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Uddannelsesråd Rebild
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Mødetidspunkt:
14:00
Sted:
Restauranten på Erhvervsskolerne, Østre Boulevard 10, Aars
Møde slut:
Fraværende:
Susanne Nielsen
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Godkendelse af dagsorden
Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Beslutning
Godkendt.
Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.
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Kvalitetsrapport UU
Sagsnr: 15.00.00-G00-296-13
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsresume
Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.
På udvalgsmøde den 25. september orienterede forvaltningen om ny afrapporteringsmodel
for UUs vejledningsindsats. Tidligere blev der årligt udarbejdet fire kvartalsrapporter,
fremadrettet bliver der udarbejdet to årlige kvalitetsrapporter med fokus på temaer. Temaet for denne rapport er de unges uddannelsesvalg og opfølgning på kontakt til de unge
mellem 18-24 årige, som UU ikke havde statistik på ift. aktivitet – om de var i job eller
uddannelse eller havde brug for en vejledningsindsats. Ligeledes er der i rapporten en opfølgning på de lovgivningsmæssige krav omkring kontakt- og tilbudstid for 15-17-årige,
der ikke følger deres uddannelsesplan.
Rapporten fremsendes til orientering i Det lokale arbejdsmarkedsråd.

Sagsfremstilling
Der udarbejdes årligt to kvalitetsrapporter omkring UUs vejledningsindsats. Denne rapport
indeholder resultatet af de unges søgning til ungdomsuddannelserne og resultatet af kontakten til de 18-24 årige, som UU ikke havde viden om. 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 2018 en stigning i andelen af unge, der vil tage en erhvervsuddannelse, efter der i
2017 var et stort fald i andelen af kommunens unge, der søgte en erhvervsuddannelse.
Således har 22.0% af de unge, der har søgt fra 9. eller 10. klasse, søgt en erhvervsuddannelse i 2018 mod kun 19,6% i 2017. Det skal dog nævnes, at der i både 2016 og 2015
har være en større søgning end i 2018.
Kontakten til de 18-24 årige
I de tidligere udarbejdede kvartalsrapporter var der et stort antal unge, hvor der ikke var
kendskab til deres aktivitet –var de i job eller uddannelse eller havde de brug for en vejledningsindsats fra UU? Det blev besluttet at igangsætte en kortlægning og få identificeret
de unge, der kunne have behov for en vejledningsindsats. Over sommeren har UU vejlederne telefonisk kontaktet 180 unge. 30 unge er det ikke lykkedes at få kontakt med, 15
unge var fraflyttet kommunen og alle øvrige unge var i gang med en aktivitet, enten i
form af job eller uddannelse. En mindre gruppe, der har figurerer på UUs liste over unge
der ikke var i gang med en aktivitet, var unge der var i ressourceforløb, i forløb under integrationsloven mm. og kendt af jobcenteret. En manglende underretning fra Undervisningsministeriet database har været årsag til, at de har figureret på UUs liste.
Den samlede konklusion er, at de unge i Rebild Kommune er i gang og at der ikke er en
gruppe af unge, der har et udækket behov for en vejledningsindsats.
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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. I perioden
1/4 2018 til 30/9 2018 er alle tidsfrister overholdt. Det drejer sig om i alt 27 unge mellem
15-17 år.

Økonomi
Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter kvalitetsrapporten og sender
sagen til orientering i Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesrådet.

Arbejdsmarkedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 101:
Drøftet
Sendes til orientering i Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesrådet.

