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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
27-11-2018 08:30

27-11-2018 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

27. november 2018
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

Deltagere: Kristian Würtz (KW)
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Lyhne (LL)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Kristian Dalsgaard (referent)

Afbud: Lotte Henriksen (LH)

Fraværende:

Bemærk: Lotte Lyhne deltog på vegne af Lotte Henriksen

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

1.2   Referat
Referatet blev godkendt. 

1.3   Samarbejdsaftale med Ovartaci
Fondsbestyrelsen for Fonden Museum Ovartaci og museumsledelsen har udarbejdet en 
skriftlig samarbejdsaftale mellem Beskæftigelsesforvaltningen og Museum Ovartaci 
gældende for perioden 2018-2022.

Samarbejdsaftalen anvendes generelt, hvor en kulturinstitution modtager løbende 
driftstilskud fra Aarhus Kommune.

Indstilling om, at:
1) Rådmanden godkender og medunderskriver vedlagte samarbejdsaftale (bilag 1) på 

vegne af Aarhus Kommune.

Indstillingen blev præsenteret af VJ. Indstilling blev derpå drøftet. 
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Næstformanden for bestyrelsen underskriver. 

Indstillingen blev godkendt. 

(BEF følger op)

2   Til drøftelse
2.1   Drøftelse af masterplanen på hjemløseområdet 
På rådmandsmødet den 20. november 2018 drøftede man byrådsindstillingen vedr. 
masterplanen på hjemløseområdet. I forlængelse af drøftelsen var der et ønske om, at 
byrådsindstillingen blev dagsordensat på det kommende rådmandsmøde med henblik på 
en yderligere drøftelse.

Indstilling om:
At 1) rådmandsmødet drøfter den reviderede byrådsindstilling samt bilag vedr. 
masterplanen på hjemløseområdet

At 2) rådmandsmødet drøfter de vedlagte forslag til en fremadrettet tids- og procesplan 
for masterplanen på hjemløseområdet.

At 3) rådmandsmødet drøfter det fremadrettede behov for presse og andet frem mod 
magistrats- og efterfølgende byrådsbehandlingen af masterplanen på hjemløseområdet.

Indstillingen blev præsenteret. Mødekredsen drøftede derefter indstillingen og 
dialogmødet d. 20. november.

 KW bemærkede, at tidsplanen afhænger af byrådsdrøftelserne. 

 KW præsenterer kort i forbindelse med drøftelserne på udvalgsmødet.
 

 Eventuelt pressemateriale og lancering udarbejdes til brug i forbindelse med 
magistratsbehandlingen af sagen. 

(SOC følger op). 

3   Til orientering
3.1   Orientering fra Magistraten
KW orienterede kort om mødet i Magistraten afholdt d. 26. november 2018, herunder 
drøftelserne omkring budgetprocessen. 

KW ønsker, at vi i forbindelse med revisionen af den økonomiske politik 
dagsordenssætter proces om budget og regnskab (Økonom følger op)

3.2   Orientering om Udvalgsmødet
LL og VJ orienterede kort om dagsorden til det kommende udvalgsmøde. 
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 KW bemærkede, at udvalgsmedlem ønsker problematikken om tvangsindlæggelser 
dagsordensat på et udvalgsmøde. 

 KW bemærkede, at det er vigtigt med tid til drøftelserne af Masterplanen på det 
kommende møde. 

 BHA bemærkede, at opfølgning på mål for 3. kvt. bør fremsendes som skriftligt 
orietering til eventuelle spørgsmål for udvalget (Økonomi følger op).  

3.3   Intensiveret brandindsats i MSB
På baggrund af en række opståede brande på plejehjem med dødelig udgang i andre 
kommuner, har MSB i efteråret 2018 iværksat og planlagt et opfølgningsforløb vedr. 
brandsikkerheden i MSB’s tilbud og boliger.

Indstilling om, at:
1) Orienteringen tages til efterretning.

2) Rådmanden orienteres med et særskilt oplæg når der er indgået aftale med 
Østjyllands Brandvæsen om pris og vilkår for samarbejdet primo 2019

Indstillingen blev præsenteret af BHA. 

Indstillingen blev taget til efterretning. 

3.4   Bordrunde
 VJ orienterede om en ny politisk aftale ’Fra folkeskole til faglært – 

Erhvervsuddannelser til fremtiden’. VJ foreslog, at der laves en reaktion i 
lokalavisen evt. med rådmand fra MBU. (BEF følger op med inddragelse af O&L). 

 Rådmandsmødet tirsdag d. 4. december flyttes til Gunnar Clausens Vej samme 
tidspunkt. (O&L følger op) 

 VJ orienterede, at BA udarbejder et udkast til en plan for kommunikationsplan 
vedr. beskæftigelsesindsatsen. (BEF følger op)

 EKH orienterede om, at han deltager i et interview med JP om en ældre sag. 
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Indstilling

Samarbejdsaftale med de kirkelige 
organisationer

1. Resume 
D. 7. juni 2018 blev der afholdt et møde imellem MSB og 
Doms- og Nordre Provsti. Fra MSB deltog Vibeke Jensen og 
Erik Kaastrup-Hansen.

På mødet blev der aftalt, at Beskæftigelsesforvaltningen 
skulle udarbejde et udkast til en samarbejdsaftale mellem 
MSB og Provstierne i Aarhus Kommune.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Vedlagte samarbejdsaftale godkendes og 
underskrives af rådmanden

3. Baggrund
I de forløbne år har Aarhus Kommune og Folkekirkerne og 
de folkekirkelige organisationer haft gode erfaringer med 
dialog og samarbejde. Begge parter ser et stort potentiale 
i at formalisere og videreudvikle dette samarbejde.
Beskæftigelsesforvaltningen har en række 
beskæftigelsesrettede indsatser (virksomhedspraktik, 
løntilskud, fleksjob m.v.) i folkekirken og kirkelige sociale 
organisationer. Bl.a.  med placeringer på kirkegårde og 
sognegårde, med forskellige opgaver indenfor: 
servicesektoren, grønne områder, kontor / akademisk 
arbejde mfl.
Derudover er der årligt købt en række 
beskæftigelsesrettede tilbud (øvrig uddannelse og 

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 4. december 2018
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opkvalificering m.v.), blandt andet hos Kirkens Korshær 
mv.
Konkret har BEF et samarbejde med flere præster fra 
Vestre provsti, Nordre provsti og Domprovstiet omkring 
frivillige aktiviteter. 
Aftalen formaliserer det allerede eksisterende og 
velfungerende samarbejde. Aftalen skal i de kommende år 
videreudvikle samarbejdet til fælles fordel. Aftalen er 
forankret i Beskæftigelsesforvaltningen.

