Skoleudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af udmøntning af budget for UU-Aalborg
2020-022563
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, udmøntning af budgetmidler for UU-Aalborg.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Byrådet har i forbindelse med Budget 2021 neutraliseret en besparelse på 1,5 mio. kr. i forhold til
vejledningsindsatsen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (herefter UU). I sagen præsenteres oplæg til
fastholdelse af den forventede rationalisering samt udmøntning af nye aktiviteter, der samlet vil sikre en
optimal udnyttelse af de til rådighed værende ressourcer. Skoleforvaltning indstiller, at forslaget til
udmøntning af de tildelte ressourcer godkendes.
Baggrund
Følgende fremgår af budget 2021: ” Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2021-2024 til UU-Aalborg, der har til
formål at bidrage til de unges valg af uddannelse og erhverv, så det bliver til størst mulig gavn for den
enkelte og for samfundet. Den nærmere udmøntning af bevillingen besluttes i Skoleudvalget.”
Formålet med indsatsen er at sikre, at eleverne træffer beslutning om uddannelsesvalg på et nuanceret og
oplyst grundlag. Ligeledes skal indsatsen underbygge realiseringen af målsætningen om, at flere elever skal
vælge en Erhvervsrettet ungdomsuddannelse (EUD). Dette skal opnås ved at understøtte et øget fokus på
praksisfagligheden i udskolingen. Som det fremgår af budgetteksten, er der afsat 1,5 mio. kr. årligt 20212024 til UU Aalborg. Dette skal ses i sammenhæng med, at der ligeledes er sparet 1,5 mio. kr. i UU-Aalborg i
forhold til indsatsen omkring erhvervspraktik, vejledning i og anvendelse af digital vejledning og
optagelse.dk.
Nedenfor følger forslag til justeringer i UU med henblik på relevant ressourceudnyttelse. Udvidet
Forvaltningsledelse og medarbejderne i UU-Aalborg har bidraget med forslag til aktiviteter, der har til hensigt
at indfri beskrevne forventninger.
Forslaget omhandler at frigøre vejledningsressourcer via øget henvisning til digital vejledning samt mindre
tidsforbrug i kollektiv vejledning. Omfordelingen af ressourcer giver mulighed for at anvende flere
vejlederressourcer på individuel vejledning, at medvirke til udviklingsaktiviteter samt at være fysisk til stede
på FGU også efter udløb af projekt Unge i Centrum. Herudover foreslås det at fastholde praktikkerne som
obligatorisk, dog med øget fokus på hjælp til selvhjælp ift. at finde praktikpladser. De forskellige elementer i
forslaget samt konsekvenserne gennemgås nedenfor.
Øge digital vejledning/optagelse.dk
Elever og forældre skal i højere grad henvises til at anvende e-vejledning via Uddannelsesguiden. Med vej
ledningsreformen blev det besluttet, at uddannelsesparate elever og forældre skal henvises til digital vejledning ved eventuelle spørgsmål. I Aalborg blev imidlertid besluttet et højere serviceniveau, hvor der fortsat
blev ydet hjælp via UU også til uddannelsesparate.
Nedjustering af timeantallet i den kollektive vejledning
Den kollektive vejledning kan forkortes og i stedet suppleres ved at styrke det timeløse fag Uddannelse og
Job. Her kan Co-teaching tages endnu mere i brug. Således lærere og UU-vejledere i højere grad samarbejder om vejledningsindsatsen. (Se nærmere i punktet omkring Gandrup skole nedenfor.)
Øget mulighed for individuelle samtaler for alle elever (og forældre)
UU-Aalborg oplever, at nogle elever og forældre i høj grad ønsker at tale uddannelse, valg af uddannelse og
støttemuligheder. Det gælder også for unge, der er vurderet ”uddannelsesparate”. Der skal således være
mulighed for individuelle samtaler – når der er et behov og ikke automatisk for alle. Mange unge er i tvivl om
deres uddannelsesvalg - også selv om de er uddannelsesparate. Denne efterspørgsel blev ligeledes italesat
af det fælles elevråd samt af Ungebyrådet i forbindelse med revidering af Ungestrategien. Ved at tilbyde
individuelle samtaler til de unge, som ønsker det, vil flere kunne hjælpes til at vælge den rigtige uddannelse
fra starten. Initiativet forventes at kunne medvirke til, at flere vælger EUD til, da unge der er i tvivl ofte
opfatter gymnasial uddannelse, som det sikre valg.
Bevarelse af obligatorisk erhvervspraktik i 9. klasse
Unge i 8. og 9. klasse har ret til Erhvervspraktik, og skolen skal tilbyde en praktik, hvis eleven ønsker det.
Fra politisk side har det i Aalborg Kommune altid været prioriteret, at alle elever skal i erhvervspraktik, selv
om dette ikke er et lovkrav. Erhvervspraktikken er en væsentlig vejledningsaktivitet og mulighed for at nuancere de unges uddannelsesvalg med henblik på at opfylde målsætningen om, at flere skal vælge EUD. 75 %
af praktikkerne er indenfor det erhvervsfaglige område. Obligatorisk erhvervspraktik i faste uger sikrer, at alle
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unge har mulighed for at komme i erhvervspraktik mindst én gang. UU koordinerer praktikkerne, og ligeledes
at den unge er forsikret under praktikken. Beslutningen om fastholdelse af erhvervspraktik til alle kombineres
med at eleverne i højere grad selv skal finde praktikpladserne i forbindelse med erhvervspraktikken. Der skal
således arbejdes med at styrke elevernes selvhjælp f.eks. via en praktikportal.
Skolerne skal i højere grad involveres i at lave praktikaftaler i forhold til ikke uddannelsesparate unge
I dag er der store forskelle på, hvordan skolerne medvirker i at sikre praktikaftaler til ikke uddannelsesparate
elever.
Medvirke til udvikling og gennemførelse af nye skoletilbud i udskolingen
Vejledere fra UU-Aalborg har i efteråret 2020 udviklet materiale til det timeløse, obligatoriske emne
Uddannelse og Job. Materialet skal i første omgang anvendes til en prøvehandling i indsatsen ”Holdet” på
Gandrup Skole. Materialet tager udgangspunkt i kompetencemålene for emnet ”Uddannelse og job”, og en
større andel af det rækker ind i et samarbejde med erhvervslivet, hvilket var et ønske fra Gandrup Skole.
Som et eksempel kan dele af materialet, anvendes i forbindelse med praktik. De to UU-vejledere på
Gandrup skole deltager både i planlægning og gennemførsel af Uddannelse og job-aktiviteterne, hvormed
der er tale om en ny indsats med ekstra tilstedeværelse af UU-vejlederne på skolen.
Fortsat tilstedeværelse på FGU efter udløb af projekt Unge i Centrum
Projekt Unge i Centrum er forlænget til 31/12-2021 og i den forbindelse har UU-Aalborg blandt andet
mulighed for at yde ekstra vejledning på FGU, som fx åben vejledning og kollektiv vejledning på de
forskellige hold. Dette er iværksat i håb om, at den indsats kan betyde, at de unge hurtigere og på et godt
oplyst grundlag, kan vælge den rette ungdomsuddannelse efterfølgende, ligesom initiativet forventes at
medføre til at reducere frafald. Der forsøges ligeledes med en udvidet åben vejledning på nogle af
ungdomsuddannelserne, hvor det afprøves, om tilstedeværelse af UU en gang om ugen betyder, at de unge
frafaldstruede elever fanges tidligere, så de hurtigere kan få hjælp.
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Bilag:
PowerPoint - udmøntning af budget2021 for UU Aalborg
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