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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune blev i februar 2015 efter ansøgning godkendt af UVM til at deltage i forsøg med faglige
sommerkurser for elever, der havde fået betinget optag på en erhvervsuddannelse.
Eleverne i målgruppen har ikke fået 2,0 i gennemsnit ved 9. kl. prøverne i dansk og matematik og har efterfølgende ikke bestået en optagelsesprøve på en erhvervsuddannelse.
Aalborg Kommune blev godkendt til at udbyde 50 pladser pr. år i forsøget som gennemføres i 2015 og 2016.
Skoleforvaltningen har gennemført sommerkursus 2015 i samarbejde med UNGAalborg Uddannelsescenter.
Der foreligger nu en evaluering af kursus, som også er indsendt til UVM.
Ligeledes har medarbejdere fra Skoleforvaltningen, UNGAalborg Uddannelsescenter og UU-Aalborg deltaget i interview til en national evaluering af forsøget. Deltagende unge fra kursus i Aalborg er også blevet
interviewet.

Evaluering af sommerkursus i Aalborg Kommune
Sommerkursus blev afviklet i uge 30-32. Der deltog 13 kursister i sommerkurset. Heraf var 10 kursister fra
Aalborg Kommune og 3 kursister fra nabokommuner.
3 af kursisterne havde ikke bestået optagelsesprøven i dansk, mens de resterende 10 ikke havde bestået i
matematik. Der var ingen af kursisterne, som havde været til optagelsesprøve i begge fag.
Der var 9 af kursisterne, der bestod optagelsesprøven.
2 ud af 3 bestod dansk og 7 ud af 9 bestod matematik.
1 kursist valgte ikke at gå til prøve i matematik.
Ud af 10 kursister fra Aalborg Kommune er 7 fastholdt i den påbegyndte erhvervsuddannelse (status medio
sept. 2015).
De resterende 3 kursister fra Aalborg Kommune er i uddannelsesforberedende forløb (1 på produktionsskole
og 2 på UngAalborg Uddannelsescenter).
Status for de 3 kursister fra nabokommuner er, at 2 er fastholdt i den påbegyndte erhvervsuddannelse (status medio sept. 2015) og 1 er i uddannelsesforberedende forløb på VUC.
I forhold til den anvendte pædagogik og tilgang til kursisterne er det tydeligt, at det er vanskeligt at give eleverne et massivt fagligt løft med blot 14 dages intensiv undervisning.
Derimod er erfaringerne, at fokus på faste strukturer og på at nedbryde alle aktiviteter til klare, forståelige
læringsmål for den enkelte kursist giver mulighed for at kursisterne kan opbygge brugbare strategier i forhold
til at løse lignende opgaver og møde faglige udfordringer i deres videre uddannelse.
Den indsendte evaluering til UVM er vedhæftet som bilag.
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National opsamling på erfaringer fra sommerkursus 2015
Danmarks Evalueringsinstitut, EVA har gennemført en interviewundersøgelse som opsamling på sommerkursus 2015.
Tendenser heri er:
 At, der er stort behov for koordinering og samarbejde mellem kommunal koordinator, UU, erhvervsskoler og udbyder af kursus.


At der skal fokuseres yderligere på information om muligheden for at deltage i sommerkursus, så flere fra målgruppen deltager. Nationalt har der været udbudt ca. 800 pladser og under halvdelen har
været besat i 2015.



At det er vigtigt med fokus på at opbygge selvtillid hos og relationer med kursisterne på trods af den
korte kursus-periode.



At det planlægningsmæssigt er en udfordring at kursus afvikles i sommerferie-perioden (uge 30-32)



At der skal fokuseres på at fastholde kursisterne i det efterfølgende uddannelsesforløb. At de består
optagelsesprøven fastholder dem ikke alene.

EVA’s notat ”Opsamling på erfaringer fra sommerkurser 2015” er vedhæftet som bilag.

Økonomi
Aalborg Kommune er tildelt en økonomisk ramme på 280.000 pr. år til at afholde sommerkursus for op til 50
deltagere. Rammebeløbet tildeles uanset antal deltagere.

Handlinger som følge af evalueringerne
Skoleforvaltningen vil gennemføre følgende justeringer ift. afvikling af sommerkursus 2016, som igen afvikles
i samarbejde med UNGAalborg Uddannelsescenter.


At etablere et tættere samarbejde med erhvervsuddannelserne, som skal sikre større klarhed
omkring frister og afstemme forventninger generelt.



At anvende de opsamlede erfaringer vedr. undervisningens tilrettelæggelse og struktur til at kvalitetssikre kurset.



At styrke information og kommunikation ift. UU-centre i nabokommuner, så rollefordeling og forventninger er afstemt i god tid inden afvikling af kursus 2016.
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Bilag:
Evaluering af sommerkursus 2015 i Aalborg Kommune.docx
Notat - Opsamling på erfaringer fra sommerkurser 2015_250915.docx
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