
 

REBILD KOMMUNE Uddannelsesråd Rebild 
16. november 2020 

 
 

1 
 

 

Referat 

Uddannelsesråd Rebild 
Mødedato: 

16. november 2020 

Mødetidspunkt: 

14:00 

Sted: 

Teams-møde 

Møde slut: 

16:00 

Fraværende: 

Ingen 

  
 

 

 



 

REBILD KOMMUNE Uddannelsesråd Rebild 
16. november 2020 

 
 

2 
 

Indholdsfortegnelse 

Pkt. Overskrift Side 

10 Godkendelse af dagsorden 3 

11 Kvalitetsrapport for vejledningsindsatsen under KUI 4 

12 Folkeskolernes samarbejde med erhvervslivet  6 

13 Unges inddragelse i Uddannelsesrådet  7 

14 Forslag mødekalender  8 

15 Eventuelt 9 

 
 



 

REBILD KOMMUNE Uddannelsesråd Rebild 
16. november 2020 

 
 

3 
 

10 
Godkendelse af dagsorden 

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

Beslutning 
Godkendt. 
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11 
Kvalitetsrapport for vejledningsindsatsen under KUI 

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

Sagsresume 
Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
To gange årligt udarbejdes der en kvalitetsrapport om uddannelsesvejledningen i Den 
kommunale Ungeindsats (KUI). Hver af de to rapporter indeholder de lovgivningsmæssige 
krav omkring kontakt- og tilbudstid for 15-17-årige, der ikke følger deres uddannelses-
plan. Derudover indeholder kvalitetsrapporterne specifikke temaer. Temaet for denne rap-
port er opfølgning på FGU (Forberedende GrundUddannelse). Ændrede proces- og lovkrav 
betyder, at forvaltningen fremadrettet foreslår, at kvalitetsrapporten udarbejdes en gang 
årligt og at denne kvalificeres og udvides.  
 

Sagsfremstilling 
Der udarbejdes årligt to kvalitetsrapporter om vejledningsindsatsen. Denne rapport inde-
holder de lovgivningsmæssige krav omkring kontakt- og tilbudstid for 15-17-årige, der 
ikke følger deres uddannelsesplan samt en opfølgning på elevgrundlag mm. omkring FGU. 
 
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 inden for 30 dage igangsættes en ny aktivitet. Næsten 
alle unge har fået kontakt og tilbud til tiden. 
 
FGU 
68 unge fra Rebild Kommune er startet på mindst én FGU-aktivitet i perioden 1. oktober 
2019 til 20. september 2020. 66 forløb var på FGU Himmerland og 8 forløb på FGU Aal-
borg.  
Eleverne fordeler sig på følgende skoler i FGU Himmerland: 
Støvring 41 
Hobro 13 
Års 12 
 
Nye proces- og lovkrav 
Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre 
søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Søgetallene opgøres for 
erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og øvrige. Denne del fremgår på nuværen-
de tidspunkt i beskæftigelsesplan 2020 og 2021. 
 
Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal fastsætte måltal for det 
kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af 
måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts. Kommunalbesty-
relsen skal senest ved udgangen af maj have sammenholdt og offentliggjort søgetal og 
måltal. Formen er op til kommunerne at bestemme.  
 
Derudover er der krav til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af vejledningsindsatsen ved 
at opstille mål og rammer der, som minimum, belyser vejledningens omfang, resultater og 
effekter samt samarbejdet med andre aktører. 
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Tidsfristerne og kravene betyder, at det fremadrettet ikke er hensigtsmæssigt at målet 
indgår i beskæftigelsesplanen og at der udarbejdes halvårlige rapporter. Forvaltningen 
foreslår på den baggrund, at der en gang årligt udarbejdes en samlet rapport med opfølg-
ning og forslag til nye måltal for ungdomsuddannelserne, og hvor aktiviteter og indsatser i 
UU omkring vejledning beskrives. 

Kvalitetsrapporten vil fremadrettet skulle behandles i Byrådet. 

Indstilling fra Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2020, pkt. 81: 

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
 

 drøfter kvalitetsrapporten og sender sagen til orientering i Børne- og Familieudval-
get samt i Uddannelsesrådet og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 

 
 beslutter, at der fremover udarbejdes en årlig kvalitetsrapport, som indeholder alle 

lov og proceskrav 
 
 
Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2020, pkt. 81: 

Godkendt som indstillet. 
 
