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Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Ungestatistikken for 1. kvartal 2016.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Som led i Aalborg Kommunes ungestrategi skal der løbende ske en statistisk opfølgning på uddannelses- og
job situationen blandt de unge i Aalborg.
Statistikken udarbejdes i fællesskab af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Jobcentersekretariatet.
Ungestatistikken redegør for den uddannelsesrettede indsats for aldersgruppen 15-24 år (UU’s målgruppe).
Herudover bliver der fulgt op på antallet af unge (16-29-årige), der er på offentlig forsørgelse.
Status for de unge mellem 15 og 24 år
Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 har der været en samlet stigning i antallet af unge i alderen 15-24 år på
2,9%, svarende til 994 personer. Der er flere unge, som har afsluttet en ungdomsuddannelse og ligeledes er
andelen af unge, der har afsluttet en ungdomsuddannelse også steget.
Andelen af unge der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse er faldet med 0,8 procentpoint fra 12,7% i 1.
kvartal 2015 til 11,9% i 1. kvartal 2016.
Andelen af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse er faldet med 0,8 procentpoint fra 24,3% i 1.
kvartal 2015 til 23,5% i 1. kvartal 2016. Denne udvikling kan til dels tilskrives Erhvervsskolereformen og de
medfølgende karakterkrav, hvilket har medført, at der er blevet sværere at komme ind på en erhvervsuddannelse.
Blandt de unge, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, er der en større andel, som er i gang med
et uddannelsesforberedende forløb på et uddannelsessted.
Konkret er andelen af VUC-forløb på AVU-niveau (almen voksenuddannelse) steget med 4,4 procentpoint.
AVU er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende niveau og fagene afsluttes
med en prøve.
Denne udvikling medvirker til at flere unge får de faglige kompetencer der er nødvendige for eksempelvis at
kunne starte på en erhvervsuddannelse.
Generelt om ledigheden
Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 er der en stigning på 3,4% i antallet af unge på offentlig forsørgelse i
Aalborg. Stigningen er sket i målgrupperne kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering og forrevalidering
og ressourceforløb. I hele landet er der en stigning å 0,6%.
Andelen unge kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender
udgør en mindre andel i Aalborg sammenlignet med hele landet, modsat har Aalborg en større andel af adagpengemodtagere.
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Bilag:
Bilag - Ungestatistik for 1. kvartal 2016.pdf

Skoleudvalget

Møde den 16.08.2016
kl. 08.30

Side 3 af 3