4. Effekt
-
5. Ydelse
-
6. Organisering 
-
7. Ressourcer
-

Bilag
Bilag 1: Udkast til samarbejdsaftale
Bilag 2: Tillæg til samarbejdsaftalen

Tegn: 1.889Sagsnummer: 18/000129-14

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Sophie Bertelsen/

Henriette Rasmussen

Tlf.: 41 85 49 19

E-post: rahe@aarhus.dk
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Mødereferat

Møde mellem MSB og Doms- og Nordre Provsti

Mødedato: 7. juni 2018
Mødested: Rådhuset 
Deltagere: Domprovst Poul Henning Bartholin 

Provst (Nordre) Esben Thusgård 
Bestyrelsesformand Simon Kangas Larsen 
(deltager under pkt. 4) 
Beskæftigelseschef Vibeke Jensen 
Direktør Erik Kaastrup-Hansen
Social Faglig konsulent Sophie Bertelsen

Dagsorden:

Punkt 1: 
Drøftelse af samarbejdsaften – forslag af den 4. maj 2018 
Punkt 2: 
Drøftelse af perspektiverne, evt. indhold og forudsætninger i forhold 
til indgåelse af virksomhedsaftale mellem Jobcenteret og Folkekirken i 
Aarhus 
Punkt 3: 
Drøftelse af emner til øvrige samarbejder mellem Folkekirken og Sociale 
Forhold og Beskæftigelse 
Punkt 4: 
Drøftelse af overvejelserne omkring flytning af Livsværkstederne i Gellerup 
og justering af samarbejdet med Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

Referat:

Punkt 1:
Poul Henning gør opmærksom på, at Esben og han taler for Nordre- og Dom 
provstiet, men det forventes, at Vester-og Søndre Provsti på sigt er med i 
aftalen. De fire Provstier dækker Aarhus Kommune.
Derudover ingen bemærkninger. 

Punkt 2:
Nordre og Doms Provstiet er i gang med at ansætte en fælles personale 
konsulent, som vil kunne fungere som kontaktperson til en aftale med 

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelsesforvaltningen
Aarhus Kommune

Faglig service
Jægergården, Værkmestergade 
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 87 13 34 66

Direkte e-mail:
sobe@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Sophie Bertelsen
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jobcentret. Denne konsulent vil kunne hjælpe de lokale sogneråd med den 
administrative del ved placering af en praktikant mv. Det forventes at 
konsulenten bliver ansat i efteråret. 
Det vides endnu ikke om Vester- og Søndre Provsti vil deltage i den fælles 
ordning om en personale konsulent. 

Det aftales at Beskæftigelsesforvaltningen udarbejder et udkast til en 
delaftale, hvor følgende beskrives:

 Forventede måltal for småjobs, praktikker mv. fordelt pr. år
 Konkret samarbejdsformen ved etablering af praktik mv.
 Aktuel status på antal praktikker, fleksjob mv 

Til hjælp til formidling af de lokale sogne, findes to cases frem, som 
eksempler på formålet med samarbejdet, og hvad det giver den enkelte 
borger. 

Jobcentret deltager gerne i fællesmøder med sogne/provstierne, hvor de kan 
fortælle om de forskellige muligheder for praktik, småjobs mv. 

Punkt 3:
Esben oplyser, at Folkekirken den 31. januar 2019 igen vil blive afholdt en 
tværfaglige konference. Esben vil gerne at kommunen kommer med vores 
bud på, hvilke udfordringer som kommune står overfor de kommende år. 
Dette kunne danne grundlag for en drøftelse af hvad kirken kan byde ind 
med, og samtidig skabe udvikling i kirkens arbejde.
Dette vil MSB gerne stille op til. 

Punkt 4:
MSB har følgende aftaler med Livsværkstederne:

 Driftsaftale vedr.  et være- og aktivitetssted (SOC)
 Kontrakt vedr. vejledning- og opkvalificeringsforløb (BEF)

Erik gør opmærksom på, at begge aftaler skal justeres. Driftsaftalen med 
SOC skal være mere målbundet, og kontrakten med BEF skal være mere 
beskæftigelsesrettet. 

Simon oplyser, at bestyrelsen for Livsværkstederne gerne vil udvikle og 
udvide deres tilbud. Konkret vil bestyrelsen gerne flytte tilbuddet over på 
Fredspladsen ved Gjellerup Kirke. De nuværende lokaler ligger afsides i City 
Vest, og medvirker til, at tilbuddet glemmes. 
Den nye placering vil give mere synlighed og evt. tiltrække nye målgrupper. 
Fx vil Livsværkstedet gerne tiltrække studerende, som kan få en læseplads 
hos dem, og derved få et fællesskab med andre studerende. Ligeledes 
kunne en lektiecafe, og et sy værksted være en mulighed i de nye lokaler. 
Endvidere vil bestyrelsen gerne løfte de faglige kompetencer ved 
medarbejderne tilknyttet Livsværkstederne. 

https://www.faellesom.dk/
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borgere til deres tilbud. Dette giver økonomiske udfordringer.

Tilbagemeldingen fra Beskæftigelsesforvaltningen er, at tilbuddet ligger godt 
placeret ift. deres målgruppe. Tilbuddet har forskellige øverbaner indenfor 
køkken og rengøring, som med fordel kunne udvikles til eksterne praktikker. 

Forvaltningen ser gerne, at Livsværkstedet bygger bro til arbejdsmarkedet, 
og dermed understøtter Virksomhedsstrategien i forvaltningen.  
Livsværkstederne ligger centralt i Gellerup tæt på forretninger, som de 
kunne inddrage i deres tilbud til praktikker og småjobs.

Det drøftes om fondsmidler kunne være med til at udvikle Livsværkstederne. 
Konkret drøftes det om Livsværkstederne kunne være en del af projektet 
”Blok til blok”. 
MSB undersøger om der er en ansøgning på vej til AP Møllers støttefond 
vedr. projektet ”Blok til Blok”, eller om der skal laves en ny. 
Der er enighed om, at koordinere evt. ansøgning til fonden.

Simon oplyser, at MSB har en plads i bestyrelse, og at posten pt. er vakant. 
Der er ønsker om, at medlemmet fra kommunen kan være med til at skabe 
rammerne for Livsværkstederne, og have blik for udvikling af tilbuddet, og 
deres rolle i Gellerup. 
Tidligere har det været et byrådsmedlem, men senest har Boris Sandvad fra 
Faglig Service i SOC haft posten. 
Forvaltningen undersøger dette nærmere og vender tilbage. 

I Beskæftigelsesforvaltningen har Livsværkstederne følgende 
kontaktpersoner:
Pernille Brandt på frivillighedsområdet
Sophie Bertelsen vedr. Livsværkstedernes partnerskabsaftale 
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Forslag til samarbejdsaftale:
Samarbejdsaftale

Mellem

Aarhus Kommune
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB)

Og

Provstierne i Aarhus Kommune 
Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Indledning
Nærværende aftale mellem MSB og Provstierne i Aarhus Kommune indgås med henblik på at fastsætte 
de overordnede principper og visioner for det fremtidige samarbejde.

