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Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Ungestatistikken for 2. kvartal 2016.
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Sagsbeskrivelse
Som led i Aalborg Kommunes Ungestrategi skal der løbende ske en statistisk opfølgning på uddannelsesog 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
Den følgende tabel viser, hvor mange unge der er i alderen 15-24 år. Målgruppen er fordelt efter om de har
afsluttet en ungdomsuddannelse, er i gang med en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller fortsat er i grundskolen.
2. kvartal 2015
Har afsluttet ungdomsuddannelse
I gang med ungdomsuddannelse

2. kvartal 2016

19.849
6.153

(66,2%)
(20,5%)

19.430
7.157

(64,3%)
(23,7%)

Ikke i gang med ungdomsudd.

3.972

(13,3%)

3.618

(12,0%)

Potentielt i ungdomsudd. I alt

29.974

(100,0%)

30.205

(100,0%)

Fortsat i grundskolen
Antal unge i aldergruppen i alt

4.368

4.453

34.342

34.658

Ungestatistikken viser et positivt billede af udviklingen og der er flere unge, som er i gang med ungdomsuddannelse.
Tabellen viser, at andelen af unge, der har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse er steget
med 1,3 procentpoint fra 86,7% i 2. kvartal 2015 til 88,0% i 2. kvartal 2016, svarende til 585 personer.
Andelen af unge, som ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse er faldet med 1,3 procentpoint fra 13,3% i 2. kvartal 2015 til 12,0% i 2. kvartal 2016, svarende til et fald på 354 personer.
Generelt om ledigheden
Fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016 er der et fald på 0,4% i antallet af unge på offentlig forsørgelse i Aalborg.
Der har været et fald i antallet af unge på a-dagpenge, sygedagpenge. Men modsat har der været en stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp, kontanthjælp og ressourceforløb. I hele landet er der en stigning på 1,6% i antallet af unge på offentlig forsørgelse.
Udvikling på nationalt niveau
I tillæg til ungestatistikken viser OECD-tal, at flere danske unge står uden job og uddannelse og andelen er
steget med fra 8,3% i 2005 til 12,45 i 2016 og dermed er Danmark gået fra den 3. laveste andel til den 11.
laveste andel.
Der er 42 lande med i undersøgelsen. Det er vigtigt at understrege, at OECD-tallene ikke kan sammenlignes
med tallene i Ungestatistikken.
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Bilag:
Bilag - Ungestatistik - 2. Kvartal 2016.pdf
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