
 

REBILD KOMMUNE Uddannelsesråd Rebild 
25. november 2021 

 
 

1 
 

 

Referat 

Uddannelsesråd Rebild 
Mødedato: 

25. november 2021 

Mødetidspunkt: 

14:00 

Sted: 

Lokale K8, Østre Allé 6, Støvring 

Møde slut: 

16:00 

Fraværende: 
Thomas Simoni Thomsen 
Henrik Johannes Weinkouff 
Marie Louise Bager 
Simon Thulstrup Jensen 
Jytte Merete Knudsen 
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9 
Godkendelse af dagsorden 

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

Beslutning 

Godkendt. 
 
Henrik Johannes Weinkouff, Marie Louise Bager, Simon Thulstrup Jensen, Jytte Merete 
Knudsen og Thomas Simoni Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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10 
Talentforløb 

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

Sagsfremstilling 
I Børne- og Familieudvalget har talentudvikling været på dagsordenen ud fra et politisk 
ønske om, at folkeskolen skal udfordre alle elever - også de særlig dygtige og elever med 
et højt læringspotentiale, som ligger i tråd med Folkeskolereformens målsætning. På den 
baggrund har en nedsat arbejdsgruppe udarbejdet initiativer til arbejdet med talent - både 
lokalt på folkeskolerne og gennem læringscamps på tværs for elever i målgruppen. Talent-
arbejdet skal ses i sammenhæng med eksisterende indsatser i Center Børn og Unges kon-
trakt, herunder arbejdet med Udviklende fællesskaber og En spændende og motiverende 
skoledag.  
 
Formålet er: 

 At alle kommunens folkeskoler skaber læringsmiljøer, hvor talentfulde elever udfor-
dres 

 At talentfulde elever trives og inkluderes i klassens og skolens fællesskab 
 At talentarbejde tillige med lokale indsatser bliver en sammenhængende og koordi-

neret pædagogisk praksis på tværs af kommunens folkeskoler 
 
Hanne Larsen, Viceskoleleder på Skørping Skole, deltager på mødet og vil fortælle om ar-
bejdsgruppens arbejde, herunder deres fokus på det brede talentbegreb og 
kommende læringscamps på tværs af kommunens folkeskoler. 

 

Beslutning 

Hanne Larsen, viceskoleleder på Skørping Skole, fortalte om arbejdsgruppens arbejde med 
talentarbejde. 
 
Der er udarbejdet en pjece vedr. talentforløbet i 2021/2022 – denne kan ses her: 
http://rebildungdomsskole.dk/wp-content/uploads/2021/11/Talentforloeb-21-22.pdf 
 
Der var en god debat om initiativet, hvor der fra alle sider blev kvitteret for, at der arbej-
des med at udvikle talenter. 
 
Henrik Johannes Weinkouff, Marie Louise Bager, Simon Thulstrup Jensen, Jytte Merete 
Knudsen og Thomas Simoni Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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11 
Problembaseret læring  

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

Sagsfremstilling 
Børne- og Familieudvalget har gennem en lang periode været optaget af at sikre, at ele-
verne i Rebild Kommune oplever en spændende og motiverende skoledag. Under temaet 
er der blandt andet sat fokus på åben skole, bevægelse, talent, styrket elev-involvering, 
Fælleselevråd samt virksomhedssamarbejde. Derudover er én af de prioriterede indsatser i 
arbejdet med en spændende og motiverende skoledag er den problembaserede tilgang til 
læring (PBL), der kort fortalt handler om, at eleverne lærer at identificere, analysere, for-
mulere samt udforske og løse problemstillinger fra det virkelige liv. PBL er vedtaget som 
fælles didaktisk metode på tværs af alle folkeskoler i Rebild Kommune. Det er ikke den 
eneste metode, men et opprioriteret supplement til andre læringsmetoder. Ambitionen er, 
“at udvikle medarbejdernes kompetencer og arbejde med en problembaseret tilgang til 
læring, for dermed at udfordre alle elever og øge deres medbestemmelse og motivation” 
jf. Centerkontrakten for Børn og Unge. 

Studier har påpeget, at den problembaserede tilgang især er stærk i forhold til at skabe 
dyb læring. Det vil sige, at eleverne med denne metode opnår en grundigere forståelse, 
og at eleverne også fastholder læringen over tid i højere grad, end man ser ved traditionel 
undervisning. Forventningen er hermed at kreativitet og problembaseret læring vil moti-
vere eleverne gennem projektarbejde, eleverne vil opnå en dybere, mere forståelsesorien-
teret læring, og de vil i højere grad fastholde denne læring over tid.  

Skolerne har planer for, hvordan de vil varetage kompetenceudviklingen af deres medar-
bejdere. Det er forskelligt, hvordan de forvalter det lokalt, men det er gennemgående, at 
der arbejdes med aktionslæring. På Suldrup Skole sker implementeringen af PBL igennem 
et pilotprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet. Universitetet har stor erfaring med 
både problembaseret læring og forandrings- og udviklingsprocesser generelt og på folke-
skoleområdet specifikt - og er interesseret i at udvikle og undersøge den problembaserede 
læring i folkeskolen og de afledte effekter heraf. 

