Bilag 1

Høringssvar
Uddannelsesstrategi
2019 - 22
Erhvervsskolerne i Aalborg
Aalborg Universitet (AAU)
Professionshøjskolen (UCN)
Handicaprådet
Integrationsrådet
Folkeoplysningsudvalget
Studenterforum UCN
Region Nordjylland
LO Aalborg
Borgmesterens Forvaltning
Miljø og Energiforvaltningen
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Skoleforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen

Høringssvar fra Erhvervsskolerne i Aalborg vedr. ny uddannelsesstrategi 2019-2022 for
Aalborg Kommune
Erhvervsskolerne I Aalborg omfatter SOSU Nord, Tech College, AMU Nordjylland,
Nordjyllands Landbrugsskole samt Aalborg Handelsskole. Skolerne modtog den 12.
september høringsudkast til den kommende uddannelsesstrategi 2019-2022 for Aaiborg
Kommune.
Erhvervsskolerne i Aalborg ser meget positivt på uddanneisesstrategien. Det er
prisværdigt, at Aalborg Kommune prioriterer eleverne og de studerende i kommunen højt
og har et fortsat fokus på, hvordan kommunen bedst sikre et godt miljø for de unge,
hvilket bl.a. ses i uddannelsesstrategien. Ligeledes er det yderst positivt, at kommunen
vil arbejde for en praktikpladsgaranti på erhvervsuddannelsesområdet i 2022 offentlig
såvel som privat.
Erhvervsskolerne efterlyser imidlertid, at uddannelsesstrategien også forholder sig til og
sætter mål for erhvervsuddannelsesområdet, som det er forudsat i den politiske aftale
"Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden" af 22. november 2018.
FNs verdensmål for bæredygtig udvikling fremhæves som et fokusområde på flere af
områderne, hvilket erhvervsskolerne ser som meget positivt. Verdensmålene er et
centralt fokus for mange unge, ligesom det er et fokusområde på
uddannelsesinstitutionerne. Arbejdet med verdensmålene kunne med fordel også i højere
grad inddrage mål 12 om bæredygtigt forbrug og produktion og mål 13 om klimaindsats,
som begge er mål, der har et særligt fokus i befolkningen som helhed og særligt blandt
de unge.
Af mere konkrete kommentarer til de enkelte områder har vi noteret nedenstående:
*

"Udvikling af uddannelsesmiljøerne": I afsnittet lægges særlig vægt på CampusØst og Campus ved Tech college. Der er imidlertid også et stærkt Campus
omkring centrum, hvor der også har været stor vækst i antallet af
ungdomsboliger etc.
Ift. det fysiske miijø har skoierne en pligt til at bruge de offentlige midler til
uddannelse af de unge, herunder fysisk miljø i skoletiden. En konsekvens heraf er,
at uddannelsesinstitutionerne ikke nødvendigvis kan tilbyde eleverne rammer,
hvor de efter endt undervisning kan udfolde sig socialt og fagligt. Det er derfor et
område, hvor kommunen med fordel kunne støtte op om
uddannelsesinstitutionerne.
"Kultur- og fritidstilbud": Med fokus på de studerende tænker vi, at det generelt
er en god ide at fremme events og koncerter, hvor der ikke serveres alkohol. Det
er ikke kun af hensyn til de yngste, men også for generelt at fremme en kultur,
hvor man hygger sig og har det rart, uden at det er nødvendigt med alkohol.
"Globalisering og internationalisering"; I afsnittet fremhæves under status
arbejdet med de internationale studerende. At tænke globalt handler dog i mindst
lige så høj grad om at give danske studerende et internationalt blik. Der er på
området sket meget de senere år, ligesom det er et område i stadig udvikling.
Aalborg Kommune opfordrer i målafsnittet ungdomsuddannelserne til at indgå i
internationale samarbejder etc. for at opbygge en international forståelse hos de
studerende. Ungdomsuddannelserne har i dag allerede en lang række af
internationale samarbejder og prioriterer dette arbejde højt både for eleverne og
som kompetenceudvikling for medarbejderne. Vi uddyber gerne emnet på et
møde I Uddannelsesudvalget for at give et bedre indblik heri.

"Markedsføring af Uddannelsesbyen Aalborg": Der arbejdes for, at nye borgere
under 23 år ved ankomst til byen modtager en elektronisk velkomst.
Erhvervsskolerne efterlyser en nedre grænse for, hvornår denne velkomst skal
sendes ud - og foreslår, at den sendes til alle fra 15 år og til 25 år, som vurderes
at være primær målgruppe for ungdomsuddannelser og videregående
uddannelser.
Bilag 1: Figuren i bilag 1 er misvisende, idet antal årselever/STÅ og antal hoveder
sammenblandes. For nogle institutioner er antal elever/studerende opgjort i antal
hoveder, for andre er det antal STÅ/årselever. Vi fremsender gerne de præcise tal
for erhvervsuddannelserne.

Erhvervsskolerne ser frem til at bidrage, når strategien skal omsættes til konkrete
handlinger.
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Aalborg universitets høringssvar vedr. Uddannelsesstrategi 2019-22 for Aalborg Kommune
Aalborg Universitet (AAU) har modtaget høring over uditast til Uddannelsesstrategi 2019-22 for Aalborg Kom
mune. Strategien har været sendt i høring ved reievante parter i organisationen.
AAU har på den baggrund følgende generelle bemærkninger til Uddannelsesstrategi 2019-22 for Aal
borg Kommune:
AAU støtter og bakker op om Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi 2019-2022. AAU bemærker, at det er
positivt, at Aalborg Kommune i så høj grad vil samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, herunder AAU, og
endvidere at der udvises så stort engagement i uddannelse og studerende. AAU ønsker at samarbejde og
værdsætter Aalborg Kommunes rolle som føciriterende. Dog ønsker AAU ikke, at Aalborg Kommune med stra
tegien rammesætter uddannelsesinstitutionernes, i hvert fald ikke AAU's mål, hvilket AAU desværre seren del
eksempler på med strategien, hvilket AAU således foreslår ændret.
Uddannelsesstrategien sætter fokus på samarbejde på tværs af både kommunale instanser, uddannelsesinsti
tutioner og andre aktører. Konstmktive samarbejder er fundamentet for at skabe gode resultater, og AAU ser
frem til både at vedligeholde og udbygge nuværende og tage del i de nye samarbejder. AAU tilslutter sig mål
sætningen om, at Aalborg skal være en attraktiv uddannelsesby, som tiltrækker alle kategorier af studerende fra
den nordjyske region, resten af landet såvel som fra udlandet. AAU ser også positivt på målsætningen om, at
Aalborg skal være det sted, hvor studerende lettest får en praktikplads, et studiejob, et samarb^de med er
hvervslivet og et Job efter endt uddannelse. Handlingsplanen rummer endvidere en lang række interessante ak
tiviteter, som AAU ser positivt på og ser frem til at samarbejde omkring, i det omfang de involverer AAU.
Vedr. studerendes beskæftigelse efter endt uddannelse anser AAU det for meget væsentligt, at vores dimittender
hurtigt opnår beskæftigelse efter endt uddannelse. På AAU monitoreres dimittendernes beskæftigelse og ledig
hed nøje og i forlængelse heraf arbejdes der også med en lang række tiltag, som skal øge de studerendes
employability, generelt såvel som på udvalgte uddannelser. AAU's læringsmodel - Aalborg-modellen for problem
baseret læring (PBL) - har derudover samarbejde med erhvervslivet om løsning af autentiske faglige problemer
som et centralt kendetegn, hvormed studerendes relationer til arbejdsmarkedet og praksis kendskab er en inte
greret del af at gennemføre en uddannelse på AAU.
Samtidig anser AAU også dimittendernes beskæftigelse som et forhold, hvor mange faktorer spiller ind. Dette
omfatter de studerendes employability, men også en lang række andre faktorer i det omgivende samfund og
erhvervsliv, og der kan eventuelt derfor også tilføjes aktiviteter i handleplanen, som målrettet omhandler tiltag
rettet mod det det omgivende erhvervsliv og andre aktører og forhold med relevans for dimittendernes beskæfti
gelse.

