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Endelig udmøntning af uddannelsesvejledning fra budget 2017 

 Sagsnr.:16/6792 Sagen afgøres i: Uddannelsesudvalget 

 
Sagsresumé:  

 

 

I budget 2017 besluttede byrådet at afsætte yderligere 1 mio. kr. årligt til 

ansættelse af flere uddannelsesvejledere. Byrådet var enige om vigtighe-

den af, at vores unge vælger den rigtige uddannelse fra starten. Uddan-

nelsesudvalget har tidligere drøftet udmøntningen igangsat rekrutteringen 

af nye uddannelsesvejledere. Uddannelsesudvalget skal nu sætte ram-

merne for indsatsen. 

  

Sagsbeskrivelse: 

  

I budget 2017 besluttede byrådet at afsætte yderligere 1 mio. kr. årligt til 

ansættelse af flere uddannelsesvejledere. Byrådet var enige om vigtighe-

den af, at vores unge vælger den rigtige uddannelse fra starten, og derfor 

skal der sikres bedre uddannelsesvejledning til alle unge, også dem der er 

uddannelsesparate. Der skal sikres mulighed for både individuel vejled-

ning og gruppevejledning.  

  

Udmøntningen af investeringen blev drøftet på et møde i Uddannelsesud-

valget d. 9/11 2016, hvor udvalget besluttede at igangsætte rekrutte-

ringsprocessen af de nye uddannelsesvejledere. Der er nu slået 2 stillinger 

som uddannelsesvejleder op, og der er ansættelsessamtaler i februar. 

  

Uddannelsesudvalget er enige om, at investeringen i mere uddannelses-

vejledning overordnet set skal sigte mod at de unge vælger rigtigt første 

gang og ikke falder fra i uddannelsessystemet.  

  

Følgende indsatser skal udgøre rammen for indsatsen: 

  

 Investeringen i uddannelsesvejledning skal sikre, at alle unge fra 

7. klasse får uddannelsesvejledning 

 Uddannelsesparate elever skal både modtage gruppevejledning og 

individuel vejledning 

 Der skal sikres individuelle samtaler og opfølgning med fokus på 

motivation, den unges styrker og kendskab til mulighederne med 

en erhvervsuddannelse/EUX 

 Bedre og mere involvering af forældrene i vejledningsprocessen 

 Der skal være tilbud for alle kommunens unge under 18 år om ud-

dannelsesvejledning uden for skoletiden og på andre lokationer 

end skolerne, hvor de unge og deres forældre kommer 
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 Der skal udvikles et tættere samarbejde med det lokale erhvervs-

liv, samt bedre forløb om erhvervspraktik 

 Der skal arrangeres events i samarbejde med lokale virksomheder, 

Business Fredericia og andre relevante aktører, som skal sætte fo-

kus på mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse. Her skal 

der samtidig være mulighed for at få uddannelsesvejledning.  

  

Uddannelsesudvalget besluttede også at igangsætte en høring blandt re-

levante aktører om forslaget om uddannelsesvejledning. I det første halve 

år af 2017 vil Uddannelsesudvalget invitere en række aktører til en dialog 

om den uddannelsespolitiske strategi, herunder uddannelsesvejledning.  

I takt med at der kommer relevante input og gode idéer til den videre 

udvikling af kommunens uddannelsesvejledning drøftes dette løbende i 

Uddannelsesudvalget.  

  

Uddannelsesudvalget ønsker at følge udviklingen af uddannelsesvejled-

ning tæt, og vil to gange årligt modtage en status på arbejdet og drøfte 

eventuelle justeringer af indsatsen.  

Uddannelsesudvalget vil årligt modtage en evaluering af effekten af ind-

satsen. Særligt ønskes en evaluering af frafald. Da effekten på frafald kan 

først aflæses om et par år, vil Uddannelsesudvalget modtage halvårlige 

aktivitetsrapporter, der dokumenterer aktiviteterne og indsatserne i for-

bindelse med den ekstra investering i uddannelsesvejledning, og i takt 

med at årgangene påbegynder ungdomsuddannelser vil udvalget følge 

effekten på frafaldet. Yderligere ønskes en evaluering af udviklingen af 

10. klasse med hensyn til frafald og tilgang.   

 

Økonomiske konsekvenser:  

Den ekstra investering på 1 mio. kr. i uddannelsesvejledning udmøntes i 

to nye uddannelsesvejleder-stillinger.  

 

Indstillinger:  

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget godkender 

ansættelsen af de to uddannelsesvejledere og den overordnede ramme 

for indsatsen. 

 

Bilag:  

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 08-02-2017:  

Godkendt som indstillet. 

 

 


