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1 
Godkendelse af dagsorden 

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

Beslutning 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
Oliver Holm og Anne Marie Johansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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2 
Orientering fra FGU 

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

Sagsfremstilling 
Pædagogisk leder Peter Pilgaard fra FGU i Støvring giver en orientering. 
 

Beslutning 

Peter Pilgaard orienterede om FGU Himmerland. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Oliver Holm og Anne Marie Johansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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3 
Skole-virksomhedssamarbejdet 

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

Sagsfremstilling 

Med henblik på at styrke samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet i Rebild 
Kommune har en nedsat arbejdsgruppe bestående af tre skoleledere samt funktionsleder 
og to medarbejdere fra Ungeenheden udarbejdet deres forslag til, hvordan et skole-
virksomhedssamarbejde kan udmønte sig. Formand for arbejdsgruppen og viceskoleleder 
Torben Nygård Mikkelsen deltager på mødet og præsenterer skole-
virksomhedssamarbejdet. 

Projektets baggrund og formål 
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 CBU og AMU) om at styrke elevers viden og bevidsthed om job- og ud-
dannelsesvalg samt et eksisterende arbejde med ’Den åbne skole’ og ‘En spændende og 
varieret skoledag’. Formålet er, at elever gennem konkrete oplevelser, rollemodeller og 
virkelighedsnære læreprocesser i mødet med virksomheder og forskellige erhverv, får ud-
videt deres 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 praksis-
faglighed ind i undervisningen.  

Mål 
- at eleverne gennem konkrete oplevelser med erhvervslivet får styrket deres udsyn og 
kendskab til job- og uddannelsesmuligheder 
- at eleverne får perspektiveret deres skolegang, så den opleves virkelighedsnær og rele-
vant 
- at elevernes udsyn og bevidsthed omkring job- og uddannelse kvalificeres gennem en 
kreativ, varieret og praksisfaglig undervisning 

Delmål 
- at lærerne udvikler kompetencer til at tilrettelægge og varetage undervisning i skole-
virksomhedssamarbejdet  
- at skolerne efter projektperioden fortsætter skole-virksomhedssamarbejdet og er i stand 
til selv at varetage opgaven lokalt 

Målgruppe 
Projektets primære målgruppe er elever på 8. årgang i Rebild Kommunes overbygnings-
skoler. Skole-virksomhedssamarbejdet organiseres som virksomhedsbesøg og undervis-
ningsforløb i klasser, og ambitionen er, at alle elever deltager. Hver 8.klasse deltager i 
mindst ét samarbejde med en virksomhed i løbet af det 8. skoleår. Projektets sekundære 
målgruppe er lærerne, der skal varetage undervisningsforløbet og samarbejdet med virk-
somheden.  

Samarbejde 
Til at guide og klæde lærerne på til opgaven deltager lærerne i kompetenceudviklings-
workshop faciliteret af Naturvidenskabernes Hus, som er designet specifikt til skole-
virksomhedsprojektet. Naturvidenskabernes Hus deltager i et igangværende fondsstøttet 
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projekt, hvor de skal samarbejde med mindst ni kommuner hen over de næste tre år. Re-
bild Kommune er med skole-virksomhedsprojektet en af de ni kommuner. 

 

Beslutning 

Torben Nygård Mikkelsen fortalte om arbejdsgruppens arbejde. 
 
Orientering taget til efterretning.  
 
Elevrepræsentanterne fra skolerne giver udtryk for, at de mener, at initiativet vil være 
godt i forhold til at kvalificere uddannelsesvalg for de elever, der er usikre på valget. 
 
Oliver Holm og Anne Marie Johansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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4 
Kvalitetsrapport for vejledning og måltal 

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

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen skal jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år opgøre årets 
søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. 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. Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at måltal for søgningen indarbejdes i 
en årlig kvalitetsrapport for vejledningsindsatsen.  

