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Referat 

Uddannelsesråd Rebild 
Mødedato: 

16. november 2022 

Mødetidspunkt: 

14:00 

Sted: 

Rebild Ungdomsskole, Grangårdsvej 13 C, 9530 Støvring 

Møde slut: 

16:00 

Fraværende: 

Hjalte Høyer og Simon Thulstrup Jensen deltog ikke i behandlingen af 
sagen. Anna Aubertin deltog i stedet for Hjalte Høyer. 
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11 
Godkendelse af dagsorden 

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

Beslutning 

Godkendt. 
 
Hjalte Høyer og Simon Thulstrup Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
Anna Aubertin deltog i stedet for Hjalte Høyer. 
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12 
Forslag til mødekalender 

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

Sagsfremstilling 
Jf. Kommissorium for Uddannelsesrådet afholdes der møde 2 gange årligt af 2 timers va-
righed.  
 
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 2023 afholdes:  
 

• Onsdag den 14. juni 2023 kl. 14-16  
• Onsdag den 1. november 2023 kl. 14-16  

 
Det foreslås at fortsætte besøgsrunden hos rådets medlemmer, og at mødet i foråret af-
holdes på FGU Himmerlands skole i Støvring, og at mødet i efteråret afholdes på Støvring 
Gymnasium. 
 

Beslutning 
Første dato godkendt, men mødet den 1. november ønskes flyttet til den 8. november. 
 
Hjalte Høyer og Simon Thulstrup Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
Anna Aubertin deltog i stedet for Hjalte Høyer. 
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13 
Opfølgning på Børnesundhedsprofilen 

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

Sagsfremstilling 
På seneste uddannelsesrådsmøde den 14. juni 2022 blev rådet præsenteret for data i 
Sundhedsprofilen for børn og unge 2021. Det gav anledning til flere drøftelser og bekym-
ringer i forhold til de børne- og ungetendenser, der ses både kommunalt og nationalt, her-
under særligt i forhold til børn og unges oplevelse af ensomhed og et stort forventnings-
pres.  
 
Punktet genoptages derfor på dette møde med fokus på videndeling af indsatser, initiati-
ver og overvejelser, som de deltagende institutioner på mødet har igangsat, påtænker el-
ler gør sig i relation til sundhedsprofilens tendenser.  
 
Sundhedsprofil for børn og unge 2021 samt slides fra oplægget den 14. juni er vedhæftet. 
 

Beslutning 

Med afsæt i mødet den 14. juni genoptog vi i rådet drøftelsen af indsatser og initiativer i 
forhold til de identificerede udfordringer. 
 
Der er indsatser og opmærksomhed i gang hos samtlige institutioner repræsenteret i rå-
det. Der opfordres til at tale sammen og samarbejde mellem møderne med henblik på 
gensidig læring og fælles udvikling. 
 
Hjalte Høyer og Simon Thulstrup Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
Anna Aubertin deltog i stedet for Hjalte Høyer. 

 

 

Bilag 

• Sundhedsprofil for børn og unge 2021 
• Slides Sundhedsprofil for børn og unge 2021 , Trine Damsgaard 
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14 
Invitation til workshop - Børne og ungepolitik 

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

Sagsfremstilling 

Børne- og Familieudvalget har igangsat arbejdet med ny børne- og ungepolitik. Dette ar-
bejde startes op med en workshop med deltagelse af interessenter fra området. I den for-
bindelse er forvaltningen blevet bedt om at videreformidle indbydelsen til Uddannelsesrå-
det, som har mulighed for at sende 3 repræsentanter til workshoppen. Da der i Uddannel-
sesrådet er sammenfald i forhold til medlemmernes repræsentation i andre råd, vil forvalt-
ningen gøre opmærksom på, at der udover de 3 mulige deltagere fra Uddannelsesrådet, 
ligeledes er inviteret 5 repræsentanter fra Rebild Fælleselevråd og 3 repræsentanter fra 
Rebild ungeråd. 

 Tilmelding senest den 24. november til ikan@rebild.dk  

Invitationen er vedhæftet som bilag. 
 

Beslutning 
Anna Amby Frejbæk, Støvring Gymnasium, deltager på vegne af Uddannelsesrådet. 
 
Hjalte Høyer og Simon Thulstrup Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
Anna Aubertin deltog i stedet for Hjalte Høyer. 
 
 

Bilag 

• Invitation - børn og ungepolitik 2022 
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15 
Uddannelsesarrangementer i efteråret 2022  

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

Sagsfremstilling 

Funktionsleder i Rebild Kommunes Ungeenhed, Linda Helene Maahn Thrysøe, vil orientere 
om de afholdte og planlagte uddannelsesarrangementer i efteråret 2022.  
 
Der vil blive orienteret om den Uddannelsesaften på Støvring Gymnasium, der blev afholdt 
d. 27. oktober 2022 for elever i 8. klasse og deres forældre. Uddannelsesaftenen gav mu-
lighed for at undersøge de mange muligheder for uddannelse efter 9. klasse, og man 
kunne møde vejledere og elever fra Tech College Aalborg, Aalborg Handelsskole, SOSU 
Nord, Støvring Gymnasium, HEG (Himmerlands Erhvervs- og gymnasieuddannelser i Aars 
og Hobro), Martec, AMU Nordjylland, Nordjyllands Landbrugsskole, FGU Rebild, Aalborg 
Tekniske Gymnasium og 10. klassecentret på Karensmindeskolen. 

Derudover vil der blive orienteret om det kommende samarbejdes arrangement med DI 
Byggeri, der afholdes d. 24. november 2022.  
 

Beslutning 

Linda orienterede om uddannelsesarrangementerne i efteråret 2022. 
 
Der er i forbindelse med uddannelsesaftenen givet udtryk for ønske fra nogle unge om, at 
HF mangler. Næste år overvejes det at invitere HF fra Mariagerfjord. 
 
Der blev ligeledes givet udtryk for, at der måske kan gøres mere ud af forberedelsen ift. 
hvilke konsekvenser der er af de forskellige valg, samt ift. praktiske forhold om de forskel-
lige uddannelser, herunder varighed, geografi etc. Næste år vil der blive gjort noget mere 
ud af forberedelsen og det skriftlige materiale. 
 
I forhold til særlige arrangementer på virksomhederne, ytres ønske om, at skolerne invite-
res i god tid, og at der skabes bedre fremmøde, måske via mødepligt. 
 
Hjalte Høyer og Simon Thulstrup Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
Anna Aubertin deltog i stedet for Hjalte Høyer. 
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16 
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 
Der blev givet en orientering fra de enkelte mødedeltagere. Hele vejen rundt blev der gi-
vet udtryk for stor aktivitet og en del udfordringer. 
 
Hjalte Høyer og Simon Thulstrup Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
Anna Aubertin deltog i stedet for Hjalte Høyer. 
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17 
Eventuelt 

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

Beslutning 
Intet under dette punkt. 
 
Hjalte Høyer og Simon Thulstrup Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
Anna Aubertin deltog i stedet for Hjalte Høyer. 
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Underskriftside 

Peter Pilgaard   

Jens Skov Jørgensen   

Anne Marie Johansen   

Henrik Johannes Weinkouff   

Lene Hvilsom Larsen   

Ann Frederiksen   

Simon Thulstrup Jensen   

Mikkel Højsleth   

Peter Hansen   

Anna Amby Frejbæk   

Mathilde Klitgaard Gregersen  

Linda Helene Maahn Thrysøe   

Marcus Strømer   

Anna Aubertin   

 

 


