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1
Godkendelse af dagsorden
Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Beslutning
Godkendt.
Peter Pilgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.
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2
Valg af formand
Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Uddannelsesråd Rebild skal konstituere sig med formand.
Formanden vælges blandt de politiske deltagere. Formandens opgave er bl.a. at tegne
rådet eksternt, være mødeleder samt formulere dagsordner i samarbejde med rådets deltagere.

Beslutning
Thøger Elmelund Kristensen blev valgt som formand.
Peter Pilgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag
•
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3
Mødekalender
Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Fremtidige møder er endnu ikke fastlagt. Det foreslås, at kommende møder afholdes:
Torsdag den 22. november 2018 kl. 14-16
Torsdag den 16. maj 2019 kl. 14-16
Torsdag den 21. november 2019 kl. 14-16
Møderne afholdes i K8 på Østre Allé 6, indgang G, Støvring

Beslutning
Møderne flyttes til tirsdage i de foreslåede uger fra kl. 14-16.
Peter Pilgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.
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4
Justering af kommissorium samt drøftelse af rådsmedlemmer
Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Forvaltningen foreslår en drøftelse af kommissoriet for uddannelsesrådet. Bl.a. ønsker forvaltningen tilføjet i kommissoriet, at de 2 byrådsmedlemmer der skal udpeges hvert 4. år,
skal sidde i henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.
Derudover ønskes en drøftelse af rådsmedlemmer, idet især pladserne til ungerepræsentanterne ikke har været besat gennem længere tid. Rådet kan også drøfte eventuelle
yderligere ændringsforslag til kommissoriet.
Anbefalinger og justeringer til nyt kommissorium skal herefter godkendes politisk i henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.
Kommissoriet er vedhæftet som bilag under pkt. 2 - "valg af formand".

Beslutning
Rådet besluttede at indstille til Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget,
at de byrådsmedlemmer, der udpeges er hhv. medlem af Arbejdsmarkedsudvalget samt
Børne- og Familieudvalget.
Rådet finder det væsentligt, at de unges stemmer bliver hørt. Rådet indstiller derfor, at
der fortsat reserveres en åben plads til en ung fra hhv. gymnasiet og fra ungerådet. Når
FGU er opstartet anbefales også at give en plads til en ung derfra.
Rådet indstiller også, at rådets opgaver omformuleres, så de to første punkter udgår og
erstattes med: ”Medvirke til implementering af Rebild Kommunes politikker og strategier”.
Peter Pilgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.
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Sammenhængende kommunal ungeindsats
Sagsnr: 15.00.00-A00-1-17
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Rådet orienteres om en sammenhængende kommunale ungeindsats.
Med indgåelse af den politiske aftalen den 13. oktober 2017 om bedre veje til uddannelse
og job fik kommunen pålagt det fulde ansvar for unge under 25 år, indtil den unge har
gennemført uddannelse eller fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Med aftalen følger
en del krav til indhold i indsatsen, men ikke hvordan kommunerne skal organisere indsatsen. Aftalen er udmøntet i fire lovforslag, som forventes vedtaget den 29. maj 2018.
I den politiske aftale er der tre hovedtemaer:
•

En ny uddannelsespolitisk målsætning

•

Forberedende grunduddannelse (FGU)