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 3. november 2020 en ny ramme for op-
følgning på uddannelsesvejledningen i Den kommunale Ungeindsats (KUI). Den nye ram-
me er motiveret af ændrede lovkrav og lokale ønsker til opfølgningen. Som konsekvens 
heraf blev det besluttet, at der udarbejdes en samlet kvalitetsrapport årligt for uddannel-
sesvejledning i KUI. Opfølgningen på uddannelsesvejledningen skal derfor fremadrettet 
ske i sammenhæng med, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte måltal for det kommen-
de års søgning til ungdomsuddannelserne.  

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og familieudvalget har behandlet kvalitetsrapporten på 
møder i maj og indstillet over for Byrådet, at måltallene godkendes. Byrådet behandler 
sagen på møde den 20. maj. 

Søgning til ungdomsuddannelser 

Målene for søgningen til ungdomsuddannelserne har for 2021 været fastlagt i Beskæftigel-
sesplan 2021. Her var det målet, at 95% af unge som går ud af grundskolen søger ind på 
en ungdomsuddannelse. Samtidig var der opstillet et mål særligt for søgningen til er-
hvervsuddannelserne på 26%. Undervisningsministeriet offentliggjorde søgetallene i slut-
ningen af marts. De viste at 95,1% af unge med bopæl i Rebild Kommune søgte ind på en 
ungdomsuddannelse. Målet blev således nået. På landsplan var andelen 92%. Søgningen 
til erhvervsuddannelserne for unge i Rebild Kommune var på 32,8%, hvilket er en betyde-
lig stigning fra 24,4% i 2020 og samtidig et stykke over målsætningen. På landsplan var 
andelen 19,9%. 

Arbejdsmarkedsudvalget har foreslået at fastholde målsætningen om at hæve måltallet for 
søgning til EUD med et procentpoint hvert år frem mod 2025, hvor målet er 30%. På den 
baggrund foreslås en fastholdelse af et mål om at mindst 95% søger ind på en ungdoms-
uddannelse og mindst 27% søger ind på en erhvervsuddannelse i 2022. 

Kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen i Den Kommunal Ungeindsats Rebild 

Kvalitetsrapporten indeholder en kort beskrivelse af opbygningen af vejledningsindsatsen i 
Ungeenheden i Rebild Kommune. Herefter redegøres der for uddannelsesplaner og uddan-
nelsesparathedsvurderinger og hvordan der arbejdes med disse i vejledningsindsatsen. 
Dernæst redegøres der for aktiviteterne i hhv. grundskolevejledningen og ungevejlednin-
gen. Endelig redegøres der for FGU og samarbejdet omkring eleverne på FGU-skolerne 
samt resultaterne af de afsluttede forløb. 
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Uddannelsesvejledningen i grundskolen indeholder en fælles kollektiv vejledning samt en 
række læringsaktiviteter som introkurser, brobygning, uddannelsesaften og erhvervsprak-
tik, hvor eleverne kan gøre sig erfaringer med sammenhængen mellem job og uddannelse 
og blive klogere på sig selv og uddannelsesmulighederne. Vejledningsindsatsen har som 
de fleste andre dele af samfundet været meget påvirket af Covid-19, da mange af aktivite-
terne med fysisk fremmøde har været aflyst eller omlagt til et online format. 

Ved udgangen af grundskolens 9. klasse skal alle elever have en uddannelsesplan for sin 
videre uddannelse. Den skal indeholde elevens uddannelsesmål efter grundskolen, samt 
kommunens vurdering af elevens uddannelsesparathed. Vurderingen indledes i 8. klasse 
og for ikke-uddannelsesparate elever iværksættes i samarbejde med forældrene en mål-
rettet vejlednings- og skoleindsats for at understøtte, at eleven kan blive uddannelsespa-
rat til den ønskede uddannelse ved afslutningen af 9. klasse. Ser man på søgningen til 
ungdomsuddannelserne i 2021, var ca. 9% af eleverne fra Rebild Kommune vurderet ikke-
uddannelsesparate til deres uddannelsesønske med prioritet 1. På landsplan var andelen 
på ca. 11%. 

