTE DK 

- avslutskonferans -

2018-07-01

``KM VERKTYGSLÅDA FRAMTAGEN``

2018-07-29

KM NÄTVERK 

ETABLERAD

KM AN KM AN

PILOTER 

GENOMFÖRDA

samtliga SE partner

BU BU

2018-03-08

KOBRIT - ``TEKNIKMÄSSA``

LIDKÖPING

2018-05-01
TVÅ TABU KONCEPT 

UTVECKLAD

2018-06-01

TVÅ TABU PILOT 

GENOMFÖRD

2018-05-15

TRANSNATIONALT KONCEPT 

FOR FOKUSGRUPPE

 INTERVIEW ER AFPRØVET

2018-05-31

GEMENSAMMA MÖNSTER, 

LIKHETER/ SKILLNADER IDENTIFIERADE

iNDIKATORER:

Strategier

Planer

Samarbete

Nätverk

Antal deltagare på transnationella 

aktiviteter

Egna kvalitativa projektindikatorer

mÅLGRUPP:

<<Företag inom besöksnäring och industriteknik>>

<<Våra egna organisationer>>

>>Övriga företagsrådgivande och vägledande aktörer>>

(utbildning-, sysselsättning och näringslivsorganisationer)

KM - kompetensmäklare

AN – analys

BU – behovsbaserad utbildning

8 månader 

kvar

2018-01-31

FÄRDIG PLAN JOBBSKUGGNING

- samtliga svenska partner -

2018-02-29

2018-02-29

2018-03-31

2018-04-30

2018-02-14

PLAN - BU PILOTPROJEKT

- partnerna som inte har gjort + de som vill göra fler -

2018-04-30

KM-

funktionen 

UTVÄRDERAD
2 ANALYS- 

RAPPORT 

UTARBETAD
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