Udvalget drøftede input til kommende kvalitetsrapport herunder et bredere perspektiv på 
betydning af data. Udvalget får et udkast til drøftelse. 
 
Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen. 
 

Økonomi 
Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. 
 

Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at Uddannelsesrådet tager kvalitetsrapporten til efterretning. 
 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
 

Bilag 

 Kvalitetsrapport oktober 2020 
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12 
Folkeskolernes samarbejde med erhvervslivet 

Sagsnr: 17.00.00-G01-18-20 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 
Ny arbejdsgruppe skal styrke samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv 
Med henblik på en styrkelse af samarbejdet mellem folkeskolerne i Rebild Kommune og 
erhvervslivet er der nedsat en ny arbejdsgruppe bestående af tre skoleledere samt funkti-
onsleder og medarbejdere fra ungeenheden. Målet med arbejdsgruppen er overordnet at 
brede de unges kendskab til job- og uddannelsesmuligheder mere ud, styrke arbejdet med 
den åbne skole og skabelsen af en varieret skoledag samt øge anvendelsen af kreativ pro-
blemløsning.  
 
Hvad kan et styrket samarbejde bruges til? 
Det at bringe eleverne tættere på virksomhederne kan bibringe eleverne noget konkret 
viden om, hvad deres skolefag konkret kan bruges til "ude i virkeligheden". Dette kan i høj 
grad virke som en motiverende faktor på elever i udskolingen, som er dem arbejdsgrup-
pens indsats rettes imod. Samtidig kan samarbejdet give eleverne rollemodeller, ligesom 
det kan bidrage til indsatsen for at skabe en mere spændende og varieret skoledag og 
levere praksisfaglige problemstillinger ind i undervisningen. I forhold til sidstnævnte, så 
ligger dette i tråd med en generel indsats på skoleområdet i Rebild Kommune, der via im-
plementering af læringsmetoden kreativ problemløsning, blandt andet sætter fokus på at 
skoleelevernes læring i højere grad sker med konkrete praksisfaglige problemstillinger 
som udgangspunkt. 
 
Hvad er næste steps 
Arbejdsgruppens arbejde skal i første omgang omhandle samarbejder omkring skolernes 
8.klasses-elever. Indsatsen vil blive indlagt som en del af den indsats, der i øvrigt sker for 
at fremme åben-skolesamarbejdet og indsatsen for en spændende og varieret skoledag. 
Arbejdsgruppen har først nyligt startet sit arbejde, hvorfor den nærmere organisering af 
forløbene skal afstemmes nærmere med skolerne. Det er dog tanken, at forløbene ikke 
møntes enkelt-elever - som det eksempelvis kendes fra praktikforløbene. Der vil derimod 
blive tale om forløb, hvor hele klasser/grupper af elever deltager i undervisningsforløb, 
som arrangeres i samarbejde med virksomheder. Med henblik på at eleverne får det størst 
mulige læringsudbytte af forløbene, skal lærerne klædes på opgaven, og samtidig skal der 
være klart definerede læringsmål for arbejdet før, under og efter et virksomhedsbesøg. Af 
denne grund tænkes workshops for lærerne på 8. årgang at være et vigtigt led i den vide-
re indsats.  
Samlet er det målet med den igangsatte indsats, at samarbejdet mellem skoler og er-
hvervsliv bidrager til at klæde eleverne bedre på til deres videre vej ud i job- og uddannel-
seslivet, samtidig med at det bringer variation, kreativitet og mere praksisfaglighed ind i 
undervisningen.  
 

Beslutning 
Der blev orienteret om de foreløbige overvejelser.  
Disse blev taget til efterretning.  
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13 
Unges inddragelse i Uddannelsesrådet  

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

Sagsfremstilling 

Siden Uddannelsesrådets etablering i 2014 har det været et ønske at få de unge repræ-
senteret i rådet. Dette er siden rådets start flere gange blevet fremhævet, men det er ikke 
lykkedes at få unge til at stille op til rådet. På møde i Uddannelsesrådet den 22. april 2020 
blev rådet bedt om endnu engang at drøfte, hvilke muligheder der ses for rekruttering af 
unge, som vil tage del i rådets arbejde. Rådet drøftede udfordringen og besluttede, at der 
på nuværende tidspunkt ikke sættes konkrete initiativer i værk i forhold til at få unge del-
tagere til Uddannelsesrådet.  