Aftalen formaliserer det allerede eksisterende, velfungerende samarbejde. Aftalen skal i de kommende 
år videreudvikle samarbejdet til fælles fordel. Aftalen er forankret i Beskæftigelsesforvaltningen.

Socialforvaltningen samarbejder aktuelt med Aarhus Domprovsti omkring Vinterherberget. 
Vinterherberget er et samarbejde mellem Blå Kors Danmark, Kirkens Korshær, Røde Kors og Aarhus 
Domprovsti, som tilbyder 20 sengepladser i perioden 15. november til 31. marts.
Endvidere er Socialforvaltningen i gang med at udarbejde en hensigtserklæringen med Aarhus 
Domprovsti i forhold til samarbejdet omkring udsatte borgere. 

Nedenstående aftale indgås som en rammeaftale mellem MSB og Provstierne i Aarhus Kommune.

Baggrund for samarbejdsaftale
I de forløbne år har Aarhus Kommune og Folkekirkerne og de folkekirkelige organisationer
gode erfaringer med dialog og samarbejde og begge parter ser et stort potentiale i at formalisere og 
videreudvikle dette samarbejde.

Beskæftigelsesforvaltningen har en række beskæftigelsesrettede indsatser (virksomhedspraktik, 
løntilskud, fleksjob m.v.) i folkekirken og kirkelige sociale organisationer. Bl.a.  med placeringer på 
kirkegårde og sognegårde, med forskellige opgaver indenfor: servicesektoren, grønne områder, kontor 
/ akademisk arbejde mfl.

Derudover er der årligt købt en række beskæftigelsesrettede tilbud (øvrig uddannelse og 
opkvalificering m.v.), blandt andet hos Kirkens Korshær mv.

Konkret har BEF et samarbejde med flere præster fra Vestre provsti, Nordre provsti og Domprovstiet 
omkring frivillige aktiviteter. 

Målsætning for samarbejdsaftale
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Formålet med samarbejdsaftalen er at formalisere det eksisterende samarbejde og fastsætte 
rammerne for et fremtidigt mere fokuseret strategisk samarbejde.
Samarbejdet bygger på en god dialog samt tillid og respekt for hinandens udfordringer og roller.

Aftalens indhold
Aftalen understøtter:

Overordnet mål:
Øget kendskab til parternes tilbud – herunder samspillet mellem disse.
Mulighed for samskabelse af nye aktiviteter og projekter.

Beskæftigelse:
Fokus på oprettelse af beskæftigelsesrettede indsatser som virksomhedspraktik og løntilskud ved 
kirkerne og de folkekirkelige organisationer i Aarhus.

Fokus på jobåbninger – herunder småjobs, fleksjob og løntilskud til førtidspensionister ved kirkerne og 
de folkekirkelige organisationer i Aarhus.

Frivilligaktiviteter:
Gennem samarbejde med kirkerne, at udvikle aktiviteter som udbygger netværk og medborgerskab 
hos borgeren

Aftalebetingelser
For aftalen gælder følgende betingelser:
Samarbejdsaftalen løber over fire år og skal herefter fornyes.
På et årligt møde mellem MSB og repræsentanter fra Provstierne i Aarhus Kommune evalueres 
samarbejdet, og det vurderes, om der skal ske ændringer eller tilføjelser i nærværende 
samarbejdsaftale

Parterne forpligter sig til løbende at informere hinanden, om den generelle udvikling i deres respektive 
drift.
Begge parter kan ophæve samarbejdet med et varsel på et år. Såfremt der opstår uoverensstemmelser 
mellem parterne i forbindelse med denne samarbejdsaftale, skal disse afklares dialogmæssigt og 
hurtigt.

________________________________ 
Dato For MSB

____________________________________
Dato       For Provstierne i Aarhus Kommune 
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Tillæg til samarbejdsaftalen

Mellem

Aarhus Kommune
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB)

Og

Provstierne i Aarhus Kommune 
Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Indledning
MSB og Provstierne i Aarhus Kommune har indgået en samarbejdsaftale med henblik på at fastsætte 
de overordnede principper og visioner for det fremtidige samarbejde.

Beskæftigelsesforvaltningen har en række beskæftigelsesrettede indsatser (virksomhedspraktik, 
løntilskud, fleksjob m.v.) i folkekirken og kirkelige sociale organisationer. Bl.a.  med placeringer på 
kirkegårde og sognegårde, med forskellige opgaver indenfor: servicesektoren, grønne områder, kontor 
/ akademisk arbejde mfl.

Aftalen skal i de kommende år videreudvikle samarbejdet til fælles fordel. I dette tillæg opstilles måltal 
for samarbejdet, som skal danne rammen for samarbejdet. Aftale er forankret i 
Beskæftigelsesforvaltningen.

Overordnet mål
Øget kendskab til parternes tilbud – herunder samspillet mellem disse.
Mulighed for samskabelse af nye aktiviteter og projekter.

Beskæftigelsesforvaltningen vil gerne informere provstierne om de ordninger som jobcentret tilbyder. 
Dette kan bl.a. ske via deltagelse af jobcentret i provstiernes netværksmøder.

Mål for samarbejdsaftalen
Aarhus Kommune består af fire provstier herunder 58 sogne, hvor der er mulighed for at samarbejde 
om en beskæftigelsesrettet indsats for borgere udenfor arbejdsmarkedet. Dette tillæg skal fastsætte 
måltal for samarbejdet, hvor der tages udgangspunkt i de nuværende placeringer og potentialet for 
samarbejdet mellem kommunen og folkekirken.

Andelen af borgere i beskæftigelsesrettet tilbud – august 2018:

Virksomhedspraktik : 19 borgere
løntilskud : 2 borgere
Fleksjob : 30 borgere 
løntilskud til førtidspensionister : 5 borgere
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Frem til 31.12.19. er målsætningen, at øge antallet af virksomhedspraktikker og personer i løntilskud 
med 50 %. 
For fleksjobansættelser og løntilskud til førtidspensionister forventes en mindre stigning på 25 %. 

Frivilligaktiviteter:
Gennem samarbejde med kirkerne, at udvikle aktiviteter som udbygger netværk og medborgerskab 
hos borgeren

Aftalebetingelser
For aftalen gælder følgende betingelser:
Samarbejdsaftalen løber over fire år og skal herefter fornyes.
På et årligt møde mellem MSB og repræsentanter fra Provstierne i Aarhus Kommune evalueres 
samarbejdet, og det vurderes, om der skal ske ændringer eller tilføjelser i nærværende 
samarbejdsaftale

Parterne forpligter sig til løbende at informere hinanden, om den generelle udvikling i deres respektive 
drift.
Begge parter kan ophæve samarbejdet med et varsel på et år. Såfremt der opstår uoverensstemmelser 
mellem parterne i forbindelse med denne samarbejdsaftale, skal disse afklares dialogmæssigt og 
hurtigt.