•

Sammenhængende kommunal ungeindsats

Dette dagsordenspunkt vedrører den sammenhængende kommunale ungeindsats.
Krav til den sammenhængende kommunale ungeindsats:
1. Kommunalt myndighedsansvar for unge under 25 år
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.
2. Uddannelsesplanen og -pålægget som omdrejningspunkt for den unges forløb
Den kommunale ungeindsats skal tage udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen. Dette understøttes af
uddannelsesplanen/-pålægget som fagligt værktøj. Den unge skal opleve, at der arbejdes
med samme målsætninger på både kort og lang sigt på tværs af kommunale enheder.
3. Kommunal målgruppevurdering til den Forberedende Grunduddannelse
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 studieeller 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.
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4. Tildeling af kontaktperson
Unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser, tilknyttes 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 bagvedliggende understøttende funktioner og opgaver.
5. Opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik
Den kommunale ungeindsats skal koordinere en opsøgende funktion i forhold til at tilvejebringe virksomhedspraktik i forbindelse med FGU. Praktikkerne skal koordineres med jobcenterets arbejde. Den kommunale ungeindsats skal understøtte virksomhedernes kontakt
med kommunen, når der samarbejdes om unges praktik, elevforløb, erhvervstræning,
beskæftigelse mv. Funktionen koordineres med andre kommunale praktik- og virksomhedsopsøgende indsatser.
Det skal bemærkes, at forslaget ikke træder i stedet for de tilbud og indsatser, som den
unge har ret til efter anden lovgivning. Kommunens vurdering af hvorvidt der er koordineringsbehov på tværs af sektorområder samt vurdering af hvilke indsatser, der kan tilbydes
den unge, skal derfor ske inden for rammerne af de relevante sektorlovgivninger. Det drejer sig om indsatser i Center Arbejdsmarked og Borgerservice, Center Familie og Handicap, Center Kultur og Sundhed.
Loven om en sammenhængende kommunal ungeindsats forventes at træde i kraft pr. 1.
august 2019 dog træder punkterne vedrørende målgruppevurdering til forberedende
grunduddannelse og uddannelsesplan for elever der ønsker forberedende grunduddannelse
i kraft 1. januar 2019.
Der er nedsat et styregruppe med direktør og centerchefer, som skal se på hvordan de
nye elementer kan implementeres og organiseres. Endvidere har der været nedsat en arbejdsgruppe, som er kommet med forslag til værdier/pejlemærker i den sammenhængende ungeindsats. Sidstnævnte er beskrevet i vedhæftede bilag sammen med uddybende
beskrivelser af opgavevaretagelsen.
Forvaltningen indstiller at uddannelsesrådet drøfter arbejdsgruppens forslag til værdier/pejlemærker og kommer med eventuelle yderligere forslag vedrørende implementeringen af de 5 ovenstående elementer.

