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Indledning - læsevejledning
Kvartalsrapporten kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU
Brønderslevs målgruppe. Målgruppen omfatter unge op til 25 år, og kvartalsrapporten danner grundlag for
den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen.1
Rapporten giver en status på de 15-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune.
Tabellerne i afsnit 2 – 5 vil alle være faste tabeller, der går igen i alle kvartalsrapporter.
Der er i denne rapport forsøgt at gøre tabellerne mere overskuelige og nogle af søgningerne er slået
sammen.
Derudover kan der være afsnit, der vil variere fra rapport til rapport og sætte fokus på forskellige
områder/indsatser, der er årstidsbestemte.
De aktuelle tal er trukket fra UU’s database 1. juli 2018 samt www.optagelse.dk og er et resultat af de
digitale informationer, UU har modtaget fra aktørerne på området.
Når en ung har gennemført en ungdomsuddannelse, ophører UU’s forpligtigelse til vejledning, og
herefter modtages der ikke sikre data om den unges videre forløb på uddannelses- og
beskæftigelsesområdet.

Nogle af rapportens konklusioner:

1

•

I Brønderslev kommune er 97 % af de 15 – 17 årige indenfor uddannelsessystemet

•

Blandt de 18 – 24 årige er 8 ud af 10 i gang med eller har gennemført en
ungdomsuddannelse

•

Antallet af unge på offentlige forsørgelse er faldet med 7 % - svarende til 38 unge

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=191980 Kapitel 13 §21
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Afsnit 2 – Status for alle unge i alderen 15 – 17 årige.
I den følgende tabel er målgruppen 15-17-årige opdelt efter, om de er i gang med en ungdomsuddannelse,
fortsat er i grundskolen eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
Tabel 2.1 Oversigt over, hvor de 15-17 årige er placeret
2. kvartal 2018
I gang med undervisning
1580
(gymasium, erhvervsuddannelse
eller grundskole)
Ikke i gang med undervisning
44
(forberedende og udviklende
aktiviteter)
I alt
1624

(97%)

(3%)

(100%)

2. kvartal 2017
1557

50

(96%)

(4%)

1627

(100%)

Kilde: UV-vej d. 1. juli 2018 og d. 1. juli 2017

De 3 % - svarende til 44 unge – i alderen 15 og 17 år, der IKKE er i gang med uddannelse, deltager i
forberedende og udviklende aktiviteter, der gerne skulle gøre dem parate til uddannelse eller job.
Af nedenstående tabel fremgår, hvilke aktiviteter disse unge er i gang med.
Tabel 2.2 15-17 årige, der er i gang med forbedrende og udviklende aktiviteter
2, kvartal 2018
2. kvartal 2017
Opkvalificerende kurser (VUC,
4
(9%) 3
danskuddannelse, AMU)
Produktionsskole
15
(34%) 16
Arbejde (deltid/fuldtid)
11
(25%) 17
Andre forberedende og
14
(32%) 10
udviklende aktiviteter aftalt med
UngeCentret (praktik, ophold i
udlandet m.m)
I alt
44
(100%) 50

(6%)
(32%)
(34%)
(5%)

100%)

Kilde: UV-vej d. 1. juli 2018 og d. 1. juli 2017

Afsnit 3 – Status på 18 – 24 årige.
De unges fraflytning fra Brønderslev Kommune ses tydeligt i nedenstående tabel. Ofte skyldes det
videreuddannelse i de større studiebyer. Det gør det vanskeligt at måle, hvor mange der har gennemført
en ungdomsuddannelse, når de ikke bor i kommunen længere.
Tabel 3.1 Antallet af 18-24 årige fordelt på alder
18
19
20
21

