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Punkt 8.

Statistisk opfølgning på unge-strategien 1. kvartal 2014.
2014-35966.
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den statistiske opfølgning på ungestrategien for 1. kvartal 2014.
Jan Nymark Thaysen (V) og Helle Frederiksen (A) var fraværende.

Sagsbeskrivelse
Enslydende indstilling behandles i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens FL og Beskæftigelsesudvalget.
Som led i Aalborg Kommunes unge-strategi udarbejdes der kvartalsvis en statistisk opfølgning på
uddannelses- og job situationen blandt de unge i Aalborg. Statistikken er udarbejdet i et samarbejde
mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Jobcenter Aalborg.
Den faste del af statistikken redegør for den uddannelsesrettede indsats for aldersgruppen 15-24 år
(UU’s målgruppe). Herudover bliver der fulgt op på antallet af unge (18-29 årige), der er på offentlig forsørgelse.
I denne udgave indeholder desuden to tema-afsnit. Afsnit 4 omhandler prognosen for det fremtidige
uddannelsesniveau for årgang 2012. I afsnit 5 ses på uddannelsesvalget og overgangen til ungdomsuddannelse for afgangselever fra grundskolen årgang 2014.
På aalborgkommune.dk er det muligt at læse mere udførligt om form og datakilder bag statistikken:
http://www.aalborg.dk/politik/udvalg,-raad-og-naevn/raad/unge-strategiens-ledergruppe/statistiskopfoelgning-paa-unge
Generelt om ledigheden blandt de unge
I 1. kvartal 2014 var den samlede andel af unge mellem 16-29 år, der modtog offentlig forsørgelse,
på 11,24 %, hvilket var under landsgennemsnittet.
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Det dækker over, at for de 24-29 årige ligger Aalborg stort set på landsgennemsnittet i forhold til
andelen af unge på overførselsindkomst, mens Aalborg for de 16-24 årige ligger under landsgennemsnittet.
I forhold til ydelserne har Aalborg en lidt større andel forsikrede ledige på a-dagpenge, men til gengæld færre på kontanthjælp. Det skyldes formentlig, at Aalborg er en studieby.
Udviklingen på kontant- og uddannelseshjælp er kendetegnet ved, at udviklingen for de 16-24 årige
stort set følger landsudviklingen, der viser et svagt fald. For de 25-29 årige ses at udviklingen fortsat ligger under landsudviklingen. Både i Aalborg og på landsplan ser det nu ud til at antallet falder.
Det kan være en konsekvens af kontanthjælpsreformen.
De unge mellem 15-24 år
I det følgende ses nærmere på de 15-24 årige, der er UU’s målgruppe. Samlet set var der 87,7 % af
de unge i alderen 15 – 24 år, der enten var ved at tage eller havde gennemført en ungdomsuddannelse. Der var således kun 12,3%, der ikke var i gang med uddannelse.
Andelen blandt de 15-17 årige, der er ved at tage en ungdomsuddannelse stiger fortsat om end
svagt.
Andelen blandt de 18-24 årige, der har afsluttet en ungdomsuddannelse stiger også fortsat. Samtidig
falder både andelen og antallet af unge der ikke har en uddannelse og ikke er i gang med at tage en.
Dette viser, at stigningen ikke kun skyldes tilflytning af unge, der vil læse på AAU og UCN, men
også at unge opvokset i Aalborg fortsat i højere grad uddanner sig.
Tema - Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau for årgang 2012
Ministeriet for Børn og Undervisning har nu udarbejdet prognosen for, hvor mange unge ud af en
årgang, der forventes at tage en ungdomsuddannelse i løbet af de næste 25 år. Den seneste prognose omfatter de elever, der forlod grundskolens 9. klasse i 2012.
Prognosen bygger udelukkende på afgangselever fra Aalborg Kommune. Unge, der senere flytter til
Aalborg for at læse indgår ikke.
Den seneste prognose for årgang 2012 viser, at antallet af unge, der indenfor de næste 25 år forventes at få en ungdomsuddannelse fortsat stiger i Aalborg, såvel som på landsplan.
Tallene for Aalborg ligger på 93,5% og dermed ligger Aalborg fortsat over landsgennemsnittet, der
er på 92,9%.
I forhold til 6-byerne ligger Aalborg bortset fra Randers over de øvrige. Aalborg, Aarhus og Randers ligger alle over landsgennemsnittet, mens København, Odense og Esbjerg ligger under.

Skoleudvalget
Udskrift af beslutningsprotokollen
Mødet den 16.09.2014
I forhold til unge med en længerevarende uddannelse viser prognosen, at 65,4% af de unge i Aalborg forventes at få en videregående uddannelse. Andelen, der forventes at få en videregående uddannelse ligger over landsgennemsnittet og blandt 6-byerne er det kun Århus, der ligger højere.
Tema - De unges uddannelsesvalg.
I det følgende ses på de unges uddannelsesvalg og overgangen til ungdomsuddannelse for afgangselever fra grundskolen årgang 2014.
Hvis der ses bort fra de elever, der valgte at gå i 10. klasse, er 97 % af alle eleverne overgået til en
ungdomsuddannelse, hvilket er uændret i forhold til sidste år.
Størstedelen er overgået til en gymnasial uddannelse og færre til en erhvervsuddannelse. For 3 % af
de unge, er der aftalt uddannelsesforberedende aktiviteter, arbejde eller andet.
Også i 2014 fortsætter udviklingen med at færre unge vælger en erhvervsuddannelse set i forhold til
de gymnasiale uddannelser. Faldet i andelen, der tager en erhvervsuddannelse er dog ikke så markant fra 2013 til 2014, som fra 2012 til 2013. Det er fortsat en udfordring at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, og det bliver interessant at se om erhvervsskolereformen ændrer dette.

Bilag - Unge-strategien for Aalborg - kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014
Beslutning:
Til orientering.
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