AAU har følgende specifikke bemærkninger:
Side 4. afsnittet ’Baggrund"
i afsnittet anføres det, at 'efter- og videreuddanneise også spiiler en roile i uddanneisesstrategien', dog uden at
dette direkte er omsat til delmål eller aktiviteter i handleplanen. AAU støtter denne ambition, og vi kan orientere
om, at AAU i 2019 arbejder på færdiggørelsen af en ny, vækstorientret strategi på eftervidereuddannelsesområdet, med virksomhedernes kompetencebehov som omdrejningspunkt.
Side 6, afsnittet "Delmål 1”
På mange AAU-uddannelser er projektorienteret forløb (praktik) (47,8 % af studieordningerne per juni 2018,
ifølge Aalborg Universitets Rammekontrakt 2018-2021) og projektsamarbejder en mulighed, men dog ikke den
eneste mulighed for at indgå relationer med arbejdsmarkedet.
AAU opfordrer dog de studerende til at gøre brug af muligheden for at arbejde sammen med eksterne virk
somheder i løbet af studietiden. Med andre ord at "Make it real”, og vi ser frem til et godt samarbejde med Aalborg
Kommune ift. at åbne op for flere projekt- og praktiksamarbejder eller studiejobs i regionen. AAU har som insti
tution en målsætning om at øge antallet af studerende, der gør brug af praktik (projektorienterede forløb) under
studietiden.
Side 6. afsnittet "Delmål 2”
Ifølge tal fra SEA (Supporting Entrepreneurship at Aalborg University) på AAU bliver op mod 5 % af en årgang
iværksættere. Dog viser tallene også, at op imod 50 % er interesserede i at komme med på et startup-team. Det
vil sige, at ønsket om at være med til at skabe værdi og ny viden til gavn for samfundet er stort, men at forløs
ningen af potentialet ikke nødvendigvis sker gennem iværksætteri forstået som oprettelse af selvstændig virk
somhed.
Side 8. afsnittet ’Status"
AAU bemærker i forhold til etableringen af en studiejobportal, at der i forvejen findes studiejob- og projektsamarbejdsportaler; fx Jobbank.aau.dk. AAU foreslår, at denne og lignende portaler inddrages i målsætningen om, at
der opslås 1000 nye studiejobs i Nordjylland.
Side 8. afsnittet "Mål”
AAU bemærker, at formuleringen af målet 'Uddannelse til alle med høj faglighed” kan misforstås og foreslår
således, at målet omformuleres til "Uddannelse med høj faglighed til alle”.
AAU bemærker i forhold til ambitionen om, at Aalborg skal være ”verdens største projektgruppe”, at AAU Alumninetværket netop har sloganet "verdens største projektgruppe”, og at det således er i tråd med dette.
I relation til initiativet om udvikling af et fbrum/platform for mødet mellem studerende og virksomheder foreslår
AAU, at initiativet ligeledes bør indeholde en fysisk platform for mødet dvs. hr et mødelokale, hvormed der skabes
mulighed for udvikling af projekter herunder facilitering af det første møde mellem potentielle samarbejdsparter.
Side 9. afsnittet "Status"
Med strategien fremhæves det, at iværksætteri er nytænkning, livsstil og kultur. AAU bemærker i sammenhæng
med dette, at der til begrebet "iværksætteri” og øvrige begreber, der knytter sig tæt dertil (fx "startup’), kan stå i
et modsætningsforhold til "den almindelige karrierevej”. Dette er eksemplificeret ved et uddrag fra Projekt Star
tup i Praksis: En antropologisk behovsafdækning, der peger på nogle af disse begreber: ’Undervejs i undersø
gelsen blev det tydeligt, at startup-miljøet italesættes som stående i kontrast til det etablerede miljø. Stude
rende, faglige vejledere og studentervæksthus-aktørerbrugte ordsom forandedigt, kaos, spændende, kræ
vende om startup-miljøet [...]" (Fonden for Entreprenørskab, 2019).
Med udgangspunkt i ovenstående foreslår AAU, i forlængelse af målsætningen om, at flere studerende i Aalborg
Kommune påbegynder en karriere som iværksætter, at der fokuseres på det intra- og entreprenante mindset i
stedet for 'iværksætter!" som et mål i sig selv. Nytænkning og værdiskabelse vil dermed stadig være målet, men
med et mindre snævert fokus på etableringen af virksomheder.

Side 10. afsnittet 'Status*
I forhold til ambitionen om inddragelse af virksomheder som naturlig del af undervisningen, bemærker AAU, at
virksomheder inddrages i undervisningen på AAU via projektsamarbejde, case-unden/isning, solution camps etc.,
og at AAU er åbne for flere lignende samarbejder. AAU er dog underlagt krav om, at undervisningen skal være
forskningsbaseret. Der er derfor en grænse for i hvor høj grad, at man kan gøre brug af fx eksterne oplægshol
dere.
Side 10. afsnittet ’Mål"
Der er i uddannelsesstrategien mange gode tiltag til udvikling af uddannelsesmiljøet i Aalborg. Flere af dem ligner
meget af dét, der er fokus på i AAU Studievejledning. Der er gennem de seneste år sat ekstra fokus på at styrke
studiemiljøet på AAU. Dette er blandt andet gjort i samarbejde med AAU-studerende ved at udbygge et stort
studieteknikunivers både på vejledningens hjemmeside og med "Feel Good"-universet i AAU Student app'en,
der skal omfavne et bredt udvalg af studie- og eksamensteknikker til de studerende. Herudover undervises der i
studieteknik - herunder også begrebet mindset, der skal være med til at skabe refleksion over læring og samtidig
gøre op med perfekthedskulturen. AK dette for at hjælpe de studerende med at få en bedre balance i deres
studiehverdag og en styrket mental sundhed.
Trivsel blandt de studerende er således et område, som AAU overordnet set samt lokalt på de enkelte uddan
nelser, vil have stort fokus på i de kommende år. Derfor er det også et ønske fra AAU, at de forslag, der fremgår
af uddannelsesstrategiens punkt 3 vedrørende uddannelsesmiljøet, spiller sammen med de tilbud, der i forvejen
eksisterer på uddannelsesinstitutionerne.
Som det fremgår af ovenstående, er AAU enig i, at trivsel er et vigtigt område. Dog bemærker AAU, at der
potentieH lægges et yderligere pres på de studerende ved at tilbyde aktivKeter uden for undervisningen.
I AAU Studievejledning er der stort fokus på studiestarten, og hvordan samarbejde mellem AAU Studievejledning
og ældre studerende på AAU, kan bidrage til, at de nye studerende i større grad føler sig fagligt og socialt inte
greret på deres studium. Dette kan medvirke til, at de studerende føler et tilhørsforhold til AAU og Aalborg som
studieby.
Side 10. afsnittet "Mål"
AAU foreslår, at man i stedet for at skrive, at 'De internationale studerende har ressourcer og kompetencer, som
erhvervslivet kan udnytte”, skriver, at' De internationale studerende har ressourcer og kompetencer, som er
hvervslivet kan gøre bmg af.
I relation til målsætningen om, at virksomhederne skal informeres om fordelene ved at ansætte internationale,
foreslår AAU, at der i højere grad bliver lagt vægt på, at virksomhederne skal opleve fordelene ved et samarbejde
med studerende, i stedet for blot at blive informeret om fordelene.
Side 17. Bilag 2
I relation til handlingsplanens tiKag omhandlende Vejlednings- og brobygningskonference vil AAU gerne bidrage
til vejlednings- og brobygningskonferencen omkring det rigtige uddannelsesvalg. Bidraget kan evt. bestå i deling
af viden om, hvad der gøres på AAU for at sikre det rigtige valg (det gode match).
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Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi fra
Professionshøjskolen UCN

1.