22

23

24

I alt

Brønderslev

292

314

326

2701

507

494

391

377

Kilde: UV-vej d. 1. juli 2018
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Af tabellen nedenfor fremgår de 18-24 årige unges aktivitet indenfor og udenfor uddannelsessystemet.
Tabel 3.2 18-24 årige der er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse
2. kvartal
2. kvartal
2018
2017
Har gennemført en
ungdomsuddannelse
I gang med en
ungdomsuddannelse
Er ikke i gang og har ingen
ungdomsuddannelse.
I alt

1253

(32%) 1084

(41%)

857

(46%) 994

(38%)

591

(22%) 566

(21%)

2701

(100%) 2623

(100%)

Kilde: UV-vej d. 1. juli 2018 og d. 1. juli 2017

Brønderslev kommune har altså 22 % unge mellem 18 – 24 år, der ikke har eller er i gang med en
ungdomsuddannelse. UngeCentret møder en del af disse unge, når de søger offentlig forsørgelse. Andre
unge er på den ene eller anden måde selvforsørgende, men de opsøges stadig af UU for at motivere til
uddannelse.
I UU og hele UngeCentret arbejdes der tæt sammen omkring, hvorledes flere kan motiveres og forberedes
til uddannelse. Blandt de 591 unge i alderen 18-24 år, der ikke er i gang med eller har en
ungdomsuddannelse (erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse), befinder der sig unge, der har
påbegyndt uddannelse – men afbrudt et forløb.
Af tabellen nedenfor fremgår, hvilke aktiviteter de 591 unge deltager i.
Tabel 3.3 18 – 24 årige, der er i gang med forberedende, udviklende eller midlertidige aktiviteter.
2. kvartal 2018
2. kvartal 2017
Tilmeldt påbegyndelse af uddannelse i
99
(17%) 99
(17%)
august 2018 (11. skoleår,
erhvervsuddannelse, gymnasium m.m.)
Opkvalificerende kurser (VUC,
83
(14%) 98
(17%)
danskuddannelse, AMU)
Produktionsskole
28
(5%) 26
(5%)
Arbejde (deltid/fuldtid)
116
(20%) 105
(19%)
Andre udviklende og forberedende
36
(6%) 25
(4%)
aktiviteter (uden ydelse) (praktik,
ophold i udlandet eller højskole)
Unge, som ikke er i registreret aktivitet, 82
(14%) 31
(5%)
og som UU ikke har kontakt til (uden
ydelse)
Øvrige (straf,værnepligt,orlov m.m.)
6
(1%) 3
(1%)
Midlertidige aktiviteter
141
(23%) 179
(30%)
(offentlig ydelse)
I alt
591
(100%) 566
(100%)
Kilde: UV-vej d. 1. juli 2018 og d. 1. juli 2017
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Blandt de 18-24-årige, som er udenfor uddannelsessystemet, ses i tabellen ovenfor, at den største gruppe
er på offentlig forsørgelse. Dog ses også et stort fald i antallet af unge, som modtager offentlig ydelse. Der
har i Ungecentret været et kraftigt fokus på at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse og alle
unge, som henvender sig i UngeCentret og søger herom, bliver henvist til en vejledningssamtale med en
UU-vejleder for at sætte fokus på uddannelse.
Blandt de 18-24-årige, som er uden for uddannelsessystemet, er 99 unge tilmeldt en uddannelse med
opstart i august 2018. I UU’s regi betragtes disse unge, som afsluttede, idet der er en konkret plan om
påbegyndelse af uddannelse. Hvis de unge frafalder uddannelsen, genoptager UU sin vejledning af de unge
med henblik på at hjælpe dem til at finde det rette uddannelsesforløb.
Blandt de 18-24-årige er der en del unge, som ikke er i registreret aktivitet. Det drejer sig om 82 unge i 2.
kvartal 2018, hvilket fremgår som en betydelig stigning i forhold til 2. kvartal 2017. Dette skyldes dog
primært ændret registreringspraksis. UU forsøger at opnå kontakt til disse unge ved løbende at ringe til
dem og sende dem breve med opfordring om at tage kontakt til UU. En større gruppe af de 82 unge er
samlevende til østeuropæiske arbejdstagere, som forsørges af den arbejdende kæreste eller ægtefælle.