Beslutning
Rådet drøftede, at værdierne og pejlemærkerne er lidt defensive. Der bør være fokus på
at sælge drømme og visioner – også for dem, der ikke umiddelbart ved, ”hvor de skal
hen”.
Rådet anbefaler også, at der er fokus på at skabe et attraktivt ungemiljø. Der bør være
fokus på at understøtte fællesskaber. Det kan være i campusmiljø, på arbejdspladser osv.
Fokus på overgange er yderst væsentligt. Kontaktpersonen får en væsentlig rolle i at
oversætte ”systemet”. Det skal være personer, som kan navigere i de kommunale forvaltningsområder. Der bør også ses på muligheden for, at kontaktpersonen kan træffe beslutninger.
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Peter Pilgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag
•
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6
Orientering om FGU
Sagsnr: 15.00.00-A00-1-17
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Rådet orienteres om en ny forberedende grunduddannelse målrettet de unge, der ikke går
den direkte vej i ungdomsuddannelse efter grundskolen.
En bred kreds af Folketingets partier indgik den 13. oktober 2017 en aftale om en reform
af de forberedende tilbud, der skal styrke indsatsen for de unge, der ikke er klar til en
ungdomsuddannelse efter grundskolen. Aftalens hovedpunkter er:
1. En ny uddannelsespolitisk målsætning
2. Forberedende grunduddannelse (FGU)
3. Sammenhængende kommunal ungeindsats
Formålet med den nye FGU er, at gøre unge under 25 år som ikke går den direkte vej i
ungdomsuddannelse efter grundskolen klar til uddannelse. Med den nye FGU skabes større
gennemsigtighed for de unge. Uddannelsesforløbet kan vare op til 2 år.
Under forløb på skolen modtager den unge en skoleydelse, der samtidig er et pædagogisk
redskab, idet skolerne kan trække i ydelsen, hvis den unge udebliver fra uddannelsen
uden lovlig grund. Ydelsen er på niveau med uddannelseshjælp og SU. Eleverne får desuden en madordning og ret til specialpædagogisk støtte målrettet unge med ordblindhed og
andre funktionsnedsættelser.
FGU-institutionerne bliver selvejende, statslige skoler. På landsplan skal der oprettes ca.
90 skoler organiseret under ca. 30 institutioner. For hver institution er der én bestyrelse,
én øverste leder, ét regnskab og ét budget samt én eller flere skoler. Det er institutionen
og ikke skolerne, som ansætter medarbejderne. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner.
Undervisningsministeren opretter de nødvendige skoler og institutioner på baggrund af de
lokale processer og indstillinger fra KKR (Kommunekontaktrådene). De lokale forslag til
placering af skoler skal tage hensyn til:
• Elevgrundlag
• Geografisk nærhed: der må ikke være ringere dækning end af produktionsskoletilbuddet
i dag
• Bygninger: udgangspunkt i eksisterende bygninger og udbud af alle tre uddannelsesspor.
Processen forventes at tage udgangspunkt i én skole pr. kommune. Dog forventes flere
skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt
elevgrundlag. Undervisningsministeriet kan dog i særlige tilfælde godkende skoler, som
ikke lever op til ovenstående krav f.eks. i yderområderne.
Det er Kommunernes Kontaktråd (KKR), som er ansvarlig for den lokale proces og som
skal sende et samlet forslag til Undervisningsministeriet om placeringen af institutionerne
og skolerne.
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Rebilds lokale forhold
Et af formålene med den nye FGU er, at skabe større gennemsigtighed i de mange forberedende aktiviteter, som findes i dag. Herunder fremgår en oversigt over det forberedende
område i dag:
•

•

•

•
•

•

Produktionsskole: tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde
og produktion. Produktionsskolerne er selvejende institutioner. I Rebild Kommune
(herefter RK) findes Rebild Produktionsskole, som er geografisk placeret på Møllegårdsvej 7, Støvring.
KUU: Kombineret Ungdomsuddannelse. UU visiterer. I Aalborg/Himmerland udbydes 5 erhvervstemaer, f.eks. ”multihåndværker”, som skal ruste den unge til at arbejde ”ufaglært” efterfølgende. Begrænset antal pladser. Udbydes på Produktionsskolen i Hobro samt AMU i Aalborg.
EGU: 2-årig erhvervsgrunduddannelse. Praktisk uddannelse (”læreplads”) og 20-40
ugers undervisning f.eks. på AMU. Tilbydes af Jobcentret, som har indkøbt Rebild
Produktionsskole til at håndtere opgaven.
OBU: Ordblindeundervisning. Uddannelseshjælpsmodtagere tilbydes efter behov
OBU fra Jobcentret (samarbejde med Fokus). Undervises på Østre Alle, Støvring.
FVU: Forberedende voksenundervisning. 3 timers ugentlig undervisning, som forbereder den unge til optagelsesprøver eller til at fortsætte på AVU. Uddannelseshjælpsmodtagere tilbydes FVU fra Jobcentret i samarbejde med Fokus. Undervises
på Østre Allé, Støvring.
AVU: Almen voksenuddannelse. Fag, som sikrer 9./10. klasses niveau, evt. ved at
hæve karakter, så optagelseskriterier kan opfyldes. Findes ikke i RK. Udbydes af
VUC (Voksenuddannelsescentre) i f.eks. Hobro, Aars og Aalborg.

