Skoleudvalget

Punkt 3.

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med
Erhvervsskoler
2016-055595
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og samarbejde med
Erhvervsskolerne" og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med
Budget 2018.
Direktør Michael Johansson, Tech College og leder af UU Ole Ervolder vil være til stede under punktet.
Beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønsker, at der arbejdes videre med en konkretisering af følgende områder inden,
der træffes en endelig beslutning:
- Fælles kommunikationsindsats om de muligheder som den erhvervsfaglige vej giver for unge.
- At der hvert år udvælges et antal folkeskoler hvor der arbejdes systematisk med brobygning og
kommunikation i relation til erhvervsuddannelserne.
- ’Den grønne boks’ i en Aalborg udgave i Uddannelseshuset
- Styrke samarbejdet mellem UU og folkeskolen om faget ”Uddannelse og job”.
- ’Aktører i vejledningsindsatsen’, Vejledningsindsatsen kan styrkes ved at lade unge vejlede unge
om uddannelsen, dvs. unge engageres til en lønnet opgave.
- Det samlede 10. klasse forløb revurderes i et erhvervsperspektiv.
- Flere ressourcer til etablering af ’sommerskoler’ sammen med TECH College.
- Yderligere samarbejde mellem erhvervsuddannelserne og UNG Aalborg.
- Styrkelse af EGU forløb.
- Undersøgelse af yderligere anvendelse af praktiske fag som grundlag for uddannelsesparathedsvurderingen.
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Sagsbeskrivelse
Indledning
Sagen behandles, da den indgår som en del af "Budgetrapport 2018" som en af de temadrøftelser, som
skoleudvalget har besluttet på sit møde den 7. marts 2017. I forhold til de udvalgte temadrøftelser kan udvalget tage stilling til, om temaet skal indgå i de økonomiske prioriteringer i budget 2018-2021, om der ønskes yderligere behandling, eller der vil være tale om, at temaet indgår i de vurderinger og arbejdsplaner, der
vil være en del af det fremtidige arbejdsgrundlag for Skoleforvaltningen. "Budgetrapport 2018" kommer til
behandling i Skoleudvalget i juni og august måned, hvor Skoleudvalgets beslutning i forhold til temaet vil
indgå.

Baggrund/beskrivelse
Det overordnede mål for reformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” fra 2014 er, at der skal
være flere dygtige erhvervsuddannede med kvalifikationer, der svarer til virksomhedernes behov. Reformen
tager udgangspunkt i tre udfordringer: fald i søgningen direkte fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne,
lav gennemførelsesprocent, samt aldersdifferentiering på erhvervsuddannelserne trods deres karakter af
ungdomsuddannelse.
Med reformen blev fastlagt nye mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, hvor det første mål er, at flere
elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på mindst 30 % i 2025. Det er
samtidig intentionen at minimere dobbeltuddannelse ved, at færre fremover tager mere end én ungdomsuddannelse.
Med reformen blev indført nye karakterkrav, der betyder, at elever kun optages, hvis de har opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik ved deres afgangsprøve. Eleverne skal desuden være vurderet uddannelsesparate til en erhvervsuddannelse.
Den aktuelle status er, at Region Nordjylland ligger over landsgennemsnittet for andelen af elever, der har
EUD som 1. prioritet i deres uddannelsesvalg direkte efter 9. eller 10. klasse, jf. bilag 1.
Både på landsplan og i Region Nordjylland har der dog været et fald i andelen af ansøgere til EUD de sidste
tre år, hvilket kan hænge sammen med de skærpede adgangskrav til erhvervsuddannelserne, der blev indført med reformen i 2014. I 2016 var andelen i Region Nordjylland på 21,2 pct., hvilket dog – opgjort på bopælskommune – dækker over større kommunale forskelle, som det fremgår af bilag 1, figur 2.
I Aalborg Kommune ligger andelen på 16,3 pct., hvilket qua Aalborg Kommunes størrelse i væsentlig grad
trækker ned på resultatet for Region Nordjylland som helhed.
I bilag 2 ses en oversigt over de indsatser og initiativer, der er igangsat i Aalborg Kommune med henblik på
at understøtte målet om større optag på erhvervsuddannelserne. Det drejer sig om en lang række af initiativer – fx erhvervspraktik, introkurser på erhvervsuddannelserne, deltagelse i landsdækkende kampagner,
EUD10, virksomhedsbesøg, talentforløb for folkeskoleelever og tilbud i ’Aktiv sommer*.

Henvisning til planer og politikker
Aalborg Kommune følger de beskrevne målsætninger som blev fastlagt med reformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” fra 2014, jf. ovenstående.