Afsnit 4 - Søgning til ungdomsuddannelserne (GYM/EUD)
Der er i Brønderslev Kommune såvel som landsplan fokus på, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.
Som det fremgår af nedenstående tabel, er antallet af unge i Brønderslev Kommune, der er i gang eller har
gennemført en erhvervsuddannelse, uændret fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018.
Tabel 4.1 Oversigt over 18 – 24 årige, der er i gang med eller har gennemført GYM eller EUD
I gang med eller
2. kvartal
2. kvartal
gennemført
2018
2017
Gymnasium
1282
(66%) 1249
Erhvervsuddannelse
675
(34%) 672
(EUD)
I alt
1957
(100%) 1921

(65%)
(35%)
(100%)

Afsnit 5 – Uddannelsesparathedsvurderingen
Uddannelsesparathedsvurderingen af unge i folkeskolen er nu gennemført for 4. gang. Tabellen nedenfor
viser antallet af ikke-uddannelsesparate elever i Brønderslevs kommunale og private skolevæsen pr. 15.
januar 2016-2018. Der er tale om gennemsnitstal for kommunens skoler (inkl. specialklasser).
Tabel 5.1 Ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse pr. 15. januar
15. januar 2018
134

15. januar 2017

15. januar 2016
(30%) 102

(30%) 132

Kilde www.optagelse.dk 15. januar 2018, 15. januar 2017 og 15. januar 2015
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(25%)
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Der har været en forventning om, at antallet at ikke-uddannelsesparate elever ville stige i dette skoleår, da
der fra i år er stillet krav om et karaktergennemsnit på 5 til gymnasier, men det har altså ikke været
tilfældet.
Tabellen nedenfor viser udviklingen for de elever, der blev vurderet ikke-uddannelseparate i 8. klasse
2016/2017 frem til udgangen af 9. klasse. Det ses, at 98 elever har udviklet sig fra ikke-uddannelsesparat i
8. klasse til uddannelsesparat, da parathedsvurderingen foretages igen 1. juli 2017 i 9. klasse.
Tabel 5.2 – udviklingen af ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse (8. årgang 2016/17)
8. klasse (8. årgang 2016/17)
15. januar 2017
132 (30%)
1. april 2017
73 (16%)
1.juli 2017
34 (8%)
Kilde: www.optagelse.dk 1. juni 2018, 15. januar 2018 og 15. januar 2017

Størstedelen af de elever, der ved udgangen af 9. klasse stadig vurderes ikke-uddannelsesparate, tager et
10. skoleår. Enkelte elever ønsker at gå til optagelsesprøver på hhv. gymnasiet og EUD, selv om de ikke er
vurderet uddannelsesparate.
Uddannelsesparathedsvurderingen er en løbende proces, og for alle ikke-uddannelsesparate elever i 8.
klasse bliver der udarbejdet en vejledningsplan, hvor både hjemmet, skolen og UU byder ind med de
initiativer, der må være relevante i forhold til at gøre eleven uddannelsesparat.
Der arbejdes bl.a. med at øge faglige indsatser, praktikker og brobygningsforløb. Herudover er der for
mange elever opsat mål for udvikling af personlige og sociale kompetencer.
I år er der netop afholdt turboforløb i skoledistrikterne i Klokkerholm/Hjallerup og Brønderslev Syd. Her
tilbydes de ikke-uddannelsesparate elever et 14 dages intensivt forløb med fokus på faglige, sociale og
personlige kompetencer.

Næste kvartalsrapport udsendes i oktober 2018.

Kommentarer eller spørgsmål til rapporten rettes til UU Brønderslev ved Charlotte Hove på mail:
Charlotte.hove@99454545.dk.
På hjemmesiden www.uubroenderslev.dk kan der hentes information om UU-vejledningen i Brønderslev
Kommune.
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