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BESdr-001
Beskæftigelsesudvalget
LOLO/RJLA
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I 1.000 kr.
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Budgetændring
+ = udgifter
- = indtægter
(Bemærk ved takstområder)

730

0

0

0

Emne
Profitcenter & F3niveau
Beskrivelse:

Ungdommens Uddannelsesvejledning – Projekt Uddannelsesparat

F3-niveau: 03.22.15

Der ønskes tilført budget til Projekt Uddannelsesparat således, at Indsats 2 kan fortsætte.
Beskæftigelsesudvalget og Byrådet har tidligere godkendt iværksættelse af Projekt
Uddannelsesparat, og projektet kom i gang primo 2019. Projektperioden er fra primo 2019 til og med
skoleåret 2020-2021.
I Projekt Uddannelsesparat indgår forskellige indsatser, som alle bidrager til en helhedsorienteret
indsats således, at Vesthimmerlands Kommune bistår eleverne i grundskolen til at blive
uddannelsesparate samt understøtter dem videre i deres udviklingsproces henimod af at blive
selvforsørgende borgere i Vesthimmerlands Kommune.
Målet med projektet er, at etablere aktiviteter/indsatser, som markant øger antallet af uddannelsesparate elever. Den primære målgruppe er de unge, som erklæres foreløbig ikke uddannelsesparat grundet personlige og sociale kompetencer. De faglige kompetencer skal den enkelte skole
sikre, at eleverne tilføres.
Der har tidligere i forløbet været 5 indsatser, hvor 2 er udfaset. De resterende 3 er blevet forlænget
til og med skoleåret 2020-2021. De 3 indsatser er:
Indsats 1: Uddannelse og job.
Indsats 2: Udviklingsplan for alle elever fra 7. – 9. klasse.
Indsats 3. Taskforce.
Der har været evaluering af projektet, og af den fremgår det blandt andet, at det anbefales at
fortsætte Indsats 2: Udviklingsplan for alle elever fra 7. – 9. klasse grundet positive indikatorer.

Økonomi:
Der forventes at være 41 klasser med 22 elever, 2 timers undervisning samt en timepris på kr. 406.
Dette vil give en samlet udgift pr. kalenderår på kr. 732.424.
(41 klasser x 22 elever x 2 timer x 406 kroner).

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner –
beskriv evt. udgiftsniveau):
Ingen relevante nøgletal.

Fokusområde jfr. Plan- og Vores Liv
bæredygtighedsstrategien:
Sæt X

Vores vækst

Vores børn og Vores natur
unge
og miljø
X

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Et øget antal af unge, der får en uddannelse indgår som en del af indsatsen/mål i Beskæftigelsesplanen samt er et centralt omdrejningspunkt i Den sammenhængende Børne og Unge politik i Vesthimmerlands Kommune.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Projektet betyder, at der er flere af kommunens unge, som bliver uddannelsesparate, og dermed
påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse. Alternativt vil der
være risiko for, at disse unge mennesker kommer på overførselsindkomst.

Konsekvenser for service til borgerne:
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:
Ingen.

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Ikke aktuelt

Afledt ændring i taksten for området:
Ikke aktuelt.