Skoleudvalget

Møde den 16.05.2017
kl. 08.30

Side 2 af 5

Skoleudvalget
Vurdering
Andelen af elever der vælger EUD direkte efter grundskolen er for lav i forhold til målsætningerne og det går
den forkerte vej. Der er behov for nytænkning på området, hvis det skal være muligt for Aalborg Kommune
og Region Nordjylland at indfri de nationale mål på området.

Økonomi og nøgletal
Det samlede budget til UU Aalborg (Ungdommens Uddannelsesvejledning) er i 2017 kr. 13,7 mio. netto.
Antallet af indmeldte i 10. klasse i kommende skoleår (2017/2018) er pt. 197 som er fordelt således:
 94 på Gym
 35 på Flex
 68 på EUD
Som det fremgår af bilag 1 (statistik om søgningen til erhvervsuddannelser i Nordjylland) er andelen i Aalborg Kommune på 16,3 pct., hvilket qua Aalborg Kommunes størrelse i væsentlig grad trækker ned på resultatet for Region Nordjylland som helhed.

Handlemuligheder
Den grønne boks – et oplevelsescenter om erhvervsuddannelser i Odense Kommune
Byrådet i Odense Kommune igangsatte i 2014 projektet med følgende opdrag: Skab en udstilling, en aktivitet, en læringsarena, der flytter holdninger og som får flere unge til at vælge én af de mere end 100 erhvervsuddannelser! Det blev til oplevelsescenteret ’Den grønne boks’, som ligger midt i Odense hvor målet
er at 30 ud af de 35 odenseanske overbygningsskoler skal på besøg hvert år.
Gode råd fra folkene i Odense:
 Commitment – fra alle byens erhvervsskoler!
 Fælles projekt – fra ideudvikling til
projektarbejde og drift
 Centralt beliggende lokale
 Budget: 1,5 mio. kr til udstilling
 Hyr professionel udstillingsarkitekt
+ stærk projektleder
 Fælles drifts-bemanding –
erhvervsskoler/ UU-vejledere etc.
 Tro på det – det virker over tid !

Styrkelse af samarbejdet mellem UU og folkeskolen om faget ’Uddannelse og job’
Indsatsen i folkeskolens timeløse fag ’Uddannelse og job’ kan styrkes med sigte på at gøre det til et karrierelæringsemne efter inspiration fra Vejle Kommune, hvor UU varetager undervisningen i dette fag på alle skoler. Det handler bl.a. om at udvikle elevernes valgkompetence gennem hele skoleforløbet – og ikke kun i
udskolingen.
På hvert klassetrin indgår Uddannelse og job-aktiviteter svarende til 16-20 lektioner. Heraf kunne UU stå for
direkte gennemførelse af nogle eller alle moduler. I overbygningen vil den obligatoriske kollektive vejledning,
forberedelse til Study Aalborg, arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering naturligt indgå.
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Faget Uddannelse og job beskrives således i en eksplicit årsplan og det bliver dermed en bevidsthedsgjort
læringsaktivitet for både lærere og elever.
Forslag til budget 2018: 0,5 mio. kr.
Forslaget vil kræve en omlægning af skolernes ressourcer, da de pt. tildeles økonomi til at løse opgaven
som en del af den almindelige undervisning. I første omgang kan der etableres et pilotprojekt, hvor konceptet
udvikles og afprøves i løbet af en toårig periode. Det vil kræve en økonomi på 0,5 mio. kr. i 2018. På baggrund af erfaringerne med pilotprojektet, kan Skoleudvalget senere tage stilling til, om der generelt og på
permanent basis skal ændres på opgavefordelingen mellem skolerne og UU indenfor faget Uddannelse og
job.
Aktører i vejledningsindsatsen
Vejledningsindsatsen kan styrkes ved at lade unge vejlede unge om uddannelses- og karriereveje fx gennem sociale medier.
Unge engageres til en lønnet opgave og der eksperimenteres med at styrke dialogen med de unge.
Forud herfor vil det være relevant at analysere og skabe mere viden om de forskellige aktørers rolle og effekt
i vejledningsindsatsen (lærere, UU-vejledere, studievejledere) over for både elever og forældre.
Forslag til budget 2018: 0,3 mio. kr.

Bilag
1. Statistik om søgningen til erhvervsuddannelser i Nordjylland
2. Indsatser ved overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune
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Bilag:
Bilag 1 - Statistik om søgningen til erhvervsuddannelser i Nordjylland.pdf
Bilag 2 - Indsatser ved overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser.pdf
Oplæg Tech College
Oplæg UU Aalborg
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