Indledende bemærkninger
Professions højskolen UCN (herefter UCN) har modtaget Aalborg Kommunes (herefter AAK) høring
over uddannelsesstrategi 2019-2022.
AAK har i mange år haft et betydeligt fokus på at udvikle sig til at være Danmarks bedste studieby.
En ambition, som vi fra UCN's side bifalder og gerne vil bakke op om. Vi mener også, at det at
skabe gode rammer for byens studerende er en fælles opgave, som skal løses i samspil mellem
mange forskellige aktører, herunder uddannelsesinstitutioner, kommune og de studerende selv.
Derfor er det også sympatisk, at der i Uddannelsesstrategien er så tydeligt et fokus på behovet for
samarbejde mellem de enkelte aktører og, at AAK i den forbindelse sætter sig selv i spil som facili
tator af dette samarbejde.
Aalborg er en rigtig god by at være studerende i og det er vigtigt at fastholde dette fokus med
henblik på at sikre, at landsdelenes unge fortsat ser Aalborg som en attraktiv mulighed.

Strategiens fokus
Uddannelsesstrategien har fokus på studerende, defineret som alle elever/studerende der er ind
skrevet på en kompetencegivende gymnasial, erhvervs- eller videregående uddannelse (s. 3).
Dette forhold er også det, der i UCN's optik er en af udfordringerne ved Uddanneisesstrategien,
idet den med det pågældende fokus i højere grad biiveren strategi forstuderende og i mindre grad
en strategi for uddannelse. Dermed bliver der væsentlige overlap til den Ungestrategi som netop
har været i høring.
På UCN er vi meget optaget af, at uddannelse ikke kun er noget der sker i de tidlige voksenår. Vi
kan på vores ordinære uddannelse se, at de studerende kommer med forskellige baggrunde og har
forskellige aldre. Det skyldes blandt andet det forhold, at uddannelserne vi udbyder også fungerer
som videreuddannelse for studerende med en erhvervsuddannelse. Det betyder, at mange af vo
res studerende er ældre end den studerende, som der tegnes et billede af i Uddannelsesstrategien.
Aktuelt er 15 % af de indskrevne studerende på vores ordinære heltidsuddannelser over 30 år.
Derudover er der hele den kompetencegivende efter- og videreuddannelse i regi af Lov om Åben
Uddannelse, som i dag finder sted på uddannelsesinstitutionerne. I det hele taget ser vi i disse år
et øget behov for at gøre op med forestillingen om uddannelse som noget der foregår inden man
fylder 25. Fremtidens arbejdsmarked vil i vores perspektiv indebære en langt mere flydende
grænse mellem uddannelses-og arbejdsliv.
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Det er UCN's forhåbning, at Uddannelsesstrategien fremadrettet kan blive et pejiemærke for hvoriedes vi som uddanneisesinstitutioner og kommune, i samarbejde med andre aktører, kan under
støtte denne proces. En fokusering af uddannelsesstrategien på uddannelse og livslang læring
fremfor den nuværende fokusering på studerende viile også skabe en tydeligere distinktion til Un
gestrategien.

3.

Uddannelse og beskæftigelse
Vi deier AAK's opmærksomhed på den helt afgørende kobling mellem uddannelse og beskæfti
gelse. Det er ulykkeligt både for den enkelte og samfundet, nåren uddannelse ikke fører til relevant
beskæftigelse eller, hvis vejen hertil er meget lang.
Som uddannelsesinstitution har vi derfor løbende et stort fokus på, at vores optag på uddannel
serne også er i overensstemmelse med det forventede behov der er i arbejdsmarkedet. Der er
derfor også adgangsbegrænsning på alle UCN's uddannelser. Dimensioneringen af vores uddan
nelser sker i samarbejde med centrale aktører på vores dimittenders arbejdsmarked, herunder
Sundhedsstyrelsen og KKR for velfærdsuddanneisernes vedkommende, ligesom dimittendernes
ledighed iøbende følges af Ministeriet for Uddannelse og Forskning, hvor en overledighed medfø
rer reduktion i antallet af pladser.
Derudover arbejder vi meget dedikeret med indsatser, som skal gøre vores studerende klar til ar
bejdsmarkedet, hvorfor vi også finder det beklageligt, at der ikke længere er repræsentanter for
Jobcenteret til stede på vores uddannelsesmiljøer, sådan som det ellers er beskrevet på s. 13. Vi
arbejder således allerede ihærdigt på "at klæde de studerende på" (s. 8] til arbejdslivet.
Men vi kan ikke løfte opgaven ifht. at sikre en god overgang mellem uddannelse og arbejdsliv alene
og i Uddannelsesstrategien savner vi en tættere sammenhæng meilem erhvervsfremme, beskæftigeisesindsatsen og uddannelsesinstitutionerne, iigesom vi savner en større tydelighed ifht. Job
centerets rolle heri.
I forhold til kontakten mellem studerende og virksomheder er der allerede i dag på UCN en kanal
til dette i form af UCN Link fhttDs://www.ucn.dk/om-ucn/erhvervssamarbeide/ucn-iinkl. hvor virk
somheder har mulighed for at uploade konkrete problemstillinger, som de studerende kan byde
ind på at løse.
I det hele taget er der påstande i afsnittet (s. 9-10] som vi som uddannelsesinstitution har svært
ved at genkende. Fx anvender vi allerede i vid udstrækning repræsentanter fra praksis på vores
uddannelser, men som institutioner er vi samtidig forpligtet af hensyn til kompetencebeskrivelser,
læringsmål og kvalitetskriterier, som vi skal forene i tilrettelæggelsen af de enkelte uddannelses
forløb.

