
Kommissorium for Uddannelsesråd Rebild. 
 
Navn 
Uddannelsesråd Rebild. 
 
Formål 
Uddannelsesråd Rebilds formål er at øge fokus på ungdomsuddannelsesmulighederne 
i Rebild og omegnskommuner med henblik på at fastholde og udvikle antallet af unge 
i uddannelse fra Rebild Kommune. 
 
Formålet er desuden at øge samarbejdet, koordineringen og den gensidige 
udvikling kommunen og uddannelsesinstitutionerne imellem i forhold 
til at støtte op om unge i uddannelse. 
 
Struktur 
Uddannelsesråd Rebild består af Rebild Kommune samt 
ungdomsuddannelsesinstitutioner i Rebild Kommune og omegnskommuner. 
 
Følgende indgår i Uddannelsesråd Rebild: 

1. Rebild Kommune 
2. Støvring Gymnasium 
3. HEG (Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser) 
4. FGU Himmerland – Skolen i Rebild 
5. Rebild Ungdomsskole 
6. 10. Klassecenteret 
7. 4 elevrepræsentanter: Støvring Gymnasium, Ungerådet, FGU samt Det Fælles 

Elevråd for grundskolen. 
8. 2 frie pladser til besættelse efter konstituering 

 
De to frie pladser tilbydes fortrinsvist ungdoms- og uddannelsesinstitutioner. 
Kommunen repræsenteres ved 2 byrådsmedlemmer valgt fra henholdsvis 
Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget, 2 centerchefer 
samt lederen af UU Rebild. Uddannelsesinstitutionerne repræsenteres ved 
institutionslederen. Elevrepræsentanterne udpeges af institutionerne.  
 
Organisering  
Uddannelsesråd Rebild skal have en så flad og ubureaukratisk organisering som 
muligt.  
 
Institutionernes suverænitet er uberørt. 
 
Uddannelsesråd Rebild konstituerer sig med en formand. Formanden vælges blandt de 
politiske deltagere. Formandens opgave er bl.a. at tegne rådet eksternt, være 
mødeleder samt formulere dagsordener i samarbejde med rådets deltagere. 
 
Der kan nedsættes ad hoc-arbejdsgrupper i forbindelse med konkrete aktiviteter. 
 
Rådet tager på hvert møde aktivt stilling til, hvilke dagsordenspunkter, temaer eller 
andet de ønsker unges perspektiv på. Dette formidles, via deres repræsentation i 
rådet, til de respektive elev- og ungeråd.  



 
Mødefrekvens 
Der afholdes min. møde 2 gange årligt af 2 timers varighed. 
 
Økonomi 
Der betales ikke kontingent eller anden form for økonomisk bidrag til Uddannelsesråd 
Rebild. 
 
Økonomi i forbindelse med de enkelte aktiviteter aftales ad hoc. 
 
Mødeindkaldelse, referater, kopiering m.v. varetages af Fællescenter Sekretariat - 
Byrådssekretariat. 
 
Arbejdsopgaver 
Uddannelsesråd Rebilds opgaver er at: 

 Medvirke til implementering af Rebild Kommunes politikker og strategier. 
 Øge kendskabet til kommunens og uddannelsesinstitutionernes aktiviteter, 

ressourcer og strategier 
 Sikre et samspil med UU 
 Sikre samspil med 10. Klassecenteret samt folkeskolens 9. klasser 
 Være dialogpart i alle aktuelle spørgsmål omkring ungdomsuddannelser 
 Samspil og koordination i forhold til Vesthimmerland og Mariagerfjord 

Kommune 
 Gennemføre fælles arrangementer, f.eks. konferencer og fokusmøder 
 Støtte hinanden gensidigt til udvikling af nye tiltag 
 Fokus på uddannelsesinstitutionernes studiemiljø


