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1 
Godkendelse af dagsorden 

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

Beslutning 
Godkendt. 
 
Jens Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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2 
Samarbejde mellem folkeskoler og virksomheder i forhold til at nuancere uddan-
nelsesvalg 

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

Sagsfremstilling 

Med baggrund i overskriften "Samarbejde mellem folkeskoler og virksomheder i forhold til 
at nuancere uddannelsesvalg" vil Børne-Ungechefen præsentere et indblik i skolernes nu-
værende praksis af samarbejdet mellem skoler og virksomheder.  

Indblikket gives på baggrund af følgende spørgsmål: 
- Hvad fungerer godt? 
- Hvilke tilbagevendende initiativer findes der i Rebild? 
- Hvis vi kunne drømme/ ønske alt, hvad gjorde vi så? 
- Hvilke udfordringer ser vi på området? 

Med udgangspunkt i præsentationen drøftes rådets perspektiver på fremtidens behov for 
"samarbejde mellem skoler og virksomheder, som kan understøtte nuancerede uddannel-
sesvalg".  
  
Med baggrund i rådets inputs vil der herefter blive arbejdet videre med en strategi for det 
fortsatte samarbejde.  
 

Beslutning 
Drøftet.  
 
Uddannelsesrådet finder det relevant at genoverveje ansættelse af en erhvervsplaymaker 
eller på anden måde sikre understøtning af skolernes samarbejde med erhvervslivet. Cen-
ter Børn og Unge og Center Arbejdsmarked og Borgerservice samarbejder om at finde løs-
ninger.  
 
Jens Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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3 
Rekruttering af unge til deltagelse i rådets arbejde 

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

Sagsfremstilling 
Uddannelsesrådet bedes drøfte, hvilke muligheder man ser for rekruttering af unge, som 
vil tage del i rådets arbejde. Inputs fra rådet vil herefter blive taget med til videre bear-
bejdning i de respektive forvaltninger.  
 

Beslutning 
Drøftet.  
 
Der sættes ikke lige nu konkrete initiativer i værk i forhold til at få unge deltagere til Ud-
dannelsesrådet.  
 
Jens Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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4 
Ansøgning til ungdomsuddannelserne 

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

Sagsfremstilling 

Der bliver to gange om året blevet udarbejdet en kvalitetsrapporter omkring UUs vejled-
ningsindsats. Forud for behandling i Uddannelsesrådet, behandles rapporterne i fagudval-
gene Børne- og Familieudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. Uddannelsesrådets møde er 
kalendersat en måned tidligere end de foregående år, hvilket betyder, at der endnu ikke 
er udarbejdet en rapport, da data for en samlet rapporternes ikke er tilgængelige på nu-
værende tidspunkt og dermed heller ikke har været behandlet i fagudvalgene. Der forelig-
ger derfor ikke en samlet kvalitetsrapport til dette rådsmøde.   

Forvaltningen har valgt at fremlægge de dele af rapporten, hvor data er tilgængelig. Det 
handler om de unges søgning til ungdomsuddannelserne og de kommunale ungdomsud-
dannelsesmål.   

Søgning til ungdomsuddannelser: 

  
2018 2019 2020 

GYM 75,1 69,2% 69,0% 

EUD 22,0 25,4% 25,4% 

FGU og øvrige 1,4 2,1% 1,9% 

Øvrigt 1,6 3,3% 3,6% 
 

 

    

       

       

Andelen af unge der vil tage en erhvervsuddannelse er, sammenlignet med 2019, uændret 
og der er et mindre fald i andelen der har søgt en gymnasial uddannelse. Således har 25.4 
% af de unge, der har søgt direkte fra 9. eller 10. klasse, søgt en erhvervsuddannelse og 
69.0% har søgt en gymnasial uddannelse i 2020.  

Tallene skal ligeledes ses i sammenhæng med de kommunale ungdomsuddannelsesmål. 
Ungdomsuddannelsesmålene stammer fra henholdsvis erhvervsuddannelsesreformens 
”klare mål” og fra den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI). 

Ungdomsuddannelsesmålene er: 

 Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse  
 Samlet skal flere unge vælge en ungdomsuddannelse 

Det endelige mål i erhvervsuddannelsesreformen er, at 30 % i 2025 vil vælge en er-
hvervsuddannelse. I forbindelse med at sætte kommunale måltal for Rebild, blev det be-
sluttet, at måltallene skulle indgå i beskæftigelsesplan 2020.  