Det gode studfeliv
AAK har taget mange gode initiativer i retning af at skabe gode rammer om studieiivet og vi er
derfor også begejstrede for at se, at det fortsat er AAK's ambition at bidrage til dette. Som institu
tion er vi naturligvis også optaget af at skabe gode rammer for de studerendes føgiige og sociale
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aktiviteter og derfor er der også adgang for vores studerende døgnet rundt, ligesom vi i vores fysi
ske indretning forsøger at tilbyde miljøer, som er inkluderende.
Derfor springer et afsnit som dette på s. 10 også i øjnene:
"Udviklingen af det mentale uddannelsesmiljø på uddannelserne er under pres. Stadig flere er
ramt af eksamensangst, har vanskeligt ved at finde ind i fællesskaber og at identificere sig med de
krav og forventninger, der stilles til dem under uddannelsen. En del af disse problemstillinger kan
skyldes at der ikke er rum og tid omkring den undervisning, der repræsenterer de faglige krav. Der
er ikke tilstrækkelige tilbud og aktiviteter i uddannelsesmiljøet efter undervisningens ophør til, at
de studerende kan indgå i fællesskaber med andre studerende, det betyder ofte ensomhed og
sociale udfordringer"
Der er en række påstande i dette afsnit, som vi savner kilder på. Vi kan ikke geniænde billedet af,
at der er flere studerende, der har eksamensangst, ligesom forklaringen om manglende tid og rum
omkring undervisningen i vores optik slet ikke er tilstrækkelig som årsagsmekanisme.
Vi har gennem de senere år set en kraftig stigning i antallet af studerende der modtager Special
pædagogisk Støtte (SPS) og især i antallet af studerende, der modtager dette på baggrund af en
psykisk funktionsnedsættelse. Disse studerende har det hyppigt vanskeligere på uddannelserne
end studerende uden psykiske eller fysiske handicaps. Imidlertid er det vores opfattelse, at denne
stigning er udtryk for flere forhold, herunder en generel stigning i antallet af diagnosticerede unge
med psykiske udviklingsforstyrrelser, såsom ADHD og autismespektrumforstyrrelser, samt en ge
nerel stigning i antallet af unge, der tager videregående uddannelser. Disse studerende forsøger vi
som uddannelsesinstitution at tage vare om og de tilbydes derfor forskellige former for støtte, bl.a.
vejledning og mere tid til fx eksamen, med henblik på at de kan gennemføre deres uddannelses
forløb.
Antallet af studerende, der i forskellige undersøgelser, tilkendegiver, at de føler sig stressede, er
steget markant. Det tager vi meget alvorligt og har bl.a. på den baggrund suppleret vores generelle
studievejledning med to fuldtidsansatte psykologer, der tilbyder samtaleforløb ifht. studierelatérede problemstillinger.
Det er imidlertid vores vurdering, at psykisk mistrivsel og stress blandt unge er en problematiksom
er uhyre kompleks og ikke lader sig reducere til, at der ikke er "tilstrækkelige tilbud og aktiviteter i
uddannelsesmiljøet", men som vi meget gerne t samarbejde med AAK vil bidrage til at udforske og
afhjælpe.

Internationalisering
Der er høje ambitioner i Uddannelsesstrategiens udsagn om at ville være en international uddan
nelsesby. Desværre kan vi som institution have vanskeligt ved at genfinde denne ambition i praksis.
Der er fortsat rigtig meget information omkring aktiviteter i Aalborg som ikke er tilgængelig på
engelsk. Vi er enige i, at de internationale studerende skal lære dansk i løbet af deres uddannel
sestid, men det er afgørende for integrationen med de danske studerende og deraf motivationen
til og muligheden for at lære dansk, at de Internationale studerende er opmærksomme på de ini
tiativer, der foregår.

Professfonshøjskolen UCN
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Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi fra Professionshøjskolen UCN

Afsluttende kommentarer
Der er mange positive ambitioner i Uddannelsesstrategien og for UCN kan vi tilslutte os de syv
indsatsområder, men dog med de bemærkninger, som fremgår ovenfor. UCN ser således frem til
samarbejdet med AAK og øvrige aktører ifht. realiseringen af handleplanen for Uddannelsesstra
tegien.

Professionshøjskolen UCN
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Høringssvar vedr. Uddannelsesstrategien 209-2022
Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar på Uddannelsesstrategien
2019-2022.
I "Forordet’ vil vi gerne, at "handicaporganisationer" nævnes som en af Aalborg
Kommunes samarbejdspartnere i afsnittet begyndende med: ” Uddannelsesstrategien er
blevet til i tæt dialog med
selvom "forenings-” nævnes.
Vi finder det meget positivt, at "Uddannelsesstrategi 2019-2022” omfatter relevante FN
Verdensmål (FNs Handicapkonvention artikel 24 omhandler retten til uddannelse for
personer med handicap). Personer med handicap er selvfølgelig ligesom alle andre
omfattet af Verdensmålene, men erfaringen er, at personer med handicap negligeres, hvis
ikke målgruppen specifikt nævnes.
Derfor nævnes personer med handicap bl.a.:
I Verdensmål 4: "Kvalitetsuddannelse”:
"Delmål 4.5:1 2030 skal der ikke længere være uligheder mellem kønnenes uddannelse.
Vi skal også sikre lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsfaglig træning for
udsatte grupper, herunder personer med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare
situationer.
Delmål 4.a: Vi skal bygge og opgradere uddannelsesfaciliteter med opmærksomhed på
både piger og drenges behov, og også med fokus på de handicappede. Alle skal have
sikre, ikke-voldelige, inklusive og effektive læringsmiljøer”.
I Verdensmål 8: "Anstændige jobs og økonomisk bæredygtighed”:
"Delmål 8.5: Inden 2030 skal vi opnå, at alle mænd og kvinder har et produktivt og
anstændigt job, hvor de får lige løn for lige arbejde. Dette gælder også for unge og
for personer med handicap".
I Danmark er der støtte til studerende med handicap, men spørgsmålet er om disse
ordninger er tilstrækkelige og i tilstrækkeligt omfang sikrer, at studerende med handicap
har samme oplevede kvalitet i uddannelsen, som studerende uden handicap har. Aalborg
Kommunes "Uddannelsesstrategi 2019-2022” kunne underdelmål 1 imødegå dette, ved
eksplicit at have delmål for studerende med handicap. Som inspiration anbefaler vi på det
kraftigste "DH’s forslagskatalog om ungdomsuddannelserne”: httDs://handicaD.dk/arbeidervi-for/vidensbank/dhs-forslaaskataloa-til-unadomsuddannelseme
Derudover tænker vi, at det vil være godt, hvis der er mentorer for studerende med
handicap, hvor mentorerne selv har et handicap eller har stor viden om det at være en
studerende med et handicap.
I delmål 2 anbefaler vi, at det indtænkes, hvorledes der kan støttes op omkring
iværksættere med handicap. Mange med et handicap oplever, at egen virksomhed er den
eneste mulighed for at kunne forsøge sig selv.