De 15-17-årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden uddannelses-
rettet aktivitet. For unge som ikke lever op til denne forpligtelse, er det et krav, at kom-
munen kontakter dem inden for 5 hverdage og sikrer at de får et tilbud om en ny uddan-
nelsesrettet aktivitet inden for 30 kalenderdage. I kalenderåret 2020 blev der registreret 
64 afbrud af uddannelse for målgruppen. 62 blev kontaktet og 61 fik et nyt tilbud inden 
for tidsfristen. 

For unge over 18 år uden igangværende eller afsluttet kompetencegivende uddannelse 
eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet tager uddannelsesvejlederen kontakt med et til-
bud om en uddannelsesplan. Hvis det ikke er muligt at få kontakt til den unge skriftligt 
eller telefonisk, skal der rettes personlig henvendelse til den unge. 

Kvalitetsrapporten for 2020/21 er vedlagt som bilag.  
 

Beslutning 

Thøger Elmelund Kristensen orienterede om kvalitetsrapporten og om Ørneprisen. 
 
Rådet giver udtryk for, at det er vigtigt, at der i vejledningen fra både skole og UU fortsat 
tages udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger og ønsker, og at der er fokus på 
alle jobmuligheder og uddannelsesveje. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Oliver Holm og Anne Marie Johansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 

 

Bilag 

 Kvalitetsrapport for Uddannelsesvejledningen i Rebild Kommune (2020-2021) 
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5 
Orientering om Fælleselevrådet 

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

Sagsfremstilling 

Nyvalgt formand for Fælleselevrådet, Sarah Balle Aaen fra 8. klasse på Karensmindesko-
len, giver en orientering om det nyetablerede Fælleselevråd. 

Baggrund og formål 
Fra politisk side har der været et stort ønske om at styrke medbestemmelse for kommu-
nens elever og give dem lyst og interesse for politisk arbejde. I et samarbejde med Dan-
ske Skoleelever er der på den baggrund etableret et Fælleselevråd, som går på tværs af 
alle kommunens folkeskoler og omfatter elever fra 6.-10. klassetrin med to repræsentan-
ter fra hver skole. Formålet med Fælleselevrådet er at øge elevernes mulighed for med-
inddragelse og kvalificere beslutninger på skoleområdet ved at inddrage deres stemmer i 
relevante sager og høringsprocesser. 

 

Beslutning 

Sarah Balle Aaen orienterede om det nye fælleselevråd, der skal være elevernes talerør på 
tværs af Rebild Kommunes folkeskoler. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Oliver Holm og Anne Marie Johansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 

 



 

REBILD KOMMUNE Uddannelsesråd Rebild 
26. maj 2021 

 
 

10 
 

6 
Forslag til ændret mødeplan 

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

Sagsfremstilling 
Det har vist sig at der er behov for at ændre datoen for Uddannelsesrådets møde i no-
vember. På den baggrund forslås det at Uddannelsesrådets møde flyttes fra onsdag d. 24. 
november 2021 til torsdag d. 25. november 2021. 
 

Beslutning 

Ny dato blev godkendt. 
 
Oliver Holm og Anne Marie Johansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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7 
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 

Der blev orienteret bordet rundt om, hvad der er i gang i forhold unge og uddannelse. 
 
Der sættes et tema på om problembaseret læring til mødet i november. 
 
Derudover tages derudover kontakt til HEG om de vil have et tema på mødet. I samme 
forbindelse drøftes om de vil være vært for mødet. Alternativt afholdes dette på et af råd-
husene. 
 
Oliver Holm og Anne Marie Johansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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8 
Eventuelt 

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

Sagsfremstilling 
 Vært for næste møde i uddannelsesrådet.  

 

Beslutning 

Der blev orienteret om, at der er en skoleanalyse undervejs. 
 
Oliver Holm og Anne Marie Johansen deltog ikke i behandlingen af sagen. 
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