 

REBILD KOMMUNE Uddannelsesråd Rebild 
22. april 2020 

 
 

7 
 

I beskæftigelsesplan 2020 fremgår det, at søgningen til erhvervsuddannelserne skal stige 
med ét % point i hvert af årene frem til 2025 og at den samlede søgning til ungdomsud-
dannelserne, hvert år skal være 95%. I forhold til de kommunale ungdomsuddannelsesmål 
betyder det, at der er 0,6% færre unge der har søgt en erhvervsuddannelse end det øn-
skede mål. Det skal dog her nævnes, at landsgennemsnittet for søgning til en erhvervsud-
dannelse er 19,9%. I forhold til den samlede søgning til ungdomsuddannelserne er tallet 
94,4%, hvor målet var 95%. Landsgennemsnittet var her 91,9%. 

Indstilling 
Det indstilles, at Uddannelsesrådet drøfter status på søgning til ungdomsuddannelserne og 
tager orienteringen til efterretning. 
 

Beslutning 
Taget til efterretning.  
 
Uddannelsesrådet ønsker øget fokus på at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser-
ne.  
 
UU følger op i forhold til brobygning, således der handles på eventuelle problemer. Der 
sættes tillige fokus på andre måder at lave brobygning på.  
 
Jens Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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5 
Status FGU 

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

Sagsfremstilling 
Peter Pilgaard, leder af FGU skolen i Støvring, giver status på FGU forløbene. 
 

Beslutning 
Taget til efterretning.  
 
Der tages initiativer til understøtning af gode overgange til erhvervsuddannelserne.  
 
Jens Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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6 
Covid19 og tiltag ift. unge og uddannelse 

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

Sagsfremstilling 
Der gives en orientering fra de enkelte mødedeltagere af håndteringen af de udfordringer, 
der er opstået som følge af nedlukningen pga. Covid19. Der ønskes en fælles drøftelse af 
de tiltag og aktiviteter, der er iværksat for unge ift. uddannelse. Udover at skabe et samlet 
billede af indsatser og aktiviteter, der er iværksat, er det er målet at generere viden og 
læring i forhold til, hvad der kan tages med i den fremtidige løsning af opgaverne. 
 

Beslutning 
Drøftet.  
 
Hvis der er kendskab til konkrete eksempler på unge, der risikerer ikke at starte på ung-
domsuddannelse pga. den aktuelle situation, tages kontakt til den pågældendes skole eller 
til Ungeenheden. 
 
Jens Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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7 
Fælles retning på inklusionen i Rebild Kommune 

Sagsnr: 17.00.00-G01-13-18 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 
Pejlemærker for inklusionen 
Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der skal tilvejebringes en fælles retning for 
inklusionen på børne-ungeområdet i Rebild Kommune. Dette handler grundlæggende om, 
at der skal tilvejebringes nogle overordnede pejlemærker for den inkluderende praksis 
rundt om i kommunens dagtilbud og ude på skolerne.  
I forbindelse med tilvejebringelsen af de overordnede pejlemærker, var der oprindeligt 
lagt op til en proces henover foråret, med bred inddragelse af de relevante parter på bør-
ne-ungeområdet.  
  
  
Processen frem mod tilvejebringelsen af pejlemærkerne startede, som planlagt, med en 
drøftelse blandt lederne af kommunens skoler og dagtilbud. Denne drøftelse førte til et 
udkast til en række pejlemærker (se vedhæftede), men inden processen nåede videre, 
måtte den pauses grundet corona-krisen. Processen vil dog fortsætte så snart der er mu-
lighed herfor.  
  
Centerchefen for Børn og Unge vil på rådsmødet give et oplæg om pejlemærkerne for in-
klusion og de tanker der ligger bag. Med baggrund heri bedes uddannelsesrådet drøfte, 
hvad rådet anser for at være væsentlige pejlemærker for inklusionen.  
 

Beslutning 
Taget til efterretning.  
 
Jens Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
 

Bilag 

 Tegning pejlemærker inkluderende praksis 
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8 
Status på 10. klasse  

Sagsnr: 17.01.04-G01-1-20 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 
Rebild Kommunes 10. klasse flyttede fra starten af dette skoleår fra Bavnebakkeskolen til 
Karensmindeskolen. Børne-Ungechefen giver og Karensmindeskolens leder giver en aktuel 
status på, hvordan det går med 10. klasse i de nye rammer på Karensmindeskolen.  
 

Beslutning 
Taget til efterretning.  
 
Jens Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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9 
Eventuelt 

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

Sagsfremstilling 
Rådet giver hinanden en gensidig orientering. 
 

Beslutning 
 Christina Alberg orienterer om, at hun pr. 1. maj starter som leder af Ungeenheden i 

Frederikshavn Kommune.  
 
Ungdomsskolen i Rebild deltager fra efteråret i Coop Crew, se www.coopcrew.dk  
 
Jens Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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Underskriftside 

Peter Pilgaard   

Christina Alberg   
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Jens Skov Jørgensen   

Anne Marie Johansen   
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Henrik Johannes Weinkouff   

Lene Hvilsom Larsen   
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