Personer med handicap er også nævnt bl.a.:
I Verdensmål 11: ’’Bæredygtige byer og lokalsamfund”:
’’Delmål 11.2: Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, tilgængelige og
bæredygtige transportsystemer - til en pris, der er til at betale. Vi skal også forbedre
vejsikkerheden, især ved at udvide den offentlige transport, med særligt hensyn til udsatte
grupper, kvinder og børn, handicappede og ældre.
Delmål 11.7: Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, inkluderende og
tilgængelige offentlige steder og grønne områder, især for kvinder og børn, ældre
og handicappede”.
Nogle unge med handicap oplever, at lange afstande til en ungdomsuddannelse kan være
en barriere for dem, da de af sygdomsrelaterede årsager ikke kan benytte den offentlige
transport. Derfor anbefaler Handicaprådet, at "Uddannelsesstrategi 2019-2020” udbygges
med endnu et delmål, som omhandler transport til uddannelser. Det burde være muligt at
få bevilget en kørselsordning på linje med den, unge på en Særlig Tilrettelagt Uddannelse
(STU) kan få.
I delmål 3 er det vigtigt at nævne, at aktiviteter udenfor undervisningstiden også skal være
tilgængelige for studerende med handicap. Alt for mange studerende med handicap
oplever isolation og mistrivsel, som inkluderende fritids- og kulturtilbud kan afhjælpe. Der
er i øjeblikket stort fokus på en stigende mistrivsel blandt unge. Der peges på Oere årsager
til denne udvikling. Blandt andet brugen af de sociale medier og den medfølgende
perfekthedskultur, som indsnævrer normalitetsbegrebet til stor frustration for unge med
handicap.
Delmål 4 skal udbygges med en "tag over hovedet garanti” og en "boliggaranti” for
studerende med handicap. Boligsituationen er sværere for studerende med handicap, idet
mange har tilgængelighedsbehov og kun via støtte fra kommunen kan den rette bolig
findes eller bygges.
Vedrørende delmål 5 skal det stå krystalklart, at studerende med handicap og deres
pårørende vil være stolte af at være ambassadører for handi-study-byen Aalborg.
Vores bemærkninger til uddannelsesstrategiens delmål skal konsekvensrettes i
indsatsområderne.
Endelig vil Handicaprådet gerne henlede opmærksomheden på 2 artikler, som beskriver,
hvor dårligt uddannede personer med handicap er i forhold til personer uden handicap.
Debatindlæg i Information den 25. juli 2019 af formanden for Det Centrale Handicapråd:
httDs://www.information.dk/debat/2019/07/unae-handicap-OQsaa-muliQhed-udleveuddannelsesdroemme
Danmarks Radio den 22. september 2019:
https://www.dr.dk/nvheder/indland/unae-med-handicap-forskelsbehandles-iuddannelsessvstemet-0

Høringssvaret er afgivet af handicaporganisationernes repræsentanter i Handicaprådet

Helle Lundgreen
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Maria Frederiksen
15. oktober 2019 10:49
Helle Lundgreen
Mahtab Jalili
Integrationsrådets høringssvar til Uddannelsesstrategien

Kære Helle
Hermed høringssvar fra Integrationsrådet.
Høringssvar:
Integrationsrådet takker for muligheden for at afgive høringssvar til Uddannelsesstrategien.
Integrationsrådet har følgende kommentarer:
I Uddannelsesstrategiens indledning præciseres, hvilke målgrupper strategien omfatter. Her nævnes bl.a.
erhvervsuddannelserne. I strategien bruges udelukkende ordet studerende lærlinge bliver ikke nævnt.
Når man læser strategien, virker det som om, at alle indsatser er målrettet studerende på videregående
uddannelser som kommer udefra. Hvilke indsatser er der eksempelvis tænkt ift. studerende på
erhvervsuddannelserne, der kommer fra Aalborg. Vi vil jo også gerne have at de dels tager en
erhvervsuddannelse, bliver i byen og har et godt studieliv i Aalborg Kommune. Integrationsrådet opfordrer
til at fokusere på, at der er mange typer af studerende.
-

Integrationsrådet bakker op om de nye indsatser mod ensomhed blandt unge. Det kan særligt være svært
som udlænding at komme til Aalborg uden netværk. Integrationsrådet opfordrer til, at der også fokuseres
på bedre inddragelse af frivillige. Her kunne eksempelvis hjemstavnsforeninger og forskellige netværk
være behjælpelige.
Integrationsrådet bakker op om flere indsatser for internationale studerende. Integrationsrådet har oplevet
en tendens til, at unge fra Balkan og Østeuropa tager en uddannelse i Aalborg, men efterfølgende ikke kan
få job. Da de gennem studielivet har skabt base i Aalborg, ønsker de at blive og tager derfor ufaglærte job i
eksempelvis servicebranchen. Ved et stærkere samarbejde med bl.a. erhvervslivet, håber
Integrationsrådet at de unge i højere grad kan få pb, hvor deres kompetencer udnyttes bedre.

Venlig hilsen
Maria Frederiksen
Konsulent
Direktørens Sekretariat
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg
TIf. 9931 1952/28201952
www.aalbora.dk
facebook.com/aalborakommune
www.linkedin.com/comDanv/aalborakommune/
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Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget vedrørende
Uddannelsesstrategien 2019 - 2022
På vegne af Folkeoplysningsudvalget vil jeg først og fremmest gerne kvittere
for den positive og inddragende proces vi har været en del af i forbindelse
med Uddannelsesstrategi 2019 - 2022.
Vi har med tilfredshed gennemlæst forslaget til strategien for 2019 - 2022. Vi
er særiigt tilfredse med, at visionen "Bevæg Dig For Livet” står nævnt som et
omdrejningspunkt for arbejdet med at invitere de studerende indenfor i
foreningslivet.
Folkeoplysningsudvalget vil i de kommende år også gerne bakke op om
udvikling af sports- og fritidstilbud, der passer til de studerendes behov og
ønsker.
Afslutningsvis vil vi fra Folkeoplysningsudvalgets side gerne minde
Uddannelsesrådet om, at man i de fremtidige indsatser indtænker hele det
brede foreningsområde. Således at det ikke kun er idrætsforeninger der
inddrages, men at korps og idébetonede foreninger samt aftenskoleområdet
også indtænkes.

Venlig hilsen

Keld Jensen
Formand Folkeoplysningsudvalget
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Helle Lundgreen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Emma Lynge Johannesen <1064396@ucn.dk>
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Helle Lundgreen
Re: Høring Uddannelsesstrategi 2019 - 22 for Aalborg Kommune

Kære Helle

Vi har følgende bemærkninger til uddannelsesstrategien (jeg havde ikke modtaget en skabelon for
høringssvar så jeg har skrevet det som en tekst opdelt I forskellige afsnit):

De nævner de studerende rigtig mange gange og inddragelse heraf. Hvordan vil det ske i praksis og hvilke
studerende, bliver inddraget?

Det er rigtig godt at de har fokus på de internationale studerende, og at der kommer tilbud til dem i
kommunen. Det er dog rigtig vigtigt, at have fokus på deres trivsel og at de føler sig mødt med åbne arme
og ikke “kun” organiserer sig internt. Vi har forståelsen af at det måske er det de prøver med
danskunderundervisning og en "buddy”?

De skriver rigtig meget om samarbejdet med erhvervslivet og det er rigtig godt! Har de tanker om en
indsats ind for at lave noget tværfagligt i kommunen? Det er også meget internt, men det kunne overvejes,
om det giver mening med samarbejde på tværs af uddannelser og institutioner. Det synes vi mangler i
samfundet.

De skriver også meget om at de studerende får mulighed for at benytte sig af kommunens forskellige
kulturelle tiltag mm. Kunne der overvejes at få et tættere samarbejde med studiesociale og -politiske
udvalg? Evt. hvordan disse I højere grad kan bruge Aalborg og få tilbud diverse steder?

Vi vil derudover mene, at der mangler tiltag ift. Trivsel. Skal der f.eks. tilbydes gratis psykologhjælp til
studerende? Hvad med studerende med funktionsnedsættelser (Både fysiske og psykiske), hvordan bliver
der taget hånd om dem osv.

Med venlig hilsen
Emma Lynge Johannesen
Forretningsudvalgsmedlem Studenterforum UCN

Fra: Helle Lundgreen <Helle.lundgreen@aalborg.dk>
Sendt: Thursday, September 12, 2019 4:46:47 PM
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lj@m.dk

Aalborg Kommune
Direktørens Sekretariat SUN
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

8. oktober 2019

Høringssvar til Uddannelsesstrategi 2019-22
Kære Helle
Hermed Region Nordjyllands høringssvar til Uddannelsesstrategien for 2019-22. Vi synes generelt, at Ud
dannelsesstrategien 2019-22 er rigtig godt gennemarbejdet, derfor har vi kun følgende overvejelser.

