Skoleudvalget

Punkt 2.

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning
(UU-Aalborg)
2017-058284
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang,
konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med Budget 2019.

Beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønsker at behandle en sag, der indeholder erfaringerne med forløbet ”Arbejdsliv” i femten 7.
klasser, der er et afsæt for en styrket indsats i samarbejdet mellem UU og folkeskolen om faget ’Uddannelse
og Job’. Beskrivelsen skal indholde en analyse af konsekvenserne ved udbredelse af indsatsen til
7.klassetrin på alle overbygningsskoler. Forslaget vil kræve en omlægning af skolernes ressourcer, da de pt.
tildeles økonomi til at løse opgaven som en del af den almindelige undervisning.
Desuden ønskes en analyse af muligheden for, at give mere individuel UU-vejledning i 9. klasse. Herunder
om det er muligt at iværksætte et forsøg på området på enkelte skoler.
Skoleudvalget ønsker at der arbejdes videre med etablering af et §17,4 udvalg på ungeområdet.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Indledning
Sagen behandles, da den indgår som en del af "Budgetrapport 2019" som en af de temadrøftelser,
Skoleudvalget har besluttet på sit møde den 9. januar 2018.
I forhold til de udvalgte temadrøftelser kan udvalget tage stilling til:
 Om konklusioner og handlemuligheder skal indgå i de økonomiske prioriteringer i Budget 2019-2022
 Om der ønskes yderligere behandling af temaet inden budgetrapporten behandles i juni 2018
 Om konklusioner og handlemuligheder skal indgå i Skoleforvaltningens arbejde med temaet, men
ikke indgå i Budget 2019.
"Budgetrapport 2019" kommer til behandling i Skoleudvalget i juni og august måned, hvor Skoleudvalgets
beslutning i forhold til temaet vil indgå.
Baggrund/beskrivelse
UU har til opgave at vejlede eleverne i folkeskoler og privatskoler, herunder 10. klasser samt 15-17 årige
unge om valg af uddannelse og erhverv. Endvidere skal UU tilbyde vejledning til unge 18-24 årige indtil de
fylder 25 eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Denne opgave løses til dels i samarbejde med
Jobcenteret.
Vejledningen retter sig i særlig grad mod unge, der vurderes ikke uddannelsesparate og tilpasses den
enkelte unges behov og forudsætninger. Formålet hermed er at sikre, at flest mulige elever kan blive
uddannelsesparate ved afslutningen af 9. klasse.
Alle elever i 7.-10. klasse tilbydes kollektiv vejledning, forberedelse og udarbejdelse af individuel
uddannelsesplan samt introduktions kurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse. UU koordinerer
erhvervspraktik for alle 8. eller 9. klasses elever på 53 folke- og privatskoler i Aalborg Kommune – ca. 2000
elever, hvoraf UU hjælper over 400 elever med deres konkrete praktikker.
Ikke uddannelsesparate elever i 7.-10. klasse (ca. 20% af eleverne) tilbydes yderligere indsatser med
henblik på at understøtte en succesfuld overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse eller erhverv for
disse elever. Det kan eksempelvis være brobygningsforløb i 9. og 10. klasse, mentorordning, ekstra
praktikforløb og andre særlige indsatser.
UU skal derudover gennem en opsøgende indsats tilbyde unge, der har forladt grundskolen vejledning om
valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en
videregående uddannelse eller hvis de ikke er i fuldtidsbeskæftigelse. Alle 15-17 årige er pligtige til at være i
uddannelse eller job. UU skal derfor få kontakt til elever der f.eks. er frafaldet deres ungdomsuddannelse, og
vejlede til anden aktivitet eller fortsat uddannelse.
I det seneste år har UU-Aalborg arbejdet med følgende nye indsatser:



Forløbet ”Arbejdsliv” i femten 7. klasser i efteråret 2017 er et pilotprojekt hvor UU-Aalborg varetager
undervisningen i det timeløse fag Job og Uddannelse. Evaluering af forløbet er vedlagt i bilag 1.
UU-Aalborg har i samarbejde med Aalborg Handelsskole, Techcollege samt tre andre nordjyske
kommuner iværksat et talentprojekt i 2017. Formålet med projektet er at give talentfulde elever fra
folkeskolen et positivt syn på mulighederne på erhvervsskolerne, at talenteleverne bliver
rollemodeller for øvrige elever på skolen og at give erhvervsskolerne en mulighed for at vise
motiverede og talentfulde elever fra folkeskolen, nogle af de uddannelser og karrieremuligheder, der
findes inden for både EUD- og EUX uddannelserne. Evaluering af projektet er vedlagt i bilag 2.
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UU-Aalborg spiller en central rolle i arbejdet med at etablere Forberedende Grunduddannelse FGU,
jf. erhvervsuddannelsesreformen fra oktober 2017.
Etablering af vejledningscafé og fokuseret ungevejledning i Uddannelseshuset. Denne indsats
understøttes af UU´s store nye ungeprojekt ”Unge i Centrum – Aalborg”, jf. beskrivelse i bilag 3.