Beslutning
Kvalitetsrapporten fra UU blev drøftet og taget til efterretning.
Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag
•
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Status FGU
Sagsnr: 15.00.00-A00-1-17
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Uddannelsesrådet orienteres om etableringsprocessen af den nye forberedende grunduddannelse målrettet de unge, der ikke går den direkte vej i ungdomsuddannelse efter
grundskolen.
Uddannelsesrådet blev på møde den 17. maj 2018 orienteret om den nye forberedende
grunduddannelse (FGU) som er et nyt tilbud, som skal træde i stedet for Produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), den 2-årig erhvervsgrunduddannelse (EGU),
Ordblindeundervisning (OBU) til uddannelseshjælpsmodtagere, Forberedende voksenundervisning (FVU) til uddannelseshjælpsmodtagere og Almen voksenuddannelse (AVU). Den
nye FGU består af de tre spor: produktionsgrunduddannelse, erhvervsgrunduddannelse og
en almen grunduddannelse.
FGU-institutionerne bliver selvejende, statslige skoler. De tre himmerlandske Kommuner
Mariagerfjord, Vesthimmerland og Rebild er gået sammen om oprettelse af FGU Himmerland. De tre kommuner har besluttet, at FGU institutionen skal ligge i Mariagerfjord Kommune og at der etableres skoler i både Vesthimmerland og Rebild kommune.
Etableringsproces
De første elever forventes at starte på den nye FGU uddannelse i august 2019. Det er
Ungdommens Uddannelsesvejledning der visiterer de unge til uddannelsen.
Processen omkring etableringen af FGU Himmerland er godt på vej. Der er udpeget en
bestyrelse, som har hovedansvaret for etableringen. FGU-bestyrelsen er sammensæt af 12
medlemmer. 5 er udpeget af kommunalbestyrelserne i de tre kommuner, 2 er udpeget af
arbejdsgiverorganisationerne, 2 er udpeget af arbejdstagerorganisationerne, 1 er udpeget
fra erhvervsuddannelserne og 1 er udpeget af de faglige organisationer for medarbejderne. Herudover er der yderligere en medarbejderrepræsentant uden stemmeret. Fra Rebild
Kommune er Peter Hansen, næstformand for arbejdsmarkedsudvalget og Thomas Simoni,
som fælles kommunal repræsentant, godkendt som bestyrelsesmedlemmer I FGU Himmerland af Undervisningsministeriet.
På bestyrelsesmøde den 19 november 2018 konstituerede bestyrelsen sig og Edin Hajder,
formand for udvalget Arbejdsmarked og Uddannelse i Mariagerfjord kommune, blev valgt
som formand og Ulf Bender, direktør for erhvervsskolerne i Aars, blev valgt som næstformand for bestyrelsen.
De kommende store opgaver som bestyrelsen skal varetage er blandt andet ansættelse af
institutionsleder, overdragelsesproces, antallet af kommende elever, beslutning om fysiske
lokaliteter mm.
Omkring ansættelse af institutionsleder har bestyrelsen besluttet at adskille funktionerne
omkring institutionsledelse og den pædagogiske ledelse, således at institutionslederen ikke
samtidig skal være pædagogisk leder på den skole, der huser institutionen.
I forhold til det kommende arbejde omkring den fysiske placering af de tre skoler, fik formanden og næstformanden af bestyrelsen mandat til at afsøge mulighederne
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Økonomi
Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 procent af de faktisk afholdte udgifter til FGU, og staten afholder de
resterende ca. 35 procent.

