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1 
Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 15.00.00-G00-2-22 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Beslutning 

Godkendt. 
 
Oliver Holm deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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2 
Nye faste medlemmer og præsentation 

Sagsnr: 15.00.00-G00-2-22 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget vedtog i marts en ændring i kom-
missoriet for Uddannelsesrådet i Rebild, vedrørende medlemmer af rådet.  

I de foregående valgperioder havde Uddannelsesrådet peget på, at to af de frie pladser 
skulle besættes til lederen af Rebild Ungdomsskole og uddannelseschefen fra HEG (Him-
merlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser), da begge institutioner er store bidrags-
ydere ind i arbejdet omkring unge og uddannelse. Kommissoriet er ændret således, at Re-
bild Ungdomsskole og HEG nu er faste medlemmer.  
 
Uddannelsesrådets medlemmer præsenterer sig inden konstitueringen. 

 

Beslutning 

Rådets medlemmer præsenterede sig.  
 
Oliver Holm deltog ikke i behandlingen af sagen.  

 

Bilag 

• Kommissorium 
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3 
Konstituering 

Sagsnr: 15.00.00-G00-2-22 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 
Uddannelsesråd Rebild skal konstituere sig med formand. Formanden vælges blandt de 
politiske deltagere.  
 
Formandens opgave er bl.a. at tegne rådet eksternt, være mødeleder, samt formulere 
dagsordner i samarbejde med rådets deltagere. 
 

Beslutning 

Byrådsmedlem Peter Hansen blev valgt som formand for rådet. 
 
Oliver Holm deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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4 
Data i Børnesundhedsprofilen 

Sagsnr: 17.00.35-G01-1-21 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 
I marts 2022 blev de kommunale data fra 'Sundhedsprofil for børn og unge 2021' offent-
liggjort, og til august offentliggøres de regionale data. Sundhedsprofilen for børn og unge 
er et samarbejde mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, der undersøger 
børn og unges sundhed og trivsel. Profilen gennemføres hvert fjerde år som en spørgeske-
maundersøgelse på 5. og 8. årgang. Rebild Kommune har deltaget i undersøgelse i 2017 
og i efteråret 2021. Profilen viser, at langt de fleste børn har det godt, men der er også 
tendenser, som peger på en række udfordringer, der skal tages alvorligt.  
 
Sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen har en tværgående arbejdsgruppe med re-
præsentanter fra CBU og CSKF, herunder skoler, PPR, sundhedsplejen, SSP og forebyg-
gelse haft et fokus på kommunens arbejde med børne- og ungedata. Det har bl.a. resulte-
ret i en temaworkshop for fagpersoner i kommunen d. 31. maj 2022 med afsæt i kommu-
nal data. Trine Damsgaard Nielsen, mellemleder i Kilden deltager på Uddannelsesrådsmø-
det og præsenterer udvalgte data fra sundhedsprofilen samt udbyttet af temaworkshop-
pen. 
 
'Sundhedsprofil for børn og unge 2021' er vedhæftet som bilag.  
 

Beslutning 

Trine Damsgaard, leder i Kilden, præsenterede Rebild Kommunes sundhedsprofil for børn 
og unge. Trines præsentation udsendes med referatet. 
 
Oliver Holm deltog ikke i behandlingen af sagen.  

 

Bilag 

• Sundhedsprofil for børn og unge 2021 
• Slides Sundhedsprofil for børn og unge 2021 , Trine Damsgaard 
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5 
Status på Skole-virksomhedssamarbejdet 

Sagsnr: 17.00.00-G01-8-21 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 
På Uddannelsesrådsmødet d. 26. maj 2021 blev rådet præsenteret for Skole-virksomheds-
samarbejdet, som blev igangsat i skoleåret 2021-2022 på 8. årgang i kommunens skoler.  
 
Skole-virksomhedssamarbejdet er et tværgående kommunalt samarbejde mellem Center 
Børn & Unge og Center Arbejdsmarked. Projektet er et led i en fælles målsætning (jf. Cen-
terkontrakter for begge områder) om at styrke elevers viden og bevidsthed om job- og 
uddannelsesvalg samt et eksisterende arbejde med ’Den åbne skole’ og ‘En spændende og 
varieret skoledag’.  
 
Formålet er, at elever i 8. klasse gennem konkrete oplevelser, rollemodeller og virkelig-
hedsnære læreprocesser i mødet med virksomheder og forskellige erhverv, får udvidet de-
res udsyn og et bedre kendskab til job- og uddannelsesmuligheder, samtidig med at de 
oplever en kreativ problemløsende tilgang til læring og får mere variation og praksisfaglig-
hed ind i undervisningen.  
 