De 3 fremadrettede spor, som skal afløse ovenstående:
• Produktionsgrunduddannelse: Til de unge, der har en praktisk læringstilgang og
evt. er uafklarede om deres fremtid. Værkstedsundervisning. Dansk, matematik Og
IT integreres i værkstedsundervisningen.
• Erhvervsgrunduddannelse: Til de unge, der først og fremmest ønsker beskæftigelse
og evt. efterfølgende erhvervsuddannelse. Virksomhedspraktik og skoleundervisning.
• Almen grunduddannelse: Til de unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller hf. Almene fag og helhedsorienteret projektundervisning.
Indstilling fra KKR
KKR Nordjylland har på baggrund af politisk ønske og opbakning fra lokale uddannelsesinstitutioner indstillet, at der oprettes en institution i Himmerland, nærmere bestemt Hobro
og med skoler i henholdsvis Aars og Støvring. Begrundelsen er vedlagt som bilag. Forud
for indstillingen har der været afholdt et møde mellem politikere, forvaltning og uddannelsesinstitutioner i de 3 Himmerlandske kommuner. Notat med input fra mødet er vedhæftet
som bilag.
I juni 2018 forventes svar fra Undervisningsministeriet ift. oprettelse af skoler og institutioner.
Det indstilles, at uddannelsesrådet tager orienteringen til efterretning og drøfter muligheder og potentialer i Himmerlandsløsningen.
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Økonomi
FGU udbydes af statslige, selvejende institutioner. Kommunernes medfinansiering på 65 %
kompenseres via bloktilskuddet. Der er stadig en række usikkerhedsmomenter omkring
økonomien. bl.a. med baggrund i usikkerheden omkring ministeriets opgørelse af forventet elevtal.

Beslutning
Drøftet.
Peter Pilgaard deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag
•
•
•
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7
Orientering om ny Børne- og Ungepolitik
Sagsnr: 00.15.00-A00-79-17
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Indledning:
Rebild Kommune skal have en ny "Børne- og Ungepolitik”
Børne- og Ungepolitikken bliver til i et tværfagligt samarbejde mellem Center Børn og Unge, Center Familie og Handicap, Center Sundhed, Kultur og Fritid og Center Arbejdsmarked og Borgerservice med inddragelse af interessenter fra alle nævnte områder.
Målet med politikken er en fælles forståelse af tilgangene til arbejdet med barnet og den
unge, så det opleves, at der er helhed og sammenhæng i kommunens tilbud.
Børne- og Ungepolitikken skal sætte fokus på en sammenhængende, tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge. Ved at samle alle politikkerne på
børne- og ungeområdet med underliggende temaer, vil borgeren få et mere overskueligt
billede af hvilke mål, der arbejdes efter, og hvordan disse mål skal indfries.
Målgruppen:
Målgruppen er børn og unge fra 0 – 18 år (med mulighed for efterværn til barnet er 23
år), der har bopæl i Rebild Kommune. De enkelte temaer i politikken omfatter alt arbejde
med børn og unge i Rebild Kommune.
Indhold:
Politikken bygges op omkring 6 centrale temaer:
- Sundhed og trivsel
- Dannelse og medborgerskab
- Læring og leg
- Uddannelse og job
- Familie og netværk
- Børn og unge med særlige behov
Proces:
Den 23. april afholdte vi fælles temadag, hvor interessenter fra børne- og ungeområdet
var inviteret til at komme med input i form af målsætninger, ønskede effekter og indsatser
i forhold til de seks overordnede temaer i politikken. Efter temadagen udarbejdes et udkast til politikken, som sendes til gennemsyn hos deltagerne fra temadagen forud for politisk behandling i juni 2018 og forventelig politisk godkendelse ultimo september 2018.
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De fleste af rådets medlemmer deltog på temadagen. Det foreslås, at råde drøfter arrangementet og kommer med input til det videre forløb.