________________________________ 
Dato For MSB

____________________________________
Dato       For Provstierne i Aarhus Kommune 
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Indstilling

Status på veteranindsatsen 

1. Resume 
Samtlige partier i byrådet ønsker udviklet en fælles 
strategi for veteranindsatser i Aarhus Kommune, som skal 
adressere de udfordringer og behov, som veteraner og 
deres pårørende kan have. Det kræver en bred 
inddragelse af relevant ekspertise fra bl.a. kommune, 
sundhedsvæsen, forsvar samt inddragelse af de foreninger 
og interesseorganisationer, hvor veteranerne og deres 
pårørende færdes.

P.t. har veteranindsatsen i Aarhus et 
beskæftigelsesmæssigt afsæt, og er forankret i MSB. For 
at sikre tilstrækkelig bredde inddrages også de øvrige - 
med ansvaret for koordinering i MSB.

Erfaringer både fra den igangværende 
beskæftigelsesindsats i Beskæftigelsesforvaltningen – og 
fra Randers Kommunes erfaringer med udvikling af en 
strategi for veteranindsatser er, at det kræver en del 
’benarbejde’ at få skabt kontakt til veteranmiljøerne og få 
dem inddraget i processen. 

Et statusnotat om veterankoordinatorindsatsen er vedlagt 
sammen med forslag til udtalelse til beslutningsforslag fra 
byrådets partier, bl.a. med input om indsatsen i Randers. 

Det foreslås således i udtalelsen, at strategi-processen 
tilrettelægges med inspiration fra Randers Kommune.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 30. november 2018
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At 1) At direktionen drøfter status på veterankoordinator 
indsats samt tilrettet udtalelse, jf. bilag 1 og 2.

3. Baggrund
-

4. Effekt
-

5. Ydelse
-

6. Organisering 
For at udvikle en strategi som er dækkende og relevant for 
især veteraner og pårørende er det vigtigt at tilrettelægge 
en strategiproces, som sikrer bred inddragelse. Der er 
hentet baggrundsinfo fra Randers Kommune om dette. 
Randers Kommune lagde en åben invitation til et 
fællesmøde, som blev tilrettelagt med medvirken fra bl.a. 

 Militærpersonel og andre udstationerede
 Pårørende
 Fagpersoner (forsvar m.fl.)
 NGO’er

Mødet formede sig som en kombination af faglige oplæg 
og en række workshops, som havde til formål at afdække 
ønsker til en fremtidig veteranstrategi. 

Med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra de forskellige 
workshops blev der nedsat temaarbejdsgrupper. 
Temaarbejdsgrupperne fik til opgave at komme med 
bidrag til en fælles strategi. Resultatet af gruppernes 
arbejde blev samlet i et strategi-oplæg, som efter en 
offentlig høringsrunde blev vedtaget af byrådet.

Historik
 September 2015: Byrådsvedtagelse om at udvikle 

strategi
 Februar 2017: Fællesmøde, jf. ovenfor
 Juni 2017: Høringsrunde
 September 2017: Endelig vedtagelse

7. Ressourcer
-
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Status på veteranindsatsen

Baggrund
Der er i perioden 1. oktober 2017-30.marts 2019 ansat en 
veterankoordinator i en projektstilling. En arbejdsgruppe, som foruden 
relevante ressourcepersoner fra MSB bestod af bl.a. repræsentanter 
arbejdsmarkedets parter, brugerorganisationer og Beskæftigelsesudvalg har 
bidraget til at udforme projektgrundlaget.

Projektet
Projektet er forankret i Jobcenteret, Integration og Fleksjob. 
Projektet skal tilbyde veteranerne hjælp og guidning til beskæftigelse samt 
koordinering med eventuelle andre delindsatser afhængigt af den enkeltes 
behov. Fx Socialpsykiatrien, Center for Akut og Opsøgende Indsatser m.v.

Rekruttering til projektet sker ved at tilbyde samarbejde med 
veteranforeninger og miljøer, hvor veteranerne færdes. Projektet skal derfor 
også skabe nye veje i samarbejdet om veteranerne.

Det har ved etablering af projektet været kendt (bl.a. i Beskæftigelsesudvalg 
og Byråd), at der ikke kan hentes statistikker og skabes et samlet overblik 
over målgruppen. Det betyder, at der fra starten har været usikkerhed på 
dels, hvordan indsatsen skal dimensioneres – dels hvordan man når ud til 
projektets målgruppe. Projektet skal derfor også bidrage med systematiseret 
viden om målgruppen med henblik på fremtidig tilrettelæggelse af indsatsen.

Måltal
Projektet har som mål at rekruttere i alt 30 veteraner til projektet, hvoraf 60% 
af de sager, der er afsluttet ved projektets ophør, skal resultere i 
selvforsørgelse.

Status pr. november 2018
Der er pr. november 2018 18 veteraner i projektet. 

 5 afsluttet: 1 fleksjob, 1 ordinært job, 1 lærlingeforløb, 2 
førtidspension

 1 syg igen
 4 i praktik
 4 syge (på vej i praktik)
 5 i afklaringsforløb

Projektet har pr. november 2018 fået 40 henvendelser fra veteraner og 
pårørende om råd og vejledning ift. andre problemstillinger (mere nedenfor).

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelsesforvaltningen
Aarhus Kommune

Ledelse & Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade 
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail:
beskaeftigelse@aarhus.dk
Direkte e-mail:
ellpe@aarhus.dk

Sagsnr. 18/023980-12
Sagsbehandler:
Ellen Pedersen
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Veterankoordinatorens opgaver
Med beskæftigelse som omdrejningspunkt har der vist sig behov for, at 
veterankoordinatoren varetager en bred opgavesammensætning:

 Råd og vejledning ift. beskæftigelsesindsatsen i Jobcenteret
 ’Vejviser’ ift. eventuelle andre indsatser (fx misbrugsbehandling, 

hjælp til bolig), som kan være nødvendige som start på at modtage 
beskæftigelsesindsats

 ’Vejviser’ ift. andre tilbud, som veteranerne kan profitere af (fx 
idrætstilbud for veteraner i regi af DGI), bl.a. via Facebook gruppe

 Råd og vejledning til pårørende om, hvad der kan tilbydes veteraner

Samarbejde i øvrigt
Veteranhjemmet og Veterancafeen1 har begge fået tilbud om, at 
veterankoordinatoren kan komme en gang ugentligt og tilbyde fast træffetid. 
Veteranhjemmet har taget imod tilbuddet.

Der samarbejdes med DGI-husets idrætsforløb for veteraner om rekruttering 
til projektet.

Der samarbejdes med Veterancenteret (under Forsvarets Personalestyrelse) 
om information og formidling af projektet.