Marianne Nielsen, Skoleleder på Suldrup Skole, deltager på mødet og vil fortælle om pilot-
projektet med Aalborg Universitet, herunder de foreløbige erfaringer med implementering 
af den problembaserede læring i praksis. 

 

Beslutning 

Marianne Nielsen, skoleleder på Suldrup Skole, fortalte om arbejdet med problembaseret 
læring, herunder om hvordan der sker understøtning af lærerne i forhold til arbejdet. 
 
I den efterfølgende debat blev der fra alle sider givet udtryk for, at arbejdet med problem-
baseret læring udvikler nogle kompetencer, som der er brug for både i uddannelsessyste-
met og på arbejdsmarkedet.  
 
Henrik Johannes Weinkouff, Marie Louise Bager, Simon Thulstrup Jensen, Jytte Merete 
Knudsen og Thomas Simoni Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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12 
Uddannelsesaften på Mekoprint 

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

Sagsfremstilling 
Med henblik på at styrke og understøtte de unges uddannelsesvalg, indbydes udskolings-
eleverne i Rebild Kommune og deres forældre til en uddannelsesaften.  
Uddannelsesaftenen er et samarbejde mellem Mekoprint, Dansk Industri (DI) og Rebild 
Kommune. 
 
Der er særligt fokus på at introducere de mange spændende job- og uddannelsesmulighe-
der, der er inden for en højteknologisk virksomhed.  
 
UU vejleder Laila Buus deltager på mødet og vil fortælle om uddannelsesaftenen på Me-
koprint og intentionerne bag. 
 

Beslutning 
Laila Buus orienterede om uddannelsesaften på Mekoprint, der afholdes den 25. novem-
ber, herunder særligt om intentionen om at give elever og forældre et bedre indblik i, 
hvilke uddannelser, der kan anvendes på virksomheden. 
 
Der gives fra uddannelsesrådet udtryk for ønske om, at virksomhedsbesøg også fremad-
rettet kan omfatte andre uddannelser end erhvervsuddannelser. 
 
Henrik Johannes Weinkouff, Marie Louise Bager, Simon Thulstrup Jensen, Jytte Merete 
Knudsen og Thomas Simoni Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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13 
Forslag til 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 proces- og mødekalender. 
 
Konkret foreslås, at møderne i 2021 afholdes:  
 
Onsdag den 1. juni 2021 kl. 14-16  
Onsdag den 16. november 2021 kl. 14-16  
 
Det foreslås at genoptage besøgsrunden hos rådets medlemmer, og at mødet i foråret af-
holdes på HEG - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, og at mødet i efteråret 
afholdes på Rebild Ungdomsskole. 
 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Henrik Johannes Weinkouff, Marie Louise Bager, Simon Thulstrup Jensen, Jytte Merete 
Knudsen og Thomas Simoni Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  

 
  



 

REBILD KOMMUNE Uddannelsesråd Rebild 
25. november 2021 

 
 

8 
 

14 
Nyt fra deltagerne 

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

Sagsfremstilling 
Der gives en orientering med nyt fra de enkelte mødedeltagere. Der ønskes en fælles drøf-
telse af de tiltag og aktiviteter, der er iværksat for unge ift. uddannelse. Udover at skabe 
et samlet billede af indsatser og aktiviteter, er det målet at generere viden og læring i for-
hold til, hvad der kan tages med i den fremtidige løsning af opgaverne.  
 

Beslutning 

HEG: 
Der bruges for tiden mange kræfter på etablering af alle uddannelser i afdelingen i Hobro. 
 
FGU: 
Er fortsat i en etableringsfase, idet man er gået ind i 3. år. Der blev orienteret om samar-
bejdet med HEG, samt om at man har fået EU-finansiering til et mentorprojekt. FGU Him-
merland mistet ca. 1/3 af eleverne i dette skoleår. 
 
Fælles-elevrådet: 
Der har været valg til formands- og næstformandsposten, og Sarah blev genvalgt som for-
mand. 
Der blev orienteret om arbejdet i elevrådet, herunder hvordan de er blevet inddraget i dis-
kussionen om skolekapacitet og talentforløbet. 
 
Ungdomsskolen: 
Der blev orienteret om Coop-crew og Basic Skills, samt om Læringslokomotivet. 
 
Henrik Johannes Weinkouff, Marie Louise Bager, Simon Thulstrup Jensen, Jytte Merete 
Knudsen og Thomas Simoni Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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15 
Eventuelt 

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

Beslutning 

Intet under dette punkt. 
 
Henrik Johannes Weinkouff, Marie Louise Bager, Simon Thulstrup Jensen, Jytte Merete 
Knudsen og Thomas Simoni Thomsen deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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Underskriftside 

Peter Pilgaard   

Jens Skov Jørgensen   

Anne Marie Johansen   

Thomas Simoni Thomsen    

Thøger Elmelund Kristensen   

Henrik Johannes Weinkouff   

Lene Hvilsom Larsen   

Ann Frederiksen   

Sarah Balle Aaen   

Marie Louise Bager   

Simon Thulstrup Jensen   

Jytte Merete Knudsen   

Oliver Holm   

 

 