Forvaltningen i Center Børn og Unge og Center Arbejdsmarked og Borgerservice har efter-
følgende drøftet en model for, hvordan de unge kunne inddrages i rådet arbejde uden di-
rekte deltagelse. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der fortsat er åbne pladser i 
rådet, hvis der er unge, der ønsker direkte at deltage i rådets arbejde. Derudover foreslår 
forvaltningen, at der på møderne i Uddannelsesrådet aktivt tages stilling til, hvilke punkter 
eller temaer man ønsker at høre de unge om. Efter møderne formidles dette til elevrådene 
og ungerådet. Det betyder også, at det nye fælles elevråd for grundskolen, som blev ved-
taget af Børne- og Familieudvalget 10. juni 2020, vil kunne blive inddraget i rådets arbej-
de. Ligeledes vil dette initiativ kunne understøtte målet i Børne- og Ungepolitikken om 
”Børn og unges stemme”. 

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til nyt kommissorium. Der er tale om en min-
dre korrigering og redaktionelle rettelse af blandt andet institutionsnavne. De foreslåede 
ændringer er markeret med rødt.  

Forvaltningen foreslår, at rådet drøfter kommissoriet for Uddannelsesrådet. 

Anbefalinger og justeringer til nyt kommissorium skal herefter godkendes politisk i hen-
holdsvis Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget. 

 

Økonomi 
Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. 
 

Beslutning 
Uddannelsesrådet ønsker ikke kun ad hoc deltagelse, men også at der tillige vælges faste 
deltagere til rådet.  
Der findes derfor en fast deltager til hver af de 4 faste pladser.  
Der sendes anmodning om udpegning ud til de berørte skoler. 
 

Bilag 

 Kommissorium UDKAST november 2020 
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14 
Forslag mødekalender 

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

Sagsfremstilling 

Jf. Kommissorium for Uddannelsesrådet afholdes der minimum møde 2 gange årligt af 2 
timers varighed. 

Det foreslås at fastholde kadencen med et møde om foråret og et om efteråret. Møderne 
tilpasses den politiske mødekalender. 

Konkret foreslås, at møderne i 2020 afholdes: 

 Onsdag den 26. maj 2021 kl. 14-16  

 Onsdag den 24. november 2020 kl. 14-16 

Mødet i foråret er rykket 1 måned frem, da nye krav vedrørende behandling af uddannel-
sesmål og søgning til de erhvervsfagligeuddannelser skal vedtages i Byrådet. Derudover 
har Arbejdsmarkedsudvalget besluttet, at de halvårlige kvalitetsrapporter afløses af en 
årlig rapport med fokus på UUs vejledningsaktiviteter, og at uddannelsesmålene skal indgå 
deri. Ved at rykke mødet 1 måned frem sikres det, at Uddannelsesrådet straks efter ved-
tagelsen kan behandle sagen på rådsmødet. 

Det foreslås desuden at fortsætte besøgsrunden hos rådets medlemmer og at næste vært 
aftales på mødet. 

 

Økonomi 

Det er vederlagsfrit at være medlem af Uddannelsesråd Rebild. 

 

Beslutning 
Godkendt. 
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15 
Eventuelt 

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

Beslutning 

Da punktet ”Nyt fra deltagerne” fejlagtigt ikke var kommet på dagsordenen, blev punktet 
behandlet under dette punkt 

FGU 
Der er siden opstart ansat en del nye medarbejdere, så der er næsten tale om et nyt hold 
i Støvring. 
 
Støvring Gymnasium 
Der er fuldt hus med 6 fyldte klasser i 1g. 
 
Erhvervsskolerne i Aars/Himmerlands Erhvervs- og gymnasieuddannelser (HEG) 
Fra august 2021 vil alle grundforløb 1 være til stede i Hobro. Mange gf2 forløb vil komme 
til Hobro også.  
 
Ungdomsskolen 
Coop-crew forløbet for 15 unge kører i Fakta i Skørping lige nu. Formålet er, at de lærer, 
hvordan man arbejder i en butik mhp. at øge muligheden for at få et fritidsjob. 
 
10. klasse 
Der er nu 30 elever, og der vil derfor blive slået en lærerstilling op. 
 
 
Dagsordenen fremgår ikke af kommunens hjemmeside 
 
Det sikres, at dagsordenen fremover lægges på kommunens hjemmeside, når den sendes 
til medlemmerne 
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