Generelle erfaringer om målgruppen
 Generelt har veteranerne store udfordringer. Nogle veteraner ønsker 

ikke kontakt til myndigheder. Det har her vist sig hensigtsmæssigt, at 
veterankoordinatoren er tilgængelig på Veteranhjemmet, hvor 
veteranerne er ’på hjemmebane’.

 Der tilbydes fra mange sider hjælp til veteraner. Dette er som 
udgangspunkt positivt; men for meget belastede veteraner kan det 
være vanskeligt at overskue mulighederne samt træffe og fastholde 
et valg. Det kan have som konsekvens, at de ikke profiterer af nogen 
af tilbuddene. 

 Nogle veteraner er svære at fastholde, de ”forsvinder” og svarer ikke 
på henvendelser. 

 For de mest belastede er der ikke overskud til at deltage i 
almindeligt uddannelsesforløb. Samtidig er det i praksis ikke muligt 
at uddanne sig på deltid.

 Førtidspension / Fleksjob ses af mange som en vej til at få ro og 
stabilitet; men afklaringsforløbet op til dette opleves som stressende. 

1 Veterancafeen eksisterer ikke længere
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Økonomi
Projektet er finansieret af midler fra budgetforliget ’Flere psykisk syge og 
sårbare i job’ samt midler fra Rummelig I Midt.

Bevillingsår 2017 2018 2019 I alt
Midler fra 
budgetforlig 
2017

64.000 254.000 64.000 382.000

Midler fra 
Rummelig I 
Midt

59.000 234.000 59.000 352.000

I alt 123.000 488.000 123.000 734.000
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Beslutningsforslag		

	
2018-04-08	
	
Strategi	for	veteranindsatserne	
Vi	foreslår,	at	der	udarbejdes	en	overordnet	strategi	for	veteranindsatserne	i	Aarhus	kommune.	
Endvidere	besluttes	en	samlet	politisk	strategi	for	en	helhedsorienteret	indsats	for	veteranområdet.	
	
Baggrund	
Det	er	vigtigt,	at	veteranerne	ikke	oplever	sig	tabt	i	systemet	eller	bliver	kastebold	imellem	flere	
instanser.	I	Aarhus	kommune	er	der	knap	1400	veteraner	og	ca.	10	%	har	PTSD.		Uanset	om	man	er	
traumatiseret	eller	ej,	så	er	der	brug	for	en	strategi	og	en	koordineret	tværgående	indsats,	der	kan	
hjælpe	veteranerne	tilbage	til	samfundet	og	en	værdig	tilværelse.	Der	skal	være	et	samarbejde	
imellem	alle	relevante	indsatser/instanser.		Endvidere	er	det	vigtigt	at	få	god	kontakt	til	veteranerne	
på	så	tidligt	et	tidspunkt	som	muligt	med	henblik	på	at	få	en	god	overgang	fra	militæret	til	det	civile	
samfund	og	komme	i	beskæftigelse/uddannelse.	Politikken	skal	bygge	videre	på	allerede	
eksisterende	indsatser	samt	gælde	for	alle	veteraner,	også	for	dem	der	ikke	har	været	udsendt	af	
forsvaret.	
	
En	veteranpolitik	skal	have	fokus	på:	

• Tidlig	indsats	og	empowerment.		
• Overgang	fra	militær	til	civilsamfund	
• Arbejdsidentitet,	beskæftigelse,	uddannelse	og	karriere.	Endvidere	afdække	om	der	er	brug	

for	en	mentor.	
• Fritidsaktiviteter.	
• De	hårdt	psykisk	sårede.	
• Familie	og	børn.	Evt.	hjælp	til	at	genskabe	relationer	i	familien.	
• Kortlægning	af	eksisterende	indsatser.	
• Samarbejde	på	tværs.	
• Én	koordineret	indgang.		
• Behandling	hvor	det	er	nødvendigt	-	indeholdende	rådgivnings-	og	rehabiliteringstilbud.		
• Indsatserne	skal	være	målrettede	såvel	fysiske	som	psykiske	skader.	Ved	fysiske	skader	kan	

der	være	tale	om	særlige	hjælpemidler	og	tilgængelige	boliger.	
• Styrke	samarbejde	med	frivillige	organisationer.	

	
Vi	ønsker	derfor:		

- at	der	nedsættes	en	tværmagistratslig	arbejdsgruppe,	der	sammen	med	relevante	
organisationer	og	aktører	udformer	en	veteranpolitik.	

	
På	vegne	af	hhv.	Socialdemokratiet,	Venstre,	SF,	Radikale	Venstre,	Konservative,	Liberal	Alliance,	
Enhedslisten,	Alternativet	og	DF	
Lone	Hindø,	Anette	Poulsen	
Peter	Sporleder,	Gert	Bjerregaard	
Thomas	Medom	
Eva	Borchorst	Mejnertz	
Marc	Perera	Christensen	
Almaz	Mengesha	
Keld	Hvalsø	
Liv	Gro	Jensen	
Knud	Mathiesen	
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Udtalelse

Til Aarhus Byråd
 via Magistraten

Strategi for veteranindsatserne

1. Konklusion

Der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, suppleret med relevante 
eksterne parter, som skal komme med udspil til en strategi for 
veteranindsatserne i Aarhus Kommune. 

Arbejdsgruppen skal desuden vurdere udgifterne til eventuelle nye eller 
udvidede indsatser.

Arbejdsgruppen foreslås forankret i Sociale Forhold og Beskæftigelse og 
sammensat af repræsentanter fra relevante magistratsafdelinger, hhv. 
:

 Sociale Forhold og Beskæftigelse
 Børn og Unge
 Kultur og Borgerservice
 Sundhed og Omsorg

Eksterne samarbejdspartnere inviteres til at indgå i arbejdsgruppen. 
Relevante deltagere kan fx være Veterancenteret (under Forsvarets 
Personalestyrelse), Veteranhjem Midtjylland, Region Midt (team for 
behandling af veteraner og andet militært personale). Desuden er det 
relevant, at også repræsentanter fra byrådet indgår.

Der iværksættes således et udviklingsarbejde med en bred inddragelse af 
veteraner og deres pårørende, bl.a. med inspiration fra Randers Kommune.

2. Indhold
Et forslag fra Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, 
Konservative, Liberal Alliance, Enhedslisten, Alternativet og DF om, at der 
nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, der sammen med relevante
organisationer og aktører udformer en veteranpolitik, blev behandlet på 
byrådsmødet d. 2. maj 2018. 

Forslaget har efterfølgende - den 13. juni - været drøftet i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget. Temaerne fra denne drøftelse er indarbejdet i 
denne udtalelse. Svar på spørgsmål fra udvalgsmødet er vedlagt som bilag.