Historik
I december 2013 besluttede byrådet at oprette Uddannelseshuset som et samarbejde mellem Jobcenteret,
Socialafdelingen og UU.
I forbindelse med budget 2017 og budget 2018 blev det besluttet at tilføre UU-Aalborg 1 mio. kr. hvert af
årene til Erhvervsgrunduddannelse (EGU).
I december 2017 blev kommissorier for arbejdet med implementering af de forberedende tilbud og en
sammenhængende kommunal ungeindsats godkendt.
Henvisning til planer og politikker
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv udgør grundlaget for UUAalborgs virke.
Erhvervsuddannelsesreformen ’Bedre veje til uddannelse og job’ der fastsætter nye nationale
uddannelsespolitiske mål.
Aalborg Kommune har i 2015 vedtaget Ungestrategien, der lægger rammerne for det tværsektorielle
samarbejdet om indsatsen. Den overordnede vision er at alle unge i Aalborg Kommune får mulighed for at
skaffe sig et solidt fundament for et godt og inkluderet unge- og voksenliv.
Vurdering
De seneste år har hovedudfordringen i unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse været 1) for
få unge søger ind på en erhvervsuddannelse og 2) andelen af ikke uddannelsesparate unge er stigende.
De seneste tal (jf. bilag 4) viser en stigning i andelen af elever fra 9. og 10. klasse, der søger
erhvervsuddannelse, men niveauet er stadig ikke tilfredsstillende. Der er således stadig behov for fokus på
indsatsen for at øge overgangen til erhvervsuddannelse blandt de unge.
Tallene for ikke uddannelsesparate elever viser en stigning i 8. klasse, bl.a. på grund af øgede krav til
gymnasiet. En del skoler har en meget høj procentdel ikke uddannelsesparate i 8. klasse – over 35 % og i 9.
klasse – over 20%. Gennemsnittet er 26 % i 8. klasse og 12,1 % i 9. klasse i skoleåret 17/18. Så også her er
der fortsat brug for en aktiv indsats.
I Uddannelseshuset er et godt samarbejde om en styrket og sammenhængende ungeindsats. Arbejdet kan
med fordel styrkes gennem fælles forpligtende målsætninger på tværs af forvaltningerne.
Økonomi og nøgletal
I 2018 er UU-Aalborgs budget på 13,897 mio. kr.
Handlemuligheder
Der er mulighed for at ændre rammen, som besparelse eller udvidelse af UU Aalborgs budget.
På baggrund af erfaringerne med forløbet ”Arbejdsliv” i femten 7. klasser er der et afsæt for en styrket
indsats i samarbejdet mellem UU og folkeskolen om faget ’Uddannelse og Job’. Indsatsen udbredes til 7.
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klassetrin på alle overbygningsskoler. Forslaget vil kræve en omlægning af skolernes ressourcer, da de pt.
tildeles økonomi til at løse opgaven som en del af den almindelige undervisning.
Drøftelse med Aalborg Elevsammenslutning har vist et udbredt ønske om mere individuel UU-vejledning i 9.
klasse. UU Aalborg foreslår på den baggrund, at der iværksættes et forsøg på området. Forslaget vil kræve
tilførsel af midler til området.
Jævnfør vurderingen er der behov for at udarbejde fælles forpligtende målsætninger på tværs af
Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen for den kommunale ungeindsats. Byrådet kan
vælge at nedsætte en følgegruppe til formålet (et § 17, stk. 4 udvalg).

Bilag
1.
2.
3.
4.

Evaluering af forløbet ”Arbejdsliv” i 7. klasse
Evaluering af ”Talentprojektet – flere talentfulde elever til EUD og EUX uddannelserne”
Beskrivelse af indsatsen ”Unge i centrum – Aalborg”
Overgangen til ungdomsuddannelse - status
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Bilag:
Arbejdsliv - sammenskriv.docx
Pilotprojekt Talent i EUD -evaluering.docx
Til skoleudvalget Aalborg Kommune - Unge i Centrum Aalborg.docx
Bilag 4 - Overgangen til ungdomsuddannelse - status
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