1)

2)

3)

4)
5)

Uddannelsesstrategien 2019-22 skal ses i en sammenhæng med andre strategier i Aalborg Kom
mune, hvilket er godt, og her foreslår vi, at "Den regionale udviklingsstrategi 2019-22 - Muligheder
nes Nordjylland” også tænkes Ind.
Strategien står på 2 ben nemlig rekruttering og fastholdelse, og umiddelbart er indtrykket, at strate
gien fortrinsvist har et tiltrækningsfokus mere end et fastholdelsesfokus. Man kunne eventuelt over
veje at styrke fastholdelsesdelen i strategien.
S. 5 3. afsnit står der, at Aalborg skal være en uddannelsesby med mange studerende, og ram
merne for et godt liv som studerende skal være i konstant udvikling I tæt dialog mellem kommunen,
uddannelsesinstitutionerne og de studerende. Her kan Regionen og BRN også med fordel tænkes
ind.
Det kan være lidt vanskeligt, at vurdere måltallene og effekterne af disse for de forskellige delmål,
da de Ikke er sat i forhold til situationen nu, her kunne man evt. arbejde med baseline tal.
Der skal indgås strategiske samarbejdsaftaler med UCN og AAU. Kunne det også være relevant at
tænke erhvervsskolerne og nogle af erhvervslivets organisationer ind i forhold til dette?

Med venlig hilsen
Lone Johansen
Specialkonsulent
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Ketty Abrahamsen <ketty@lo-aalborg.dk>
16. oktober 2019 10:17
Helle Lundgreen
Høring Uddanneisesstrategi 2019-22

Prioritet:

Høj

Kære Helle Lundgreen,
Hermed LO Aalborgs høringssvar vedrørende uddannelsesstrategi 2019-22, vi beklager det sene svar.
LO fagbevægelsen er glade for at være en del af processen.
Vi er rigtig glade for, at der lægges op til en praktikpladsgaranti for alle lærlinge/elever indenfor de erhvervsfaglige
uddannelser.
Vi oplever dog stadig at strategien henvender sig rigtig meget til studerende fra høje uddannelser.
Vi vil gerne foreslå at der i stedet for studerende skrives: elever, lærlinge og studerende.
Vi vil gerne opfordre til, at der tænkes kollektiv trafik ind, således at de unge har gode muligheder for at nå frem til
uddannelsesstederne.

Venlig hilsen
Sekretær
LO Aalborg
Hadsundvej 184 B, 1
9000 Aalborg
TIf: 96318000
kettv@lo-aalborg.dk
vtfww.lo-aalborE.dk
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Aalborg Kommune, BusinessAalborg
Boulevarden 13, ^}00 Aalborg

Direktørens sekretariat, SUN
Danm arksgade 17
9000 Aalborg
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Bemærkninger fra Borgmesterens Forvaltning til Ud
dannelsesstrategi 2019-22
Borgmesterens Forvaltning er overordnet enig i visionen om, at Aalborg skal være
Danmarks bedste uddannelsesby, hvor de unge tilbydes et attraktivt studiemiljø, det
kvalitativt bedste uddannelsestilbud og rammerne for et godt liv som studerende og
dimittend.
En vigtig del af at være Danmarks bedste uddannelsesby, er for Borgmesterens For
valtning også, at vi uddanner til Job. De studerende skal tidligt under studietiden have
mulighed for stifte bekendtskab med erhvervslivet - til glæde for både de studerende
og deres uddannelse, erhvervslivets vækst og kommunens udvikling generelt.
I forordet til strategien nævnes det, at der skal arbejdes for et uddannelsesmiljø med
reel mulighed for job efter endt uddannelse og at et højt antal studerende ikke bør
være målet i sig selv. Dette er Borgmesterens Forvaltning meget enig i og finder det
derfor meget uhensigtsmæssigt, at den overordnede målsætning for uddannelses
strategien (s.5} alligevel er at: "Uddannelsesbyen Aalborg skal karakteriseres af
mange studerende". Det er modsatrettet de beskrevne ambitioner i forordet og det er
problematisk, særligt set i lyset af den aktuelle udfordring med dimittendledighed.
Borgmesterens Forvaltning vil derfor foreslå, at den overordnede målsætning for
uddannelsesstrategien omformuleres, så 1) det andet afsnit, der begynder med
ovenstående sætning, slettes og så 2) der tilføjes til det første afsnit, at der ligeledes
samarbejdes om at skabe gode rammer for brobygning med erhvervslivet og sikre de
studerende en god overgang til arbejdsmarkedet og job.
Der er opmærksomhed på, at Borgmesterens Forvaltning spiller en rolle i dele af
implementeringen af den foreslåede strategi. Her sætter særligt Erhvervsstrategi
2019-2022 “Aalborg bygger bro" rammerne for udviklingen af erhvervsbyen Aalborg
og for forvaltningens indsatser på erhvervsområdet med sammenhæng til bl.a. ud
dannelses- og beskæftigelsesområdet.
Forvaltningen finder det i den sammenhæng positivt, at der i den nye uddannelses
strategi - i tråd med erhvervsstrategien - er indarbejdet fokus på virksomhedernes
kompetence- og arbejdskraftbehov, at uddannelse fører til jobs, integration af inter
nationale studerende ift. samfund og arbejdsmarked, brobygning f.eks. gennem innovativt samarbejde mellem erhvervsliv og studerende, samt på iværksætteri.
I "Aalborg bygger bro” er bæredygtighed og digitalisering udpeget som verdensklas
se spydspidser; særlige styrker for erhvervsbyen Aaiborg, der ønskes udbygget til
nye højder. De mange studerende i Aalborg har med deres viden og kompetencer en
oplagt mulighed for at understøtte erhvervslivets udvikling i denne retning. Derfor
foreslås det, at de to styrker også nævnes i uddannelsesstrategien i relation til de
studerendes mulighed for at understøtte prioriterede vækstdagsordner 1 erhvervsli
vet, såsom bæredygtighed og digitalisering.
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BusinessAalborg
Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 1570
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EAN nr.: 5798003742809
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Torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00
Har du fået dette brev digitalt

