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1 
Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Christina Alberg, Anne Marie Johansen, Mads Rune Jørgensen og Thomas Simoni Thomsen 
deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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2 
Status på den nye FGU 

Sagsnr: 15.00.00-A00-1-17 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 
Pr. 1. august er der officiel start på den nye Forberedende Grunduddannelse. Leder af Pro-
duktionsskolen i Rebild Peter Pilgaard giver en status på FGU’en, herunder en orientering 
om linjerne i FGU Himmerland. 
  
Vedrørende forventet elevtal 
  
UU har i marts foretaget en foreløbig opgørelse over potentielle elever til FGU'en fra Rebild 
Kommune. Status var, at 80 unge var potentielle elever. Der er dog tale om en opgørelse 
forbundet med stor usikkerhed. Eksempelvis har VUC ikke overblik over hvor mange af 
eleverne, der ønsker at overgå til FGU, da de først afslutter eksamen til sommer.  
  
Omvendt kan der også være yderligere potentielle elever i FGU'en fx afhængig af resulta-
ter af eksamener i afgangsklasserne i grundskolen, drop outs fra EUD og unge i beskæfti-
gelse. Omvendt kan unge, som er medregnet i de 80 potentielle elever vælge andre veje 
til sommer. 
  
Ifølge produktionsskolen fortsætter 17-EGU elever, som er i gang med uddannelsen på 
den gamle ordning mens de sidste to afsluttes inden sommerferien. 
  
I de økonomiske beregninger bag FGU'en er der forudsat 68 årselever på FGU'en i Støv-
ring, som er en del af FGU Himmerland. 
  
Indstilling 
Det indstilles, at Uddannelsesrådet drøfter status på FGU’en og tager orienteringen til ef-
terretning. 
 

Beslutning 

Orientering blev givet. 
 
Der er potentiale i at samarbejde mellem FGU og hhv. 10. klasse, Ungdomsskolen og Un-
geenheden. Drøftelser er i gang. 
 
Christina Alberg, Anne Marie Johansen, Mads Rune Jørgensen og Thomas Simoni Thomsen 
deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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3 
Status på 10. klasse i Rebild Kommune 

Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 
Pr. 1. august 2019 flytter 10. klasse i Rebild Kommune fysisk placering fra Bavnebakke-
skolen til Karensmindeskolen. Skoleleder på Karensmindeskolen Henrik Weinkouff giver en 
status på 10. klasse pr. 1. august. 
  
Indstilling 
Det indstilles, at Uddannelsesrådet drøfter status på 10. klasse og tager orienteringen til 
efterretning. 
 

Beslutning 

Orientering blev givet. 
 
Christina Alberg, Anne Marie Johansen, Mads Rune Jørgensen og Thomas Simoni Thomsen 
deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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4 
"Fra folkeskole til faglært" - opfølgning på temamøde 

Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 

Resume: 
Den 2. april afholdte Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget og Uddannel-
sesråd Rebild fælles temamøde om aftalen ”Fra folkeskole til erhvervsuddannelse”. Rådet 
samler op på drøftelserne. 

Baggrund: 
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folke-
parti indgik i 22. november 2018 aftalen Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser 
til fremtiden. 

Baggrunden for aftalen er, at antallet af unge der vælger erhvervsuddannelse er faldet og 
frafaldet steget. Så målet er, at flere skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.  

Mange unge træffer omvalg og gennemfører mere end én ungdomsuddannelse. Ca. hver 
3. elev på erhvervsuddannelsernes grundforløb har tidligere fuldført en ungdomsuddannel-
se, primært gymnasial. 

Mindre end halvdelen af eleverne på erhvervsuddannelser forventes at fuldføre. 

Erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 har haft positiv effekt på både søgning og frafald 
på erhvervsuddannelserne. Der er dog stadig langt til reformens mål om, at mindst 25 % i 
2020 og 30 % i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, samt 
at fuldførelsen skal stige til mindst 60 % i 2020 og 67 % i 2025. 

Den nye aftales indsatser skal afspejle både de fremtidige behov for arbejdskraft og de 
enkelte erhvervsuddannelsers tyngde i uddannelsesudbuddet. Intentionen med aftalen er 
at sikre, at erhvervsuddannelserne har gode rammer, der kan understøtte høj faglig kvali-
tet samt styrke søgningen til og gennemførelsen af erhvervsuddannelserne. 

Aftalen indeholder bl.a. initiativer med mere praksisfaglighed i folkeskolen, et stærkere 
fundament for valg af ungdomsuddannelse og et større kommunalt ansvar i søgningen. 
10. klasse skal fortsat bidrage til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Der sættes 
også fokus på dannelse, iværksætteri og videreuddannelsesmuligheder samt attraktive 
undervisningsmiljøer, kompetenceudvikling af erhvervsskolelærere mv. og så sker der en 
udvidet adgang til erhvervsuddannelserne og arbejdes på at skabe større sikkerhed for at 
få en praktikplads 

Ved udmøntning af aftalen kan der være brug for et styrket samarbejde mellem Erhvervs-
skolerne, Grundskolerne og UU, hvis de politiske ambitioner skal indfries. Ligeså ligger der 
en række krav, som skal implementeres lokalt.  

Som følge af aftalen er Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkesko-
len, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 
m.v. samt forskellige andre love vedtaget den 30. april 2019. Relevante sager, i tilknyt-
ning dertil, vil blive fremlagt til politisk behandling. 
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Aftalen medfører ligeledes, at beslutning i Børne- og Familieudvalget d. 5. december 2018 
om, at der ikke skal være prøve i de praktisk / musiske fag, bortfalder, da prøve bliver 
obligatorisk med denne aftale. 
  
Temamøde den 2. april 2019 
  
Den 2. april afholdte Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget og Uddannel-
sesråd Rebild fælles temamøde om aftalen. Der blev givet en introduktion til aftalen, her-
under de kommunale opgaver. Herefter blev der givet indspark udefra i form af: 

• Udvidet samarbejde imellem UU og grundskolen v. Erik Krogh Pedersen, leder af 
Ung Vesthimmerland  

• Mere praksisfaglighed og flere unge i erhvervsuddannelser v. Peter Gravlev Bertel-
sen, erhvervsplaymaker i Mariagerfjord Kommune 

Efterfølgende var der drøftelser af temaerne: 

• Praksisfaglighed i folkeskolen herunder valgfag, åben skole mv. – v. Mads Rune 
Jørgensen 

• Fundament for valg af ungdomsuddannelse: uddannelsesvejledning på nye måder –
v. Susanne Nielsen 

• Lokale måltal for søgning til erhvervsuddannelser 
  
Bilag fra mødet er vedlagt som bilag 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Uddannelsesrådet, på baggrund af aftalen og temadagen, drøfter en fæl-
les indstilling til det videre arbejde med realisering af aftalen. 
 

Beslutning 

Rådet drøftede erhvervsplaymaker ordningen, som mulighed for via én person at lave en 
dedikeret indsats i krydsfeltet mellem erhvervsliv, folkeskole, ungdomsuddannelser og 
Ungeenheden, herunder UU.  
 
Hvis der investeres i en erhvervsplaymaker skal der være fokus på at pgl. skal udvikle 
praksisnære undervisningspakker, som kan integreres i undervisningen i folkeskolen. 
 
Fokus bør være på børnene og deres muligheder for at vælge de rette uddannelser i de 
indsatser, som etableres. Børn og unge skal have et oplyst grundlag for at træffe deres 
valg. 
 
Christina Alberg, Anne Marie Johansen, Mads Rune Jørgensen og Thomas Simoni Thomsen 
deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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Bilag 

• Temamøde fra folkeskole til faglært 
• Oplæg Rebild kommune 2 april 2019 
• Uddannelsesparathedsprojekt i Vesthimmerlands Kommune-Rebild Kommune 
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5 
Status- sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) 

Sagsnr: 00.00.00-A00-8-15 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 
Baggrund 
Med indgåelse af den politiske aftale om "Bedre veje til uddannelse og job" fra efteråret 
2017, fik kommunerne pålagt det fulde ansvar for unge under 25 år, indtil den unge har 
gennemført uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Aftalen om 
”Bedre veje til uddannelse og job” indebærer, at den tidligere aftale omkring 95% mål-
sætningen, hvor der måles på uddannelsesstatus 25 år efter afslutning af grundskolen, 
afløses af en målsætning om, at: 
  

• I 2030 skal mindst 90 % af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse 
• I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse el-

ler arbejdsmarkedet, være halveret. 
• Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ung-

domsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgen-
de og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres 
formelle kompetencer på kort eller længere sigt. 

  
Dette betyder, at kommunen skal have ansvaret for: 

• At der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på 
tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. 

• At den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på 
tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver.  

• At ansvaret for den unge skal være præcist og effektivt forankret i den kommunale 
ungeindsats. 

  

 
  
Det er vigtigt at påpege, at eksisterende lovgivning, fx sundhedsloven, serviceloven og 
beskæftigelsesloven stadig gælder og skal følges uanset organisering. 
Med aftalen følger en del krav til indhold i indsatsen, men ikke hvordan kommunerne skal 
organisere indsatsen. Ifølge aftalen skal kommunerne pr. 1. august 2019 have et organi-
satorisk setup, der kan varetage den sammenhængende kommunale ungeindsats. 
  
Lokal proces 
Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget godkendte på møder i februar 2018 
kommissorium for den sammenhængende kommunale ungeindsats. Der blev efterfølgende 
nedsat en styre- og arbejdsgruppe til at komme med forslag til udmøntning af aftalen lo-
kalt. Arbejdsgruppen har kortlagt og udpeget opgaver og indsatser, der skal varetages af 
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den sammenhængende kommunale ungeindsats. Derudover har forvaltningen peget på 
indsatser, der med fordel kunne tænkes ind i den sammenhængende ungeindsats omkring 
eksisterende lovgivning samt elementer fra aftalen fra folkeskole til faglært, der blev ind-
gået i november 2018, der også er tænkt ind i arbejdet omkring den sammenhængende 
ungeindsats. 
  
Rebild kommunes ambition for den sammenhængende kommunale ungeindsats 
Komplekse problemstillinger spiller ind i komplekse kommunale systemer. Derfor er der 
brug for løsninger, der giver de unge en sammenhængende hjælp på tværs af de problem-
stillinger og udfordringer, de har. Rebild Kommunes ambition er, at den unge skal være 
omdrejningspunktet for den indsats, som kommunen tilbyder. Intentionerne med en 
sammenhængende kommunal ungeindsats er, at den unge oplever én indgang, og hvor 
der er sammenhæng mellem alle indsatser og tilbud. Det er afgørende for den fremtidige 
kommunale ungeindsats, at det er den unge, der er i centrum og at Rebild kommunes til-
bud og indsatser støtter den unge på vej i uddannelse eller selvforsørgelse – altså hjælper 
og støtter kvalificeret dér, hvor der er behov. 
  
Målgruppen i Rebild Kommune 
I Rebild Kommune er det besluttet at præcisere og udvide målgruppen for den sammen-
hængende kommunale ungeindsats. 
  
Målgruppen i den kommunale sammenhængende ungeindsats starter med elever i grund-
skolens 7., 8. og 9. klasse (13-15 årige) Det er elever, der eksempelvis har et højt skole-
fravær, støttekontaktperson eller unge der har andre faglige, sociale eller personlige pro-
blemstillinger. 
Dette for at sikre, at der vil blive samarbejdet på tværs af de forskellige forvaltningsområ-
der og for at understøtte, at sårbare og udsatte unge på trods af udfordringer får uddan-
nelse eller en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved at inkludere ned til 7. klasse vil der 
ligeledes kunne sikres kontinuitet i den unges plan/forløb og kontakt med kommunen. 
Derudover vil overgangen til ”voksensystemet” kunne planlægges og blive en integreret 
del af den unges plan og forløb. 
  
Ligeledes udvides målgruppen i den sammenhængende ungeindsats til at omfatte unge 
mellem 25-30 år, der ikke har gennemført en uddannelse eller er i beskæftigelse. Årsagen 
til udvidelsen af målgruppen er, at unge ml. 25 og 30 år lovgivningsmæssigt er omfattet 
af den samme uddannelsesrettede beskæftigelsesindsats som unge ml. 18 og 25 år, og at 
Jobcenter Rebilds Ungeenhed i dag arbejder med gruppen. Ligeledes viser Jobcenterets 
erfaring, at denne målgruppe kræver en ekstra håndholdt og uddannelsesrettet indsats for 
at komme videre i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. 
  
Nedenstående tabel viser tal for målgruppen af unge i Rebild Kommune, hvor indsatsen 
skal varetages af den kommende sammenhængende ungeindsats. 
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Status på opgaver/indsatser i den sammenhængende kommunale ungeindsats 
Med indgåelse af den politiske aftale får kommunen således det fulde ansvar for at gøre 
alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. 
De seks hovedområder fra den politiske aftale er: 
  
1. Kommunalt myndighedsansvar for unge under 25 år 
2. Uddannelsesplanen og -pålægget som omdrejningspunkt for den unges forløb 
3. Kommunal målgruppevurdering til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) 
4. Tildeling af kontaktperson 
5. Opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik 
6. Koordinering af støtte- og vejlednings-funktioner 
  
I Rebild kommune er grundstenen til en organisatorisk forankring af en sammenhængende 
ungeindsats allerede tilstede. Rebild Kommune valgte i 2011 at hjemtage UU vejlednin-
gen. 
UU er organisatorisk forankret i Center Arbejdsmarked og Borgerservice (CAB). En stor del 
af de opgaver, der skal løses ifølge aftalen, varetages allerede i dag i ungeenheden under 
CAB. Det betyder, at der med mindre justeringer i den eksisterende organisering, kan ar-
bejdes mod indfrielse af målene i aftalen. 
  
Med inspiration fra KL og med arbejdsgruppens kortlægning af arbejdsopgaver/indsatser 
har styregruppen besluttet, at der i Rebild kommune skal arbejdes med en organisatorisk 
model omkring tværgående team med faste mødeintervaller. Det vurderes, at denne mo-
del er mest hensigtsmæssig ift. at sikre driften i den eksisterende sektoropdeling og sam-
tidig indfrielse af den politiske aftale på ungeområdet.  
  
Løsningen af de 6 hovedområder i Rebild Kommune 
  
1. Kommunalt myndighedsansvar for unge under 25 år 
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Rebild Kommune får det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunen får hermed ansvaret for alle 
unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har 
opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Dele af denne opgave er en del af den opga-
veportefølje der varetages i ungeindsatsen under CAB. 
  
2. Uddannelsesplanen og -pålægget som omdrejningspunkt for den unges forløb 
Den kommunale ungeindsats skal tage udgangspunkt i den unges aktuelle situation, ud-
dannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen heraf. 
Dette understøttes af uddannelsesplanen/-pålægget som fagligt værktøj. Den unge skal 
opleve, at der arbejdes med samme målsætninger på både kort og langt sigt på tværs af 
kommunale enheder. Denne opgave varetages i dag af ungeenheden under CAB. Fra au-
gust 2019 vil udvalgte sociale og sundhedsmæssige indsatser dog også kunne skrives ind i 
planen med det formål, at den unge oplever en større sammenhæng og overskuelighed i, 
hvordan de forskellige indsatser skal hjælpe dem på vej. 
  
3. Kommunal målgruppevurdering til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) 
Optagelse på FGU sker på baggrund af en målgruppevurdering. Formålet er at understøtte 
den unge i at finde den mest realistiske vej til at påbegynde og gennemføre en studie-eller 
erhvervskompetencegivende uddannelse eller opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Det betyder, at den kommunale ungeindsats skal have et samlet kendskab til og overblik 
over tilbud på tværs af beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Denne del af opgaven 
varetages i dag og også efter implementeringen af en sammenhængende ungeindsats af 
ungeenheden under CAB. 
  
4. Tildeling af kontaktperson 
Unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser, til-
knyttes én gennemgående kontaktperson, der følger den unge i overgangene og støtter 
den unge frem mod og i fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det er 
op til kommunen at afgøre, hvordan kontaktpersonordningen etableres med bagvedlig-
gende understøttende funktioner og opgaver. Denne opgave er ny og skal fremadrettet 
varetages af ungeenheden under CAB. Dette for at få så stor ressourcemæssig udnyttelse 
af de begrænsede økonomiske midler der er afsat. Ved at den koordinerende indsats er 
forankret i CAB er det muligt at ”samtænke” kontaktpersonsordningen med øvrige støtte-
foranstaltninger i form af vejledere, mentorer og sagsbehandlere. 
  
5. Opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik 
Den kommunale ungeindsats skal koordinere en opsøgende funktion i forhold til at tilveje-
bringe virksomhedspraktik i forbindelse med FGU. Praktikkerne skal koordineres med job-
centerets arbejde. Den kommunale ungeindsats skal understøtte virksomhedernes kontakt 
med kommunen, når der samarbejdes om unges praktik, elevforløb, erhvervstræning, 
beskæftigelse mv. Funktionen vil blive koordineret med andre kommunale praktik- og 
virksomhedsopsøgende indsatser. Opgaven varetages allerede i dag af ungeenheden un-
der CAB, dog i et samarbejde med produktionsskolen i EGU-indsatsen og forældre, skole 
og elever i grundskolen. 
  
6. Koordinering 
Der skal ske en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddan-
nelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, herunder koordinering af støtte og vejled-
ningsfunktioner som SPS, PPR og misbrugsindsats. Her skal der findes en model for, hvor-
dan medarbejderne kommer til at bidrage til arbejdet i det tværgående team. 
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Det er de seks hovedområder, der er afsæt for den endelige implementering af modellen 
for organiseringen omkring de tværfaglige teams. Dette forudsætter, at der etableres et 
tættere samarbejde mellem de involverede centre. 
  
For at kvalificere modellen, så opgaven løftes i Rebild, og for at have samarbejdsflader 
mm. på plads til 1. august 2019 arbejder arbejdsgruppen videre med input til det organi-
satoriske setup omkring det tværgående team og kontaktpersonsordningen. Det er ar-
bejdsgruppens opgave at få alle snitflader i samarbejdet på plads, at foreslå hvem det 
tværgående team skal bestå af, og hvem der indkaldes ad hoc. Det forventes, at arbejds-
gruppen er færdig med deres arbejde ultimo maj 2019.  
  
Indstilling 
Det indstilles, at Uddannelsesrådet drøfter orienteringen om den kommunale ungeindsats 
samt tager orienteringen til efterretning. 
 

Økonomi 
Der er i den politiske aftale af 13. oktober 2017 aftalt at tilføre midler til den kommunale 
ungeindsats, herunder initiativet om en fast kontaktperson. Rebild Kommunes andel for-
ventes at udgøre 107.000 kr. i 2019, 240.000 kr. i 2020 og 245.000 i overslagsårene. 
 

Beslutning 

Drøftet. 
 
Christina Alberg, Anne Marie Johansen, Mads Rune Jørgensen og Thomas Simoni Thomsen 
deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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6 
Kvalitetsrapport fra UU 

Sagsnr: 15.00.00-G00-296-13 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsresume 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 
  
To gange årligt udarbejdes der en kvalitetsrapport omkring UUs vejledningsindsats. Hver 
af de to rapporter indeholder de lovgivningsmæssige krav omkring kontakt- og tilbudstid 
for 15-17-årige, der ikke følger deres uddannelsesplan. Derudover indeholder kvalitets-
rapporterne specifikke temaer. Temaet for denne rapport er: søgning til ungdomsuddan-
nelserne, elevgrundlaget og optag på FGU (Forberedende Grund Uddannelse) samt uddan-
nelsesparathedsvurdering.  
 

Sagsfremstilling 
Der udarbejdes årligt to kvalitetsrapporter omkring UUs vejledningsindsats. Denne rapport 
indeholder resultatet af de unges søgning til ungdomsuddannelserne samt resultatet af 
uddannelsesparathedsvurderingerne. Udover ovenstående er der ligeledes i rapporten en 
opfølgning på de lovgivningsmæssige krav omkring kontakt- og tilbudstid for 15-17-årige, 
der ikke følger deres uddannelsesplan. 
  
Unge og uddannelsesvalg 
Der er i 2019 en stigning i andelen af unge, der vil tage en erhvervsuddannelse og et min-
dre fald i forhold til gymnasiet. Således har 25.4 % af de unge, der har søgt fra 9. eller 
10. klasse, søgt en erhvervsuddannelse i 2019 mod 22 % i 2018. Set i sammenhæng med 
målsætningen i erhvervsuddannelsesreformen om, at mindst 25 % skal vælge en er-
hvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, er Rebild Kommune i mål. Det 
skal dog nævnes, at der fortsat skal arbejdes på, at flere vælger en erhvervsuddannelse, 
da det endelige mål i reformen er, at 30 % i 2025 vil vælge en erhvervsuddannelse. I for-
hold til gymnasiet er der et fald på 5,8 %point fra 75 % til 69,2 %. Derudover er der 2,1 
%, svarende til 7 unge, der har søgt om optagelse på FGU.  
  
Uddannelsesparathed 
På 8. klassetrin er der i Rebild Kommune 88 elever, der er vurderet ikke uddannelsespara-
te. Det svarer til 23,6 % af eleverne. Eleverne er vurderet ikke parate på enten de faglige, 
sociale, praktiskfaglige eller personlige kompetencer. I forhold til vurderingerne i 2018, er 
der tale om et fald på 4,4 %point. Heraf er 28 vurderet ikke uddannelsesparate pga. de 
faglige krav til optagelse på en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. 
  
Kontakt- og tilbudstid for de 15-17 årige, der ikke følger uddannelsesplanen 
Alle unge mellem 15- og 17 år skal kontaktes inden 5 hverdage, hvis de afbryder deres 
ungdomsuddannelse, og der skal indenfor 30 dage igangsættes en ny aktivitet. Der har 
været en lille gruppe unge, hvor det ikke har været muligt at overholde tidsfristen i perio-
den fra 1/10-2018 og frem til 8/3-2019. Det har for en del af de unge været svært at få 
etableret kontakten trods gentagne forsøg. På nuværende tidspunkt er alle unge kontak-
tet. Der er skærpet opmærksomhed fra Ungeenheden på denne problemstillingen. 
 

Økonomi 
Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. 



 

REBILD KOMMUNE Uddannelsesråd Rebild 
14. maj 2019 

 
 

15 
 

 

Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter kvalitetsrapporten og sender 
sagen til orientering i Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesrådet. 
 
 
Arbejdsmarkedsudvalget, 7. maj 2019, pkt. 43: 
Sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesrådet. 
 

Beslutning 

Orientering taget til efterretning. 
 
Christina Alberg, Anne Marie Johansen, Mads Rune Jørgensen og Thomas Simoni Thomsen 
deltog ikke i behandlingen af sagen. 

 

Bilag 

• Kvalitetsrapport april 2019 
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7 
Eventuelt 

Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Beslutning 

Der blev givet en orientering om basic skills. 
 
Christina Alberg, Anne Marie Johansen, Mads Rune Jørgensen og Thomas Simoni Thomsen 
deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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