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune

Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Direkte e-mail:
raadmand@msb.aarhus.dk 
www.aarhus.dk/msb

Sag: 18/023980-9
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Den eksisterende indsats med en veterankoordinator, som har 
beskæftigelsesindsats som sit hovedfokus, er forankret i Sociale Forhold og 
Beskæftigelse. Beslutningsforslaget lægger op til en bredere funderet 
strategi, som også skal omfatte fx boligforhold, helbred, fritid samt hjælp til 
pårørende. 
Det kræver, at også andre magistratsafdelinger medvirker i udvikling og 
implementering af en samlet indsats.

Der peges i beslutningsforslaget på værdien af en god og tidlig kontakt med 
de veteraner, der har behov for hjælp. Fra kommunalt perspektiv er én af 
udfordringerne her at nå ud til de veteraner, som har behov for en indsats, 
men som ikke selv tager kontakt (bl.a. ’skovveteraner’, jf. debat i byrådet 2. 
maj). En forudsætning for at udvikle en strategi, som er relevant og 
dækkende, er derfor, at der sker en bred inddragelse af veteranerne og 
deres pårørende i arbejdet.

Ifølge oplysninger fra Forsvaret kommer reaktionerne på at have været 
udsendt i mange tilfælde først flere år efter hjemsendelse. Og fælles for de 
veteraner, som veterankoordinatoren har kontakt til i projektet, samt via 
samarbejdet med Veterancenteret m.fl. er, at de enten er eller har været i 
behandling for PTSD og/eller andre psykiske problemstillinger. Derfor skal 
også samarbejdspartnere uden for det kommunale system inddrages: 
Forsvarets Veterancenter (og andre organisationer med ansvar for 
internationale missioner), relevante behandlingsenheder i Region Midt, 
Veteranhjem Midtjylland samt evt. andre miljøer og tilbud, som benyttes af 
veteraner og deres pårørende.

Henvendelse fra Veterancenteret om samarbejdsaftale
Som led i et landsdækkende projekt med titlen ’Fælles om veteraner’ har 
Forsvarets Veterancenter rettet henvendelse til rådmand Kristian Würtz med 
anmodning om at underskrive en ’Samarbejdsaftale om støtte og 
anerkendelse af veteranerne’. 

Aftalen har karakter af hensigtserklæring og flugter overordnet set med 
beslutningsforslaget fra partierne. Anmodningen er derfor blevet 
imødekommet på et møde den 14. september 2018. Veterancenteret er i 
den forbindelse gjort bekendt med byrådets beslutning om, at Aarhus 
Kommune er på vej til at udvikle en fælles, tværgående strategi for 
veteranindsatsen, og at det i forlængelse heraf evt. kan blive relevant at 
videreudvikle eller supplere aftalen.
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Det forudsættes i beslutningsforslaget fra partierne, at veteranstrategien skal 
bygge på den eksisterende indsats. Flere af de indsatser, der peges på i 
beslutningsforslaget, er da også i udgangspunktet i dag tilbud i 
normalsystemet (beskæftigelse, mentorstøtte, tilgængelige boliger, fysiske 
hjælpemidler, rehabilitering, behandling af fysiske og psykiske skader m.v.). 

En fælles strategi kan have fokus på at sikre, at veteranerne profiterer mest 
muligt at de eksisterende indsatser, bl.a. ved at skabe overblik over 
relevante tilbud og ved at tilvejebringe, opsamle og formidle viden om de 
behov, veteranerne og deres pårørende kan have.

Arbejdsgruppen skal dog også vurdere udgifterne forbundet med eventuelle 
nye eller udvidede tiltag, som måtte blive foreslået under udvikling af 
strategien.

Arbejdsgruppen er ansvarlig for at sikre en bred involvering af relevante 
interessenter, ikke mindst veteraner og deres pårørende.

Arbejdsgruppen koordineres og sekretariatsbetjenes fra Sociale Forhold og 
Beskæftigelse.

Kristian Würtz
   rådmand

/
Erik Kaastrup-Hansen

                                                                                                direktør
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Indstilling

Afbrudsrapporten 2018
Afbrud fra ungdomsuddannelserne i skoleåret 2017/2018 
blandt 15 – 24-årige bosat i Aarhus Kommune. 

1. Resume
Det samlede antal afbrud er faldet fra 1.996 afbrud i 
skoleåret 2016/2017 til 1.606 i skoleåret 2017/2018. De 
390 færre afbrud svarer til et fald på 19,5 %.

Afbrudsrapporten er udarbejdet af UU Aarhus-Samsø. 
Rapporten beskæftiger sig med de 15 – 24-årige bosat i 
Aarhus Kommune, der afbrød en erhvervsuddannelse, en 
gymnasial uddannelse eller en anden ungdomsuddannelse 
i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018.

Rapporten over afbrud fra ungdomsuddannelserne i 
skoleåret 2017/2018 forelægges her rådmanden til 
orientering.

2. Beslutningspunkter
At 1) Rådmanden tager rapport og status på indsatsen til 
efterretning

3. Baggrund
Opgørelserne i afbrudsrapporten er baseret på 
indberetninger fra ungdomsuddannelserne. På baggrund af 
rapporten (jf. bl.a. resumeet i rapportens indledning) kan 
følgende fremhæves:

- Det samlede antal afbrud fra ungdomsuddannelser i 
og uden for Aarhus blandt 15 – 24-årige bosat i 
Aarhus Kommune er faldet fra 1.996 afbrud i 
skoleåret 2016/2017 til 1.606 i skoleåret 
2017/2018. De 390 færre afbrud svarer til et fald på 
19,5 %. Det skal bemærkes, at det faldende antal 
afbrud ikke skyldes at der er færre unge i gang med 
en uddannelse, idet der på opgørelsestidspunktet i 

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 4. december 2018
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2017 og 2018 var ca. 10.000 i gang med en 
ungdomsuddannelse.

- Antallet af afbrud er faldet på såvel 
erhvervsuddannelserne som de gymnasiale 
uddannelser. 

o På erhvervsuddannelserne er antallet af 
afbrud faldet fra 1.037 til 687. De 350 færre 
afbrud er et fald på 33,8 % 

o På de gymnasiale uddannelser er antallet af 
afbrud faldet fra 891 til 809. De 82 færre 
afbrud er et fald på 9,2 %

- På de øvrige typer ungdomsuddannelser, hvilket 
omfatter erhvervsgrunduddannelse (EGU), 
kombineret ungdomsuddannelse (KUU), særligt 
tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og private 
uddannelser, er antallet af afbrud steget fra 68 til 
110. De 42 flere afbrud svarer til en stigning på 
61,8 %. 

Der er ikke en entydig forklaring på den store 
stigning. UU er dog opmærksom på problematikken 
– også i relation til den kommende FGU.