Vedhæftet findes projektbeskrivelsen. 
 
På mødet fremlægges en status på Skole-virksomhedssamarbejdets første år med fokus 
på udfordringer, erfaringer og læring, som kan være til gavn for næste skoleår v. Børne- 
og Ungechef Lene Hvilsom Larsen. 
 

Beslutning 

Lene Hvilsom orienterede om status. Lenes præsentation udsendes med referatet. 
 
Muligheden for at styrke erhvervspraktik blev drøftet bl.a. mhp. at styrke søgningen til 
områder med mangel på arbejdskraft og at give indblik i forskellige områder. De unge ef-
terspørger et bedre overblik over, hvilke områder/virksomheder man kan komme i praktik 
i. 
 
Oliver Holm deltog ikke i behandlingen af sagen. 

 

Bilag 

• Projektbeskrivelse - Skole-virksomhedssamarbejdet 
• Skole-virk_ Uddannelsesrådsmøde d. 14. juni 2022 
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6 
Kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen 2021-2022 

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

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen skal jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år årligt udar-
bejde en kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen i Den Kommunale Ungeindsats 
(KUI). Ligeledes skal årets søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse 
opgøres. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal fastsætte måltal 
for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fast-
sættelse af måltal skal foretages en gang om året. Det er besluttet at måltal for søgningen 
indarbejdes i den årlig kvalitetsrapport for vejledningsindsatsen.  

Kvalitetsrapporten indeholder en kort beskrivelse af opbygningen af vejledningsindsatsen i 
KUI i Rebild Kommune. Herefter redegøres der for uddannelsesplaner og uddannelsespara-
thedsvurderinger og hvordan der arbejdes med disse i vejledningsindsatsen. Dernæst re-
degøres der for aktiviteterne i hhv. grundskolevejledningen og ungevejledningen.  

Endelig redegøres der for FGU og samarbejdet omkring eleverne på FGU-skolerne samt re-
sultaterne af de afsluttede forløb. Endeligt indgår måltallene for søgning til næste års ung-
domsuddannelser.  
 

Beslutning 

Drøftet. 
 
Der blev sat særligt fokus på vigtigheden af samarbejde om overgange, herunder både at 
sikre nødvendig viden ved opstart af uddannelse og at sikre den unges overgang til anden 
uddannelse ved frafald. Dette kræver relationer og kendskab mellem uddannelsesinstituti-
onerne indbyrdes og imellem uddannelsesinstitutionerne og UU-vejlederne. Der blev end-
videre gjort opmærksom på mulighed for en fastholdelsesmentor fra Ungeenheden. 
 
Oliver Holm deltog ikke i behandlingen af sagen.  

 

Bilag 

• Kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen 2021-2022 
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7 
Uddannelsesarrangementer 2022 

Sagsnr: 15.00.00-G00-2-22 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 
Funktionsleder i Unge Enheden, Linda Helene Maahn Thrysøe, vil orientere om de afholdte 
og planlagte uddannelsesarrangementer i 2022.  
 
Virksomhedsuddannelsesaften:  
Comwell Rebild, d. 2. maj 2022 
DI- samarbejde, d. 24. november 2022 
 
Uddannelsesaften: 
Støvring Gymnasium, d. 27. oktober 2022 
 

Beslutning 

Linda Thrysøe orienterede om uddannelsesarrangementerne. 
De unge giver udtryk for gerne ville have mere viden forud for uddannelsesarrangementet. 
De unge giver ligeledes udtryk for, at det er godt med virksomhedsbesøg og erhvervs-
praktikker. 
Der gives udtryk for, at man med fordel kunne kombinere den nuværende uddannelsesaf-
ten med viden om virksomheder. 
 
Oliver Holm deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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8 
Kommunal status - Ukraine 

Sagsnr: 15.00.00-G00-2-22 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Sagsfremstilling 
Arbejdsmarkedschef Ann Frederiksen og Børne- og Ungechef Lene Hvilsom Larsen giver en 
kort status på situationen omkring de ukrainske flygtninge indenfor deres respektive fag-
områder. 

 

Beslutning 

Lene Hvilsom og Ann Frederiksen orienterede om status. 
 
Oliver Holm deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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9 
Nyt fra medlemmerne 

Sagsnr: 15.00.00-G00-2-22 
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 

Orientering taget til efterretning. 
 
Oliver Holm deltog ikke i behandlingen af sagen.  
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10 
Eventuelt 

Sagsnr: 15.00.00-G00-2-22 
Sagen afgøres i: Uddannelsesråd Rebild 

Beslutning 

Intet til dette punkt. 
 
Oliver Holm deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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