Beslutning
Rådet oplevede, at det var en god temadag. Hvis unge for alvor skal kunne byde ind, kan
det være godt at lave proces med dem inden.
Rådet anbefaler, nogle stærke budskaber a la Aalborgs ”alle skal have en ven”.
Peter Pilgaard og Lars Lerup deltog ikke i behandlingen af sagen.
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8
§115+ møder
Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Rådet orienteres om § 115+-udvalg
Nordjyllands Politi og kommunerne i kredsen har for at optimere arbejdet med den unge
aldersgruppe – etableret såkaldte § 115-udvalg. Udvalgene består af medarbejdere fra
politi og de respektive kommuner. Formålet er gennem forskellige tværfaglige indsatser at
nedbringe kriminaliteten blandt unge og mindske tilgangen af unge kriminelle. Lokalrådet i
Rebild har besluttet at afprøve § 115+ udvalg også. Formålet er det samme som for den
yngre målgruppe, men sagerne der tages op, er unge mellem 18-25 år. Første møde er
afholdt i april 2018. Der afholdes månedligt møde mellem én repræsentant fra Lokalpoliti
Himmerland, én SSP-medarbejder fra kommunen, en repræsentant fra misbrugsindsatsen,
en repræsentant fra UU og evt. ad hoc deltagelse af Jobcentret, Center Familie og Handicap m.fl.
På mødet gennemgås politiets liste over unge i kontakt med politiet indenfor den sidste
måned. Disse unge vurderes 360-grader og herunder vurderes, om der er en myndighedssag eller der skal aftales en handling. Samarbejdet tilpasses til, at målgruppen er unge
voksne, der har nogle andre udfordringer end de unge under 18 år. I dette regi kan der
tages initiativer i lokalmiljøet mellem politi, kommuner, uddannelsesinstitutioner, boligselskaber m.v. om etablering af tilbud til unge, nye samarbejder og lignende. Eksempel på
handling kan være opsøgende indsats fra UU eller ekstra støtte fra de forskellige myndighedsområder.
Det er besluttet at evaluere udbyttet af de første møder ultimo 2018. Rådets medlemmer
skal drøfte muligheden for ad hoc deltagelse efter behov. UU modtager listerne forud for
mødet og kan undersøge behov for deltagelse. Møderne afholdes den 2. onsdag i måneden.

Beslutning
Uddannelsesinstitutionerne, som er repræsenteret i Rådet stiller gerne op ad hoc, hvis de
har unge på listerne.
Peter Pilgaard og Lars Lerup deltog ikke i behandlingen af sagen.
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9
Uddannelsesparathedsvurdering
Sagsnr: 15.00.00-G00-296-13
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsresume
Hvert år skal grundskolerne og UU vurdere eleverne på 8. klassetrin i forhold til uddannelsesparathed. UU har på den baggrund udarbejdet en rapport med resultatet af den årlige
uddannelsesparathedsvurdering. Resultatet af vurderingerne viser, at der i forhold til foregående år, er sket en stigning i antallet af unge, der på 8. klassetrin, vurderes ikkeuddannelsesparat. Forvaltningen indstiller at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter vurderingen
af elevernes uddannelsesparathed og at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at Uddannelsesrådet på deres førstkommende møde drøfter årets uddannelsesparathedsvurdering,
herunder eventuelle initiativer på tværs, der kan medvirke til, at de unge bliver uddannelsesparate inden udgangen af 9. klasse, eventuelt 10. klasse.

Sagsfremstilling
Pr. 15. januar 2018 er alle elever på 8. klassetrin i Rebild Kommune blevet vurderet i forhold til uddannelsesparathed.
Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikkeuddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.
Tre kriterier indgår i vurderingen:
Vurdering af elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at påbegynde og
gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan
vurderes uddannelsesparat.
•

Faglige forudsætninger
I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit
på mindst 4,0. Karakterkravet er dog 5,0 for elever, der vil søge en 3-årig gymnasial uddannelse.

•

Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed,
motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.

•

Sociale forudsætninger er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og
tolerance.