- Antallet af unge, der modtager offentlig forsørgelse 
efter at have afbrudt en ungdomsuddannelse er 
faldet siden UU begyndte at opgøre dette tal i 2014. 
Således modtog 242 offentlig forsørgelse efter 
afbrud i skoleåret 2017/2018 mod 267 i skoleåret 
2016/2017, 273 i skoleåret 2015/2016 og 476 i 
skoleåret 2014/2015. Den procentvise andel er dog 
ikke faldet fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 
2017/2018. Antallet af unge, der modtager offentlig 
forsørgelse efter afbrud har været et selvstændigt 
effektmål siden 2014. 

Det bemærkes at UU som noget nyt - og i forlængelse af 
vores drøftelser vedr. Ungehandlingsplanen - i samarbejde 
med MBU har forsøgt at se de unges fravær og 
karaktergennemsnit fra folkeskolen. Her viser det sig - 
ikke overraskende - at unge, der afbryder en 
ungdomsuddannelse både har et lavere 
karaktergennemsnit fra afgangsprøverne, samt at en 
større andel havde et bekymrende fravær i grundskolen 
end unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse. 
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Her skal det dog bemærkes, at 62 % af de unge, som 
afbrød en ungdomsuddannelse, havde et 
karaktergennemsnit på over 5.0 fra folkeskolens 
afgangsprøver. 

Generelt i forhold til data skal det bemærkes, at de unge 
der skifter grundforløb inden for de gymnasiale 
uddannelser tælles med som afbrud. Unge, der er tilmeldt 
en ungdomsuddannelse, men ikke påbegynder den, tælles 
også med som afbrud, selvom de går i gang med en anden 
uddannelse i stedet. Det er desværre ikke muligt at 
”rense” tallene her.

4. Effekt
-

5. Ydelse
UU Aarhus-Samsø har i de senere år i samarbejde med 
MBU og SOC. arbejdet intensivt med at forebygge frafald. 
Dette samarbejde inkluderer nu også MSO (i forhold til 
trivsel og sundhed). Her kan bl.a. nævnes:

- Etableringen af et bydækkende 
fastholdelsesberedskab, hvorigennem det 
tværgående samarbejde om at fastholde unge i 
uddannelsessystemet koordineres. Beredskabet har 
deltagelse af repræsentanter for byens 
ungdomsuddannelser, BEF, SOC, MBU og nu også 
MSO, hvor UU har formandskabet for styregruppen.

- Et tæt koordineret samarbejde med alle 
ungdomsuddannelser om de unge, der er i risiko for 
at afbryde. Det formaliserede samarbejde sker 
gennem de såkaldte ”bekymringsmærker” 

- Her kan det nævnes, at de kommunale aktører – 
med især Fritids- og Ungdomsskolen i MBU og MSO i 
samarbejde med UU og ungdomsuddannelserne nu 
er i gang med, at iværksætte en mere forebyggende 
tilgang til fastholdelsessamarbejdet, så vi ad den vej 
forhåbentligt kan fortsætte de positive retninger 
med, at færre unge afbryder deres 
ungdomsuddannelse. 

- UU har tilknyttet en kontaktvejleder til hver af 
byens erhvervsuddannelser og Aarhus Akademi. 
Kontaktvejlederne varetager samarbejdet om 
bekymringsmærker og fungerer som 
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ungdomsuddannelsernes indgang til det kommunale 
fastholdelsesberedskab 

- UU faciliterer et netværk af ressourcepersoner fra 
hver af byens grundskoler, som varetager skolernes 
samarbejde med UU om at klæde de unge på til at 
vælge ungdomsuddannelse. Det tætte samarbejde 
mellem UU og skolerne skal give de unge den rette 
viden om de forskellige uddannelser og 
karrieremuligheder, samt den fornødne indsigt i 
egne forudsætninger, således at de vælger den 
rette uddannelse første gang og dermed undgår 
afbrud 

6. Organisering
-

7. Ressourcer
-

Bilag
Bilag 1: Afbrudsrapporten 2018

Tegn: 5.629Beskæftigelsesforvaltningen

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: beskaeftigelse@aarhus.dk

Sagsbehandler: Anders Skov/Peter Risvig

Tlf.: 29 28 46 07

E-post: risvig@aarhus.dk



Bilag 2/2

Dokument Titel: Afbrudsrapporten_2018

Dagsordens titel: Afbrudsrapporten 2018

Dagsordenspunkt nr 3.1



 

 

AFBRUDSRAPPORTEN 2018 
Opgørelse for Aarhus Kommune over 15 – 24-åriges afbrud fra ungdomsuddannelser 

og aktivitet efter afbrud. Rapporten omfatter skoleåret 2017 – 2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UU Aarhus-Samsø - Unge & Uddannelse 

 

JOBCENTER AARHUS 
  



1 

 

 

Indhold 

Forord ........................................................................................................................ 2 

Resumé ...................................................................................................................... 3 

1. Indledning .............................................................................................................. 6 

1.1. Læsevejledning ................................................................................................... 6 

1.2. Datagrundlag ...................................................................................................... 6 

2.  Afbrudstal .............................................................................................................. 7 

2.1. Afbrud blandt de uddannelsespligtige 15 – 17-årige ................................................. 8 

2.2. Afbrud blandt 18 – 24-årige .................................................................................. 9 

2.3. Alder på afbrudstidspunktet .................................................................................. 9 

2.4. Kønsfordeling ift. afbrud ..................................................................................... 10 

2.5. Afbrud fordelt på erhvervs-, gymnasiale og andre ungdomsuddannelser ................... 11 

2.6. Afbrud udspecificeret på grundforløb 1 og hovedforløb ........................................... 11 

2.7. Afbrud fordelt på uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune ................................ 12 

3. Uddannelsesstatus for 15 – 17-årige og 18 - 24-årige .......................................... 13 

3.1. Uddannelsesstatus for de 15 – 17-årige ................................................................ 13 

3.2. Uddannelsesstatus for 18 – 24-årige .................................................................... 13 

4. De unges aktivitet umiddelbart efter afbrud ......................................................... 15 

4.1. Aktivitet umiddelbart efter afbrud, samlet ............................................................. 15 

4.2. Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra en erhvervsuddannelse .................................. 16 

4.3. Aktivitet efter afbrud fra en gymnasial uddannelse ................................................ 17 

4.4. Aktivitet efter afbrudsårsagen ’Uddannelse ikke påbegyndt’ .................................... 18 

4.5. Aktivitet efter afbrudsårsagen ’Gennemført grundforløb 2, fortsætter ej’ .................. 19 

5. Afbrud og herkomst .............................................................................................. 20 

5.1. Afbrud fra ungdomsuddannelser, samlet ............................................................... 20 

5.2. Afbrud fordelt på erhvervs-, gymnasiale og andre ungdomsuddannelser ................... 20 

5.3. 15 – 24 år, der er i gang med en ungdomsuddannelse ........................................... 21 

6. Afgangsskole, afbrud og fravær/karakterer i 9. klasse......................................... 22 

6.1. Afbrud udspecificeret på 9. klasses afgangsskole ................................................... 22 

6.2. Afbrud sammenholdt med fravær og karaktergennemsnit i 9. klasse ........................ 23 

7. Bilag ..................................................................................................................... 25 

Bilag 1: Afbrud fra erhvervsuddannelser på institutionsniveau, skoleåret 2017/2018 ........ 25 

Bilag 2: Afbrud på uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune, skoleåret 2016/2017 ...... 26 

 



2 

 

Forord 

 

Afbrudsrapporten 2018 er udarbejdet af UU Aarhus-Samsø, der er en del af Jobcenter Aarhus. 

