Udvalgsmøde d. 11. december 2017:

På vej mod
”Sammenhængende kommunal ungeindsats og
Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aalborg
Kommune”

Baggrunden

Nye uddannelsespolitiske målsætninger – mere ambitiøse:
– I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
– I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller
arbejdsmarkedet, være halveret.
– Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en
ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og
opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle
kompetencer på kort og på længere sigt.

De to nye midler til opnåelse af målene:
- Den kommunale ungeindsats
- De nye forberedende grunduddannelse

Den kommunale ungeindsats
• Placeres i Uddannelseshuset – som et fortsat samarbejde mellem SK og FB forvaltningen.

• Det fulde kommunale ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse
eller komme i beskæftigelse.
• Nye og gamle opgaver:
-

UU´s nuværende arbejdsopgaver i grundskolen, for 15-17 årige og for over 18 årige.
Jobcentrets opgaver for 15-29 årige.
Målgruppevurdering til den nye forberedende grunduddannelse.
Inddragelse af relevante aktører i arbejde med de unge: PPR, SSP, Misbrugsafsnit, eksterne.
Tildeling og opfølgning af kontaktpersonordningen
Udarbejde og følge èn uddannelsesplan for den unge.
Opsøgende funktion i forhold til praktikker, EGU, virksomhedspraktikker mv.

• Kort sagt: Skabe mål, klarhed, struktur og progression for den enkelte unge.

Den kommunale ungeindsats
Efter behandling af kommissoriet for arbejdsgruppen om kommunal ungeindsats er planen følgende:
-

Der nedsættes arbejdsgruppe i henhold til kommissoriet

-

Arbejdet i gruppen skal arbejde med og finde svar på:
- Hvordan skal den sammenhængende kommunale ungeindsats organiseres?
- Hvilket indhold skal der være i ungeindsatsen, hvor skal nuværende indsatser suppleres? – hvor
skal der tænkes helt nyt?
- Hvordan skal tildelingen af kontaktpersoner håndteres?
- Hvordan skal samarbejdet med udskolingen håndteres?
- Målsætning for resultaterne af ungeindsatsen, på baggrund af aftalens overordnede
målsætninger.

Målet er en plan for den kommunale ungeindsats i slutningen af 1. halvår 2018.

Den kommunale ungeindsats
Ordinære Ungdomsuddannelser

STU udbydere
TAMU, trænings…

Andre aktører – Familiegrupper, SSP, PPR,
Misbrug, frivillige oma.

Grundskolevejledning
UPV, intro, brobygning, optagelse
Specialklassevejledning, praktik – for alle
unge 8-10. klasse

Jobcenter Classic – uddannelses- og
aktivitetsparate udenfor FGU
målgruppen

Socialcenter - Enkeltydelser - servielov

Èn uddannelsesplan – kontaktperson for nogle unge – ungevejledning 15-17, 18-24

Vejledningscafé – modtagelse – afklaring –
vejledning – rådgivning - inspiration

25 – 30 årige

Grundskolen –

STU

Virksomhedsenheden – virksomhedspraktik, EGU-praktik, erhvervspraktik,
erhvervstræning, grundskolepraktik

Virksomhederne
Forberedende Ungdomsuddannelse - FGU

Brobygningsforløb – projekter – JC Classic

Den forberedende grunduddannelse (FGU)
• Nuværende forberedende uddannelsestilbud samles i en ny Forberedende
grunduddannelse med 3 spor (EGU, Prod.skoler, KUU, FVU, OBU og AVU nedlægges)
• Målet er at samle tilbud for at skabe helhed for den unge, udnytte synergi mellem
tilbuddene og undgå den unge frafalder for at starte nye tilbud.
• Fleksibel varighed op til 2 år
• Målgruppen er unge op til 25 år, uden ungdomsuddannelse, men som har brug for
faglig eller personlig opkvalificering inden start på ungdomsuddannelse eller
beskæftigelse.
• Et basisniveau og efterfølgende niveauer i alle tre spor.
• Skabelse af nye institutioner med nye pædagogisk miljø der passer til målgruppen.

FGU forløbene
Erhvervstræning
Kombinationsforløb

Kombinationsforløb

Tidligere VUC/TECH samarbejde

Ikke FVU/ AVU/OBU men
samme indhold

Erhvervstræning
Kombinationsforløb

Virksomhedspraktik
med praktikaftale

Den lokale proces frem mod strukturen på FGU
• Kommunen skal sammen med lokale aktører byde ind med forslag til struktur, dækningsområder og
placering af skoler.
• Et dækningsområde ledes af en institutionsskole, med en ledelse der får ansvar for driften af evt.
øvrige skoler i dækningsområdet.
• Der er lagt op til 30 institutioner og 60 skoler derudover. Det betyder ca. 90 FGU skoler fordelt i landet.
• 30 institutioner giver et gennemsnitligt befolkningsgrundlag på ca. 200.000 – svarende til Aalborg
Kommune.
• I aftalen anslås et årselevantal på ca. 470 elever.

• Der tages udgangspunkt i eksisterende rammer i kommunen.
• Skabelse af nye institutioner med nye pædagogisk miljø der passer til målgruppen.

Hvad betyder FGU i Aalborg Kommune
Overdragelse
af ca. 20% af
VUC´s aktivitet
og
medarbejdere

En del af aktiviteten
på Ung AUC for
målgruppen

En del af aktiviteten
på projekter o.lign. i
Jobcentret

Nedlæggelse af Aalborg
Produktionsskole pr. 1/8
2019 – overdragelse af
medarbejdere

Evt. påvirkning
af 10 klasse,
andre aktører

Nedlæggelse af Lille
Vildmose
Produktionsskole pr. 1/8
2019 – overdragelse af
medarbejdere

Ny FGU institution med institutionsskole og 1-2
øvrige FGU skoler

Andre forberedelsesforløb
og aktiviteter nedlægges

Nedlæggelse af
KUU, EGU –
afsmitning på
erhvervsudd.

Den forberedende grunduddannelse (FGU)
• Efter behandling af kommissoriet for arbejdsgruppen om FGU er planen følgende:

-

Der nedsættes arbejdsgruppe i henhold til kommissoriet

-

Arbejdet i gruppen skal arbejde med og finde svar på:

-

Hvor stort er elevgrundlaget i Aalborg Kommune
Skal Aalborg kommune være alene eller indgå i samarbejder med andre kommuner?
Hvor mange skoler skal der være i Aalborg kommune?
Hvor skal skolerne placeres – hvem skal være institutionsskole?
Principper for indhold og samarbejde på tværs

• Målet er en struktur for FGU i løbet af jan – april 2018, som del af den lokale proces med KKR, frem
mod afgørelse af dækningsområder i juli 2018.
• Herefter går FGU ind i fase 2, med bestyrelser, ansættelse af ledere o.lign.

Økonomi i aftalen