Samlet set har Rebild Kommune 372 elever på 8. klassetrin. Opgørelsen viser, at 28 % af
eleverne i normalklasserne er vurderet ikke-uddannelsesparate. Dette er en stigning i forhold til de to foregående år, hvor henholdsvis 19 % og 20 % blev vurderet ikkeuddannelsesparate. En del af stigningen kan skyldes, at der er ændret på de faglige krav,
for at blive erklæret uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser. Vurderingen af elevens uddannelsesparathed sker på baggrund af elevens uddannelsesønsker. Det
betyder, at en elev der eksempelvis ønsker at komme på gymnasiet, og har karakteren 4 i
gennemsnit, vurderes ikke-uddannelsesparat.
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Af de 28 %, svarende til 100 elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate er 30 %, svarende til 30 elever, vurderet ikke-uddannelsesparate, alene pga. af deres faglige standpunkt i forbindelse med vurderingen på 8. klassetrin. Dette er en fordobling i forhold til
sidste år. 14 af disse elever har et gennemsnit på over 4, men under 5. Det betyder, at
hvis de ændrer uddannelsesønske fra en gymnasial uddannelse til en HF eller EUD, ville de
være vurderet som uddannelsesparate.
De resterende 70 %, svarende til 70 elever, er vurderet ikke-uddannelsesparate på baggrund af de sociale og personlige kompetencer.
I special- og modtageklasserne er ingen af de 20 unge vurderet uddannelsesparat.
For yderligere henvises til bilag, hvor der ligeledes ses en opgørelse på tværs af skolerne.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget:
•

drøfter vurderingen af elevernes uddannelsesparathed

•

anbefaler at Uddannelsesrådet på deres førstkommende møde drøfter årets uddannelsesparathedsvurdering, herunder eventuelle initiativer på tværs, der kan medvirke til, at de unge bliver uddannelsesparate inden udgangen af 9. klasse, eventuelt 10. klasse

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, 28. februar 2018, pkt. 6:
Rådet foreslog at sætte fokus på den gode historie omkring erhvervsuddannelserne og at
udnytte den åbne skole til at skabe opmærksomhed og information.
Jesper F. Clausen, Hans Rønnau og Mette L. Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.
Arbejdsmarkedsudvalget, 6. marts 2018, pkt. 21:
Godkendt som indstillet
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler desuden, at Uddannelsesrådet inddrager forslag fra Det
Lokale Arbejdsmarkedsråd om at sætte fokus på den gode historie omkring erhvervsuddannelserne og at udnytte den åbne skole til at skabe opmærksomhed og information.
Børne- og Familieudvalget, 7. marts 2018:
Godkendt som indstillet. Børne- og Familieudvalget anbefaler, at arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering får fornøden fokus på alle overbygningsskoler.
Udvalget anbefaler desuden, at Uddannelsesrådet inddrager forslag fra Det lokale Arbejdsmarkedsråd om at sætte fokus på den gode historie omkring erhvervsuddannelserne
og at udnytte den åbne skole til at skabe opmærksomhed og information.
Endelig vil udvalget gerne have fortsat fokus på Læringslokomotivet som et godt værktøj.

Økonomi
Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.
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Indstilling:
Det indstilles, at rådet drøfter uddannelsesparathedsvurderingen.

Beslutning
Drøftet.
Rådet blev orienteret om at UU trækker ny statistik primo juni og billedet er, at der i dag
er færre ikke-uddannelsesparate.
Rådet vil på kommende møde gerne se, hvordan det er gået de unge – om de blev parate
samt et overblik for 10. klasse.
Rådet foreslog, at virksomheder inviteres med på uddannelsesmessen.
Peter Pilgaard og Lars Lerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag
•
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Kvartalsrapport fra UU
Sagsnr: 15.00.00-G00-296-13
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsresume
Arbejdsmarkedsudvalget er den 6. marts 2018 orienteret om resultaterne i kvartalsrapport
for 4. kvartal 2017 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Rebild Kommune (herefter
UU). Kvartalsrapporten fremsendes til orientering i Uddannelsesrådet. Rapporten er en del
af den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen. I rapporten gives en status
over uddannelses- og øvrige aktiviteter for målgrupperne 15-17-årige og 18-29-årige.
Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og tager kvartalsrapporten til
efterretning.