Opgørelserne i rapporten omfatter de 15 – 24-årige, der havde bopæl i Aarhus Kommune i pe-

rioden 1. august 2017 til 31. juli 2018. 

 

I rapporten angives bl.a. afbrudstal udspecificeret på de enkelte uddannelsesinstitutioner, ud-

dannelsestyper, alder, køn og herkomst. Rapporten omfatter desuden opgørelser over, hvilke 

aktiviteter de unge påbegyndte efter at have afbrudt en ungdomsuddannelse. Afbrudsrappor-

ten rummer ikke analyser af de bagvedliggende årsager til afbruddene. Rapporten kan forhå-

bentlig være med til at kvalificere en drøftelse af dette i relevante fora. 

 

Ungdomsuddannelserne deles op i følgende tre typer: Erhvervsuddannelser, gymnasiale ud-

dannelser og ’andre ungdomsuddannelser’, hvilket omfatter erhvervsgrunduddannelse (egu), 

kombineret ungdomsuddannelse (KUU), særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og pri-

vate uddannelser. Et afbrud kan udelukkende ske fra en af de tre typer ungdomsuddannelser. 

Der er ikke tale om et afbrud, hvis en ung fx vælger at stoppe i 10. klasse eller på en produkti-

onsskole. 

 

I rapporten ses der også bort fra 2.699 18 – 24-årige, hvis uddannelsesstatus er ukendt. De er 

alle ikke-danske statsborgere og formodes at være studerende på videregående uddannelser. 

Det skal bemærkes, at antallet af unge med ukendt uddannelsesstatus er stort set uændret fra 

år til år. 

 

November 2018 

 

Anders Skov 

Afdelingsleder i UU Aarhus-Samsø  

Jobcenter Aarhus 

 

Redaktionsgruppe: Afdelingsleder Anders Skov, Per Vandbæk, Joan Wøhlk Petersen og Peter 

Ravn Lilleheden. 
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Resumé 

 

Afbrudsrapporten viser udviklingen i antal afbrud for unge 15 – 24-årige i Aarhus. I resuméet 

er de vigtigste oplysninger fra rapporten samlet. 

 

Antallet af afbrud 

I skoleåret 2017/2018, der dækker perioden 1. august 2017 – 31. juli 2018, var der i alt 1.606 

afbrud fra ungdomsuddannelser i og uden for Aarhus blandt 15 – 24-årige bosiddende i Aarhus 

Kommune. De 1.606 afbrud er fordelt på 1.491 unge, idet nogle har haft flere afbrud i perio-

den. Dette er 390 færre afbrud end i skoleåret 2016/2017, hvor der var i alt 1.996 afbrud for-

delt på 1.809 unge.  

 

I rapportens tabel 2 og figur 1, s. 7 - 8 ses udviklingen i det samlede antal afbrud siden skole-

året 2013/2014.  

 

Rapportens tabel 2, s. 7: Samlet antal afbrud over en femårig periode 

Periode Samlet antal afbrud  

2013/2014 2.418 

2014/2015 2.227 

2015/2016 1.878 

2016/2017 1.996 

2017/2018 1.606 

 

Rapportens figur 1, s. 8: Samlet antal afbrud blandt 15 – 24-årige over femårig periode 

 
 

Det skal bemærkes, at de unge, der skifter grundforløb inden for de gymnasiale uddannelser, 

samt de unge, der er tilmeldt en ungdomsuddannelse, men ikke påbegynder den, også tælles 

med som afbrud, uagtet at de går i gang med en anden uddannelse i stedet.  
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For at kunne sammenligne antallet af afbrud med antallet af unge, der er i gang med en ud-

dannelse, foretages et nedslag d. 28. september i hvert skoleår. Her opgøres antallet af unge, 

der er i gang med en ungdomsuddannelse på det pågældende tidspunkt. Ved opgørelsen d. 28. 

september 2018 var 10.811 unge mellem 15 og 24 år med bopæl i Aarhus Kommune i gang 

med en ungdomsuddannelse i eller uden for Aarhus. Til sammenligning lå tallet på 10.950 ved 

opgørelsen 28. september 2017, jf. tabel 13, s. 14. 

 

Afbrud fordelt på uddannelsestyper 

I forhold til skoleåret 2016/2017 er antallet af afbrud faldet med henholdsvis 33,8 % på er-

hvervsuddannelserne og 9,2 % på de gymnasiale uddannelser. Den tredje kategori af ung-

domsuddannelser, der omfatter erhvervsgrunduddannelse (egu), kombineret ungdomsuddan-

nelse (KUU), særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og private uddannelser, tegner sig 

for en stigning på 61,8 % i antallet af afbrud. Dette ses i rapportens tabel 1, s. 7. 

 

Rapportens tabel 1, s. 7: Afbrud skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 fordelt på uddannel-

sestyper 

 2016/2017 2017/2018 Udvikling 

Uddannelsestype Antal afbrud Antal afbrud Ændring i procent 

Erhvervsuddannelser 1.037 687 - 33,8 % 

Gymnasiale uddannelser 891 809 - 9,2 % 

Andre ungdomsuddannelser1 68 110 + 61,8 % 

Hovedtotal 1.996 1.606 - 19,5 %  

 

Antallet af afbrud blandt 15 – 17-årige 

Blandt de 15 -17-årige er antallet af afbrud faldet fra 654 afbrud i skoleåret 2016/2017 til 577 

i skoleåret 2017/2018. I rapportens tabel 3 og figur 2, s. 8 ses udviklingen i antallet af afbrud 

blandt de 15 – 17-årige over en femårig periode. 

 

Rapportens tabel 3, s. 8: Afbrud blandt 15 – 17-årige over en femårig periode 

Afbrud 15 – 17-årige 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal 860 711 606 654 577 

 

Rapportens figur 2, s. 8: Afbrud blandt 15 – 17-årige over en femårig periode 
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Andelen af unge, der går i gang med anden uddannelse umiddelbart efter afbrud 

Andelen af unge, der gik i gang med en anden uddannelse umiddelbart efter at have afbrudt er 

faldet fra 42,8 % til 39,4 %. I rapportens tabel 14, s. 15 ses udviklingen over en treårig peri-

ode. 

 

Rapportens tabel 14, s. 15: Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra ungdomsuddannelse i og 

uden for Aarhus  
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

  Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % