Byrådet

Punkt 16.

Godkendelse af Ungestrategi 2020–2025
2019-053522
Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet
godkender Ungestrategien 2020-2025.
Beskæftigelsesudvalget: Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Den seneste Ungestrategi udløb ved udgangen af 2017. En opdatering af strategien har afventet endelig
beslutning om en Sammenhængende Kommunal Ungeindsats (KUI) og fastlæggelse af FGU (Forberedende
Grunduddannelse).
Ungestrategiens værdigrundlag har dannet grundlag for fastlæggelse af målsætningen i den kommunale
sammenhængende ungeindsats. Målsætningen er ”alle unge skal være i relevant uddannelse eller
beskæftigelse eller forløb, der understøtter vejen dertil”.
Ungestrategien og beskrivelsen af Aalborg Kommunes Sammenhængende Ungeindsats har således status
af at være styringsdokumenter, som bidrager til og støtter op omkring det fastlagte værdigrundlag og
målsætningen på ungeområdet.
Både i Ungestrategien og i den sammenhængende kommunale ungeindsats er der fokus på at støtte de
unge i vejen mod livsduelighed, uddannelse og job. Begge styringsdokumenter har sigte på at have den
unge i centrum.
Indhold/opbygning
Målgruppen i Ungestrategien er unge mellem 15-24 år, da der ønskes et særligt fokus på unge i grundskolen
og ungdomsuddannelserne og overgangene herimellem.
Ungestrategien er i lighed med den forudgående strategi bygget op om 4 temaer:
Tema 1: ”Vi tager ansvar for at give de unge viden og færdigheder”
Tema 2: ”Vi understøtter de unges vej til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg”
Tema 3: ”Vi er der for de unge, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse”
Tema 4: ”Vi støtter de unge i deres livsduelighed – hvor uddannelse og job ikke kan være det aktuelle mål”
Der er i forhold til den tidligere strategi bl.a. tilføjet det element, at beskæftigelse/job kan være en mulighed
for nogle unge, hvor uddannelse ikke er det aktuelle mål. Dermed er den justeret til i forhold til de
lovmæssige ændringer og politiske mål på området.
Derudover indeholder strategien i højere grad de unges perspektiver. Formålet med dette har været at
synliggøre og lytte til, hvordan de unge oplever den hjælp og støtte de forskellige aktører bidrager med i
forhold til de unges vej mod uddannelse/beskæftigelse.
Strategien er bygget op således at relevant statistik på ungeområdet bidrager med at belyse og understøtte
den indsats, som der sættes fokus på indenfor de fire temaer.
Proces
Ungestrategien 2020-2025 er udarbejdet i rammen af Ungestrategiens ledergruppe, som ligeledes er ”ejer”
af strategien. Derudover har Ungebyrådet kommet med input og kommenteret indholdet i strategien. Der er
lagt vægt på at lytte til de unges stemme og inddrage dem i arbejdet med strategien.
Opfølgning
Ungestrategien og den halvårlige ungestatistik vil løbende danne grundlag for drøftelser og initiativer i
Ungestrategiens ledergruppe. Derudover vil de politiske udvalg én gang om året få en fælles status ligesom
udvalgene vil blive præsenteret halvårligt for ungestatistikken.
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