Sagsfremstilling
Rapporten udarbejdes 4 gange årligt og har i hvert kvartal et specifikt tema. Temaet i
denne rapport tager udgangspunkt i de unges aktuelle aktiviteter. Kvartalsrapporten er
vedlagt som bilag. Uddrag af de væsentligste resultater fremgår nedenfor.
Aktiviteter 15-17-årige
Følgende hovedresultater kan fremhæves:
•

96 % af kommunens i alt 1.121 unge mellem 15-17 år er i gang med enten grundskole eller ungdomsuddannelse. Tallet ligger stabilt set i forhold til de seneste kvartalsrapporter og i forhold til 4. kvartal 2016.

•

Der har været et mindre fald, fra 7 % til 6 %, i andelen af unge der er i gang med
en erhvervsuddannelse. Derimod er der sket en stigning i forhold til unge der går
på gymnasiet, denne andel er steget fra 29 % til 32 %.

•

3,6 %, svarende til 38 unge, er i midlertidige aktiviteter eller forberedende og udviklende aktiviteter. 5 unge er uden aktivitet, men UU har kontakt til og arbejder
med den unge. Dette er en halvering i forhold til 1. kvartal 2017.

Afbrudte uddannelsesforløb 15-17-årige
Endvidere viser rapporten hvor mange unge, der har afbrudt en ungdomsuddannelse i 4.
kvartal 2017.
•

Der har været 51 unge der har afbrudt deres ungdomsuddannelse. 31 % af de unge der har afbrudt deres uddannelse, er unge på erhvervsuddannelserne.

Alle de unge mellem 15 og 17 år, der har afbrudt deres uddannelse, er i gang med ny aktivitet.
Når de 15-17-årige afbryder uddannelse, er UU forpligtiget til at kontakte forældre og den
unge indenfor 5 hverdage. Hensigten er, at der skal udarbejdes en ny uddannelsesplan
for, hvorledes den unge, med aktiviteter, kan motiveres til uddannelse. UU Rebild har, i 4.
kvartal 2017, haft kontakt til forældre og den unge indenfor tidsfristen.
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Ligeledes skal tilbud om aktivitet gives inden 30 hverdage. Alle tilbud til de unge i Rebild
er afgivet indenfor tidsfristen.
Aktiviteter 18-29-årige
I forhold til gruppen af unge mellem 18 og 29 år viser rapporten, at der er en stigning, fra
4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 i andelen af unge, der ikke har en ungdomsuddannelse.
•

Andelen af unge, der ikke har en ungdomsuddannelse er steget fra 23 % til 25,8
%.

•

Ligeledes er andelen af unge der har gennemført en uddannelse faldet fra 55,6 %
til 51,6 %.

•

Derimod er der en mindre stigning på andelen der er i gang med en ungdomsuddannelse fra 21,4 % til 22,6 %.

De aktuelle tal i rapporten er trukket fra UU's database den 13. februar 2018. Der har
igennem flere år været udfordringer med at kunne trække valid data. Der er udviklet en
ny database der blev sat i drift medio 2017. Der er dog fortsat udfordringer med at få aktuel valid data. Der skal derfor tages forbehold for dataforsinkelser i forhold til eksempelvis tilbagemeldinger fra uddannelsesinstitutioner.
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget:
•
•

drøfter og tager kvartalsrapport 4, 2017 til efterretning.
fremsender kvartalsrapporten til orientering i Uddannelsesrådet