Det er endvidere glædeligt, at uddannelsesstrategien ligeledes ønskes implemente
ret gennem tværgående partnerskaber og alliancer, herunder med erhvervslivet som
en vigtig samarbejdspartner.
Borgmesterens Forvaltning har følgende bemærkninger og ønsker til justeringer
vedr. uddannelsesstrategiens indsatsområder 1-2 og tilhørende delmål.
Vedr. indsatsområdet Samarbejde og gode uddannelser fører til Job
Som beskrevet oven for er dette indsatsområde af særlig interesse for Borgmeste
rens Forvaltning, som løbende er i dialog med en række forskellige aktører, herunder
uddannelsesinstitutionerne, om hvordan der i fællesskab kan gøres en indsats for at
samarbejde og uddannelse fører til job.
Borgmesterens Forvaltning, Business Aalborg, indgår således også i arbejdet med
udvikling af det fælles nordjyske projekt ”Vækst via Viden 2.0- højtuddannet ar
bejdskraft til hele Nordjylland", som er initieret af KKR og BRN. Med afsæt i virksom
heders vækst og udviklingsmuligheder skal projektet gennem forskellige typer af
aktiviteter bidrage til at skabe match (f.eks. studiejob, projektsamarbejde, løntilskud,
ordinært job m.fl.) mellem højtuddannede og virksomheder i hele Nordjylland.
Projektet skal blandt andet bringe erhvervslivet tættere på de studerende, som en del
af studietiden, ved at skabe flere møder og konkrete brobygningstiltag mellem er
hvervsliv og studerende samt dimittender. Der vil desuden være fokus på at under
støtte en indgang til uddannelsesinstitutionerne for virksomhederne, oversættelse af
kompetencer og opgavebehov på tværs af målgrupperne samt etablering af en digital
markedsfør! ngsplatform.
Projektet ventes politisk godkendt i løbet af november 2019, hvorefter der vil pågå
nærmere udvikling af de konkrete aktiviteter i samarbejde med en lang række aktø
rer, herunder AAU og UCN.
Aktiviteterne i projektet ventes således at kunne bidrage til flere af uddannelsesstra
tegiens ambitioner. Borgmesterens Forvaltning vil derfor foreslå og opfordre til, at der
ved udmøntning af uddannelsesstrategien også tages en dialog med parterne om
kring Vækst via Viden 2.0. med henblik på at afsøge muligheder for samarbejde. Det
vurderes eksempelvis særligt relevant vedr. tiltaget "etablering af digital platform for
kommunikation mellem studerende og virksomheder” (s.1 i handlingsplanen). På
denne måde der sikres en gensidig koordinering og optimal anvendelse af ressour
cer.
Herudover er der følgende ønsker til præciseringer:
•

•

Det nævnes (s.1) i handlingsplanen, at der i fællesskab med BusinessAal
borg ønskes drøftet mulighed for etablering af en mentorordning. Der ønskes
her en tekstmæssig præcisering/uddybning af indholdet i tiltaget med henblik
på at afdelingen kan vurdere, hvordan der potentielt kan bidrages til indsat
sen.
Det nævnes (s.9): "For de erhvervsfaglige uddannelser vil Aalborg Kommune
derfra i samarbejde med erhvervslivet arbepe kir, at der tilbydes praktik
pladsgaranti til alle lærlinge" samt (s.6) som delmål at; "i 2022 skal alle ele
ver på erhvervsuddannelserne være garanteret en praktikplads på en virk
somhed i regionen”. Selvom det er et fælles ønske at arbejde for flere prak
tikpladser for lærlinge, vurderes det ikke realiserbart ift. virksomhederne at
kunne arbejde med garantier for indsatsen. Borgmesterens Forvaltning fore
slår derfor, at der findes en anden formulering, hvor ordet "garanti” ikke ind
går.
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•

Det nævnes {s. 9); ..] hvis vi skai leve op W Aalborg Kommunes erhvervs
strategi 2019-2022 "Aalborg bygger bro”, hvor målet er 12.000 nye virksom
heder i 2030". Her ønskes en tilretning vedr. citatet fra erhvervsstrategien,
som er; ”12.000 virksomheder i 2030" {s. 11 i Aaiborg bygger bro). Det er
dog værd at overveje, om det ikke det i relation tli emnet om flere praktik
pladser, vil være mere relevant at henvise til erhvervsstrategiens mål om
20.000 flere jobs i 2030.

Vedr. indsatsområdet Innovativt samarbejde meilem studerende og virksomheder
Borgmesterens Forvaltning bemærker, at derved den generelle udmøntning af ind
satsområdet med fordel kan samarbejdes med Aalborg Kommunes Partnerskab for
Iværksætteri, hvor også uddannelsesinstitutionerne er repræsenteret. Partnerskabet
blev etableret i forbindelse med udarbejdelsen af Aalborg Kommunes iværksætter
strategi "Aalborg - Iværksætterby i verdensklasse", der er en delstrategi til erhvervs
strategien "Aalborg bygger bro”

Venlig hilsen

Tonny Thorup
Erhvervsdirektør
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Aalborg Kommuno,
Sfigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Sundheds- og kulturforvaltningen
Uddannelsesrådets Sekretariat
Att.: Helle Lundgreen

10-10-2019

Høringssvar Uddannelsesstrategi 2019-22 til
Sundheds- og Kulturforvaltningen

Miljø- og Energilbrvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 9400
www.aalborg.dk
Sagsnr.:
2019-077927
Dok.nr.:
2019-077927-3

Udkast til Uddannelsesstrategi 2019-22 blev drøftet på Miljø- og Energiudvalgsmødet
den 2. oktober 2019. På baggrund heraf fremsender Miljø- og Energiforvaltningen
init: lbo
følgende høringssvar til Uddannelsesstrategi 2019-22.

EAN nr: 5798003842561

•

Den kommende bæredygtighedsstrategi bliver baseret på FN's 17
verdensmål. Derfor vil der være en helt naturlig kobling mellem
bæredygtighedsstrategien og uddannelsesstrategien, idet flere af
verdensmålene er relateret direkte og indirekte til uddannelse herunder at
verdensmålene omfatter forpligtigelse til at undervise i bæredygtighed. Det
anbefales illustreret og beskrevet i uddannelsesstrategien.

•

På årets bæredygtighedsfestival blev det tætte samarbejde mellem AAU og
Aalborg kommune omkring bæredygtighed i alle uddannelser lanceret i form
af MEGA projektet. Det anbefales derfor at følgende tekst indarbejdes. ”
Som en integreret del af uddannelserne i Aalborg tilbydes via tæt samspil
med kommunen, at alle elever fér mulighed for at oparbejde unikke
bæredygtighedskompetencer, som giver dem en efterspurgt fordel og
medvirker til fremme af FN's verdensmår

•

Miljø- og Energiforvaltningen tiibyder også i dag muiighed for deltagelse i det
grønne rejsehold for studerende fra b.la. AAU. De studerende får her
mulighed for at arbejde med bæredygtig forretningsudvikling på
virksomheder i regionen. Herved tilgodeses følgende FN verdensmål nr. 4,
nr. 9 og nr. 12

•

Miljø- og Energiforvaltningen vil udbygge og styrke samarbejdet med
uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med udrulningen af den kommende
bæredygtighedsstrategi og udbygningen af Netværk for bæredygtig
Erhvervsudvikling. Herved tilgodeses følgende FN verdensmål nr. 4, nr. 9 og
nr. 12
Etableringen af Aalborg, som GRØNT TESTCENTER indebærer, at der
fremover vil være ekstraordinær fokus på innovation, iværksætteri og 'living
labs'. Tiltag som kobler direkte ind i 'uddannelse hele livef og
'projektbaseret uddannelse' Dette anbeføles ligeledes indarbejdet i
strategien. Følgende verdensmål er således i fokus nr.4, 8,9,11,12 og nr. 13.
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Åbningstider:
Mandag-fredag
9-15
Torsdag 9-17

I strategien på side 15 står "For at sætte fokus på hvad Aalborg kan tilbyde,
vil vi arbejde for at nye borgere under 23 år ved ankomst til byen modtager
en elektronisk velkomst til byen med information om de mange mulige
aktiviteter og tilbud, der kan gøres brug af i kommunen, herunder events,
kultur-, fritidsmuligheder". Dette materiale kunne godt udbygges til at
indeholde emnerom bæredygtighed, miljørigtig adfærd bl.a. sortering af
affald, Aalborgs indsats for grøn omstilling osv., så vi sælger Aalborg som en
grøn by. Herved understøttes FN verdensmålene 11 og 12.
Venlig hilsen

Lasse P. N. Olsen
Rådmand
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Notat
Til
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Sagsnr./Dok.nr.

