Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 14-08-2018

Beslutning/orientering USU/UBE: Afrapportering på Fælles Fremgang for Furesø:
Ungdomsuddannelse for alle (punkt 3.10/6.4)
Sagsnr. i ESDH:

18/11455

Beslutningskompetence:

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Beslutningstema:
Udvalget for skole og ungdomsuddannelse og Udvalget for beskæftigelse og erhverv orienteres om
status på indsatser og tiltag i forbindelse med punkt 3.10 Ungdomsuddannelse til alle / punkt 6.4
Erhvervsuddannelser i det politiske arbejdsprogram Fælles Fremgang for Furesø. Samtidig skal
Udvalget for skole og ungdomsuddannelse drøfte og godkende en fremadrettet plan samt
indstillingerne omkring de politiske prioriteringer for arbejdet med dette område.
Sagsfremstilling:
Et samlet Byråd godkendte i april 2018 det politiske arbejdsprogram Fælles Fremgang for Furesø,
som skal danne grundlag for byrådets arbejde og prioriteringer. I arbejdsprogrammet ønskes en
samlet plan for punkt 3.10 Ungdomsuddannelse til alle / 6.4 Erhvervsuddannelser.
De konkrete tiltag og forslag i arbejdsprogrammet er:


Etablering af et advisory board i samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler



Etablering af et erhvervsintroducerende forløb for udskolingselever og fokus på obligatorisk
erhvervspraktik – vejen til uddannelse kan ligeså vel gå gennem praktiske forløb



Tiltrække FGU til kommunen



Arbejde for en erhvervsfaglig grunduddannelse til kommunen



Arbejde for gymnasiale uddannelser (HTX, STX, HHX eller en kombination af disse) i
Furesø



Arbejde for medieuddannelse på Filmstationen.

Alle de ovenstående punkter har tidligere været drøftet politisk.
I Furesø er vi allerede langt med indsatserne omkring mere erhvervsrettede aktiviteter for
folkeskoleleverne, hvilket aktører som bl.a. Fonden for entreprenørskab og de omkringliggende
erhvervsskoler har udvist interesse for og ønsker, at være med til at understøtte. Særligt med
etableringen af det praksisorienterede og innovative karrierelæringsmiljø på Bybækskolen,
igangsættes spændende erhvervsrettede initiativer for udskolingseleverne, som vil skabe bedre
forudsætninger for, at alle elever på et oplyst grundlag vælger og gennemfører en ungdomsuddannelse.
Med denne tidlig indsats, hvor elever allerede fra 6. klasse og opefter får lov at prøve kræfter med
forskellige håndværk i innovative processer og samtidig får mulighed for at møde og arbejde med
praktiker og yngre rollemodeller, skabes en grobund for et bedre og mere varieret uddannelsesvalg
– hvilket på sigt også kan skabe et større elevgrundlag for erhvervsuddannelserne i Furesø.
I det vedlagte notat præsenteres en samlet plan for det fremadrettede arbejde med de konkrete tiltag
og forslag i arbejdsprogrammet punkt omkring ungdomsuddannelse til alle/Erhvervsuddannelse.
For alle de enkelte punkter præsenteres ligeledes et oplæg til drøftelse af politiske prioriteringer
samt forvaltningens anbefalinger. En oversigt over anbefalinger er samlet nedenfor.
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Forvaltningens anbefalinger, som beskrevet i notatet:
Når der samlet ses på målene i Ungdomsuddannelsesstrategien og på de enkelte punkter i det
politiske arbejdsprogram er det forvaltningens vurdering, at der ved et fokus på nedenstående
anbefalinger og prioriteringer, kan skabes størst mulig effekt for de unge i Furesø.

-

Etablering af et Advisory board i samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler
Forvaltningen anbefaler, at den fremadrettede plan for Advisory boardet godkendes.



Etablering af et erhvervsintroducerende forløb for udskolingselever og fokus på
obligatorisk erhvervspraktik – vejen til uddannelse kan ligeså vel gå gennem praktiske
forløb

Forvaltningen anbefaler, at implementeringen og den løbende udvikling af
karrierelæringsmiljøet på Bybækskolen fortsættes. Med dette understøttes elevernes mulighed for at
træffe et kvalificeret uddannelsesvalg i et læringsmiljø, hvor alle elever løftes, udfordres og rustes
med det 21. århundredes kompetencer. Samtidig anbefales det, at de øvrige erhvervsintroducerende
tiltag fortsættes. Medio 2019 evalueres initiativerne førend eventuelle yderligere initiativer
igangsættes.


Tiltrække FGU til kommunen

Forvaltningen anbefaler, at der afventes en evaluering af, hvordan eleverne opfatter og
anvender FGU-skoletilbuddene, førend der sættes yderligere i værk for etablering af en FGU-skole i
Furesø Kommune.


Arbejde for en erhvervsfaglig grunduddannelse til kommunen

Forvaltningen anbefaler, at der de næste to år fokuseres på at igangsætte konkrete
erhvervsintroducerende forløb og karrierelæring i en bredere forstand, som samlet set vil kunne
skabe den største effekt for de unges uddannelsesvalg samt et større lokalt elevgrundlag for en
erhvervsuddannelse. Der vil fortsat være en konstant opmærksomhed på muligheder for etablering
af en erhvervsuddannelse i Furesø Kommune, ligesom det gode samarbejde med erhvervsskolerne
fastholdes.


Arbejde for gymnasiale uddannelser (HTX, STX, HHX eller en kombination af disse) i
Furesø

Forvaltningen anbefaler, at der de næste to år fokuseres på at igangsætte konkrete
erhvervsintroducerende forløb og karrierelæring i en bredere forstand, som samlet set vil kunne
skabe den største effekt for de unges uddannelsesvalg. Der vil fortsat være en konstant
opmærksomhed på muligheder for etablering af en gymnasial uddannelse i Furesø Kommune,
ligesom drøftelserne med Marie Kruse om mulighederne for et samarbejde om et privat gymnasium
og en HTX-linje på samme matrikel forsættes.


Arbejde for medieuddannelse på Filmstationen
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Forvaltningen anbefaler, at kommunen fortsat indgår i et aktivt samarbejde og understøtter
Filmstationens tiltag ift. etablering af en filmuddannelse, hvor dette er muligt og relevant.
Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske konsekvenser afhænger af de politiske prioriteringer for den enkelte tiltag og
forslag.
Borgerinddragelse:
På de punkter, hvor der er relevant, udarbejdes en plan for inddragelse af både elever, forældre og
fagfolk for derved at afdække behov og ønsker på de enkelte områder. I notatet beskrives planerne
for borgerinddragelser yderligere.
Lovgrundlag:
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb:
Ingen bemærkninger
Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at:
Udvalget for skole og ungdomsuddannelse tager orienteringerne om status for de enkelte
punkter til efterretning og godkender de fremadrettede planer samt forvaltningens anbefalinger for
de enkelte punkter.
Udvalget for beskæftigelse og erhverv tager orienteringerne om status for de enkelte punkter
og de fremadrettede planer samt forvaltningens anbefalinger for de enkelte punkter til efterretning.
Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 14-08-2018:
Orienteringen taget til efterretning.
Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 14-08-2018:
Godkendt.
Bilag:
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