Beslutning
Drøftet.
Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.
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Evaluering af Uddannelsesaften
Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Uddannelsesrådet orienteres om UU tankers ift. en evaluering af uddannelsesaften afholdt
den 1. november 2018.
For 3. år i træk afholdt UU-Rebild i samarbejde med Rebild Ungdomsskole Uddannelsesaften, hvor ca. 370 unge fra kommunens 8. klasser og deres forældre deltog. Vejledere og
unge fra Tech College Aalborg, Aalborg Handelsskole, Tradium (Hobro), SOSU Nord, Støvring Gymnasium, Erhvervsskolerne i Aars, AMU Nordjylland, Rebild Produktionsskole, Martec, 10. klasse og Lundbæk Landbrugsskole var repræsenteret på uddannelsesaftenen.
Støvring Gymnasium var igen venlige at lægge hus til arrangementet.
Formålet med at afholde en uddannelsesaften er at klæde elever og forældre på i forhold
til det kommende valg af ungdomsuddannelse. Målet med aftenen er ikke ”valget” i sig
selv, men at elever og forældre får et kvalificeret grundlag at træffe valget på i form af, at
de kommer ud og møder/ser ungdomsuddannelserne. Formålet med aftenen vurderes af
UU for opfyldt, da der var et bredt felt af ungdomsuddannelser repræsenteret og aftenen
var præget af megen dialog mellem de unge og repræsentanterne fra ungdomsuddannelserne og vejlederne.
Uddannelsesaftenen er i lige så stor grad rettet mod forældrene som eleverne. Undersøgelser viser, at de, der har størst indflydelse på elevernes uddannelsesvalg, er forældrene.
Derfor vil indsatsen også fortsat være rettet mod forældrene. Det gav på dette års uddannelsesaften god mening at skille elever og forældre ad ifm. indledende oplæg og aktiviteter. Forældrene fik blandt andet et foredrag om forældrerollen. Ved at skille forældre og
den unge gav det mulighed for at præsentere det samme budskab ud fra forskellige perspektiver og vinkler.
Målet var at de unge og forældrene fokuserede på ungdomsuddannelserne – og blev klogere på de muligheder, der er, når den unge skal tage en ungdomsuddannelse.
Overvejelser og forslag til næste års uddannelsesaften
I forhold til afholdelse af en uddannelsesaften næste år, bemærker UU, at der med fordel
kan holdes et forældreoplæg, der går tættere på uddannelsesvalget og at der kan overvejes oplæg til eleverne fra elever fra ungdomsuddannelserne.
Endvidere kunne et forslag være, at relevante lokale virksomheder, som evt. har rekrutteringsudfordringer eller er store arbejdspladser inviteres med på stande ift. at synliggøre
“hvad kan man blive” med forskellige uddannelsesbaggrunde.
UU foreslår også, at udskolingslærere deltager aktivt med deres elever, idet der er tale om
forlagt undervisning. Det vil give mulighed for en styrket efterbearbejdning af de input,
eleverne fik med sig fx i forbindelse med det timeløse fag uddannelse og job.
Det indstilles, at rådet drøfter Uddannelsesaftenen 2018 og forslagene vedr. uddannelsesaften 2019.
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Økonomi
Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning
Drøftet.
Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.
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Orientering og drøftelse af 10. klasse
Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Forslaget om at flytte 10. klasse fra Bavnebakkeskolen til Karensmindeskolen har været i
høring og er til endelige godkendelse på Børne- og Familieudvalgsmødet den 14. november
Drøftelse af betydningen af forventede flytning af 10. klasse flyttes og hvordan - i så fald den gode overgang sikres.

Økonomi
Midler til 10. klasse er indlagt i tildelingsmodellen for skoler og der er ingen yderlige økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning
Drøftet.
Såfremt at Byrådet godkender at 10. klasse flyttes fra Bavnebakkeskolen til Karensmindeskolen pr. 1. august 2019, så overgår "skolelederpladsen" i Uddannelsesrådet til skoleleder på Karensmindeskolen Henrik Weinkouff.
Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.
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Nyt skoletilbud i Rebild Kommune - Basic Skills
Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
"Basic Skills" er et nyt undervisningstilbud i Rebild Kommune, der henvender sig til elever
i 8. og 9. klasse, der ikke lykkes med at indgå i distriktsskolens tilbud. Basic Skills er et
samarbejde mellem CBU og Rebild Ungdomsskole. Det nye skoletilbud har fået tildelt midler i budget 2019.
Mads og Jens orienterer om tankerne bag det nye skoletilbud og den videre proces. Herefter drøftes hvordan det gode samarbejde med skolerne, uddannelsesinstitutioner, den nye
FGU, UU og andre aktører sikres.

Økonomi
Økonomien til det nye skoletilbud vurderes at koste kr. 1.135.000.
Midler hertil kommer delvist fra skolerne selv, der tildeles midler til eleven, men køber
pladsen hos Ungdomsskolen (kr. 45.000 pr. plads) og delvist fra budgettet (kr. 415.000),
derudover er der afsat 200.000 til etableringsudgifter.

Beslutning
Drøftet.
Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.
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Børne- og ungepolitik - status og videre proces
Sagsnr: 00.15.00-A00-79-17
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Børne og ungepolitikken har været i høring og er revideret på baggrund heraf.
Drøftelse af Børne & unge og dens politikkens betydning og liv i Rebild Kommune.

Økonomi
Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning
Drøftet.
Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.
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Eventuelt
Sagsnr: 15.00.00-G00-21-14
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild
Sagsfremstilling
Rådet giver hinanden en gensidig orientering.

Beslutning
Thomas Simoni Thomsen havde et generelt spørgsmål til ungdomsskolens opbygning og
formål - Jens Skov Jørgensen orienterede herom.
Susanne Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.
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Underskriftside

Peter Pilgaard
Susanne Nielsen
Christina Alberg
Lars Lerup
Jens Nielsen
Jens Skov Jørgensen
Anne Marie Johansen
Mads Rune Jørgensen
Thomas Simoni Thomsen
Thøger Elmelund Kristensen
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