Indtast til
Indtast Kopi til
Karina Vestergaard
2019-000217 / 2019-000217-80

Job- og Ydelsessekretariatet
Familie- og Be&kæfiigeiseslbrvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
Init: KVES

02-10-2019

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens høringssvar til Uddannel
sesstrategi 2019-2022

Hermed fremsendes Familie-og Beskæftigelsesforvaltningens høringssvar til Uddannelsesstrategi 2019-

2022.
Det læses med interesse, at der i den nye strategi vil være fokus på, at uddannelse fører til job. Dette er
Job- og Ydelsesafdelingen meget enig i og også optaget af, og indgår derfor i samarbejder med såvel
UCN som AAU om dette.
Desuden indgår Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i arbejdet med at videreudvikle og udvikle det
nuværende Vækst Via Viden projekt, som opdrag fra KKR og BRN. Der lægges en projektbeskrivelse
frem for disse to partnere i november 2019.
8om en del af opdraget ligger, at der skal arbejdes på at få erhvervslivet og studerende/dimittender
meget tættere på hinanden for at styrke, at flere studerende tilknyttes virksomheder i deres studietid og
at højtuddannede ansættes efter endt uddannelse. Et af de mange virkemidler, der peges på, er entydi
ge indgange på uddannelsesinstitutionerne for virksomhederne, så virksomheders ønsker om studie
samarbejder gribes og formidles. Dette er pt. i en afklaringsproces, men arbejdet er i gang.
I det lys vil Job- og Ydelsesafdelingen derfor foreslå, at Uddannelsesstrategiens nedenstående forslag
planlægges og overvejes i tæt dialog med parterne omkring videreudviklingen af Vækst Via Viden, da
der også i regi heraf drøftes lignende. Dette for at sikre, at ressourcer anvendes mest optimalt og at
samarbejder og platformer ikke udvikles uafhængig af allerede eksisterende eller allerede igangværen
de processer.
"Aalborg Kommune tager initiativ til - gennem partnerskaber - at udvikle et forum/en platform for mødet
mellem studerende og virksomheder, hvor virksomhederne udbyder projekter/udfordringer, som de stu
derende fra alle de forskellige uddannelser kan byde ind på at løse i samarbejde med virksomheder
ne".
Job-og Ydelsesafdelingen ser således særligt positivt på, at der er fokus på:
-

Arbejdsmarkedstilknytning under uddannelse
At uddannelse skal føre til konkrete jobs på arbejdsmarkedet
At de udenlandske studerende skal lære dansk under uddannelse.

Studiejobs
Et ønske kunne være, at der sættes yderligere fokus på oversættelse af de studerendes kompetencer til
reelle funktioner og opgaver i virksomhederne.
Derudover kunne der med fordel beskrives mere i forhold til selve omsætningen af strategien i praksis,
således at der gives et dybere indblik i ’’hvordan” strategien og de forskellige gode initiativer konkret vil
blive omsat.
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Høringssvar
Skoleforvaltningen takker for muligheden for at afgive høringssvar til Uddannelsesstrategien 2019-22 og
har følgende kommentarer til strategien:
Strategien er bygget op en vision, to målsætninger, 6 delmål, 7 indsatsområder med tilhørende mål for
perioden 2019-22, samt en handlingsplan. Vi ser det som en god opbygning, at man bevæger sig fra det
overordnede og ned, og bliver mere og mere konkret. I praksis opleves det dog lidt vanskeligt at finde
rundt i, og strategien kommer til at mangle tydelighed, overskuelighed og retning. Det er svært at finde
sammenhæng I opbygningen. En ide kunne eksempelvis være at lave en illustrativ opbygning af sammen
hænge fra vision til indsatser.
Det bør overvejes, om det vil være en styrke, hvis strategien bliver mere kortfattet og fokuseret, og at det
gennem forenkling bliver muligt at fortælle en sammenhængende historie om, hvor vi står i dag, hvor vi
gerne vil hen og hvordan vi har tænkt os at komme derhen. De bedste visioner og strategier er dem, som
kan huskes af dem der arbejder på feltet, og som Aalborg Kommune kan brande sig på.
I de 2 målsætninger under visionen foreslår vi, at der bør være et fokus på, at de unge skal komme i job
efter endt uddannelse. Dette foreslår vi tillige beskrevet under målet i forbindelse med indsatsområde 1.
Her ser vi gerne, at det bliver tydeliggjort, at der ikke kun er uddannelse med høj kvalitet til alle der er må
let, men at uddannelse der fører til job, er et ligeså vigtigt mål.
I målbeskrivelserne under de 7 indsatsområder sker der en sammenblanding af mål og Indsatser i beskri
velserne. Det kommer derfor til at fremstå lidt uklart for os, om der er tale om mål eller Indsats.
Vi har i høj grad forståelse for strategiens tekstindhold - det er svært at være uenig i det der står, men de
mange ord, hensigtserklæringer og forskelligartede ønsker, mål og indsatser, gør at det kan være vanske
ligt at få fat på strategien. Hvilken retning er det vi vil? Vi kan godt blive bekymret for, at den ikke kommer
til at få impact nok med det brede fokus.
Der er mange arenaer, som man ønsker at sætte ind på. De 6 delmål befinder sig på mange niveauer og
kan virke en smule forvirrende. Ønsker man at bevare denne mangfoldighed i mål, så vil det måske skabe
større klarhed, hvis man sorterede delmålene efter hvad de omhandler, og indplacerede dem under nogle
hovedoverskrifter som f.eks., hvad kan man som studerende forvente, hvordan ønsker vi byen udviklet,
arbejdsmarkeds aktie i strategien og branding af Aalborg som uddannelses by.
Når dette er sagt, så ved vi godt, at det er en vanskelig opgave at sætte det rette snit. Og i den forbindelse
ser vi det som en stor styrke, at strategien er blevet til på baggrund af en stor inddragende proces, hvor
alle samarbejdspartnere og interessenter har været repræsenteret. Det gør ikke altid arbejdet lettere, og
vi har forståelse for de mange perspektiver der ønskes inddraget.
Vi finder det både spændende og hensigtsmæssigt at strategien forholder sig til FN's verdensmål for bæ
redygtig udvikling. Det ser vi som en force som kan være med til at hæve strategien fra atvære en ren
Aalborg centreret fortælling, til også at kunne række ud og fortælle omverdenen om vores arbejde.
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Endelig bliver der i handlingsplanen, nævnt forslag til initiativer som muligvis vil være bedre funderet i
f.eks. den nye Ungestrategi som er undervejs. Her tænker vi f.eks. på initiativer som vejlednings- og bro
bygnings-konferencen (i samarbejde med UU) og StudyAalborgmessen for folkeskoleelever og deres for
ældre. I den forbindelse ser vi det som vigtigt, at der er forholdsvise klare snitflader for, hvad der behand
les i regi af Uddannelsesstrategien og hvad der hører til Ungestrategien. Den hidtidige skelnen synes her
at være en smule udvisket.

Vi håber, I kan bruge vores input, og vi står naturligvis til rådighed, hvis I ønsker, at vi skal uddybe noget.

På vegne af skoleforvaltningen

Jeanette Nørlev

Pernille Fruergård Simonsen

Udviklingskonsulent

Chef for Politik & Kvalitet

Nørresundby, 8. oktober 2019
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