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. marts 2018, pkt. 22:
Godkendt som indstillet
Udvalget har opmærksomhed på den store gruppe unge mellem 18 og 29 år, som ikke har
en ungdomsuddannelse, og som ikke er i gang med en kendt aktivitet, og vil gerne have
nærmere redegørelse om indsats i forhold til denne gruppe.
Supplerende sagsfremstilling:
I kvartalsrapport for 4. kvartal 2017 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Rebild
Kommune, var der i opgørelsen en gruppe unge mellem 18 og 29 år, som ikke havde en
registreret ungdomsuddannelse, og som ikke var i gang med en kendt aktivitet.
Det er vigtigt at understrege at resultaterne i kvartalsrapporterne udelukkende er en opgørelse i forhold til vejledningsopgaven overfor gruppen af unge mellem 18-29årige. Se
evt. bilaget ”Indholdet af vejledningen efter grundskolen og 10. klasse”. Vejledningsopgaven i Rebild kommune er udvidet til, at omfatte unge på op til 30 år mod 25 år som er
lovpligtig. Det betyder, at alle unge mellem 18-30 år har mulighed for at få vejledning.
I rapporten for 4. kvartal fremgik det, at der er 557 unge, som UU ikke havde en kendt
aktivitet på. Som nævnt ved behandlingen af rapporten på sidste udvalgsmøde, er der
store dataudfordringer i den nye unge-database STIL. Det betyder at det er ufuldstændige
oplysninger UU har til rådighed. I forbindelse med udvalgets ønske om yderligere oplysninger om denne gruppe, har forvaltningen haft kontakt til Styrelsen for IT og Læring, som
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er ansvarlig for databasen. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke fået oplysninger om, hvornår der vil være valide data til rådighed.
For at imødekomme udvalgets ønske, har forvaltningen udført en intern søgning på cprniveau i jobcenterets fagsystem. Med den metode har det været muligt at identificere hvilken forsørgelse ”ukendt” modtager. Der mangler dog fortsat oplysninger om uddannelse
mm. Som det fremgår af nedenstående har det været muligt at identificere, hvilken forsørgelse knap 250 unge i ”ukendt målgruppen modtager.

Introduktionsforløb

83

Uddannelseshjælp

48

Integrationsydelse (integrationsprogram)

33

Dagpenge

27

Selvforsørgende (integrationsprogram)

23

Ressourceforløb

17

Fleksjobvisiteret

4

Jobafklaring

4

Ledige selvforsørgende, jobrotation, tilmeldte uden ydelse

5

Sygedagpenge, førtidspension

3

Ukendt

317

Hovedtotal
564
Det betyder, at når de unge har en forsørgelse eller er registret med en sag i jobcenteret
modtager de vejledning og indsats. En del af de resterende unge (317), er unge udenlandske arbejdstagere, eksempelvis unge østeuropæere, der arbejder i landbruget. Disse unge
har typisk ikke behov for uddannelsesvejledning

Økonomi
De økonomiske konsekvenser af aktiviteterne fremgår af de løbende økonomiopfølgninger
på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling:
Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning og at rådet drøfter kvartalsrapporten.

Beslutning
Taget til efterretning.
Peter Pilgaard og Lars Lerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag
•
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11
Eventuelt
Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Rådet giver hinanden en gensidig orientering.

Beslutning
Orientering givet.
Bl.a. drøftede Rådet selvmordstruede unge.
Der er kommet 31 ansøgninger til Læringslokomotivet.
Fremgang i elevtallet på Erhvervsskolerne i Aars. Der tages løbende drug-tests: de sidste
gange har den været ren.
STX er i elevfordeling i regionen. For 2. år i træk, leverer Støvring Gymnasium elever til
Aalborg skolerne. Der forsøges opråb til regionspolitikerne ift. de fastsatte kapacitetslofter.
Peter Pilgaard og Lars Lerup deltog ikke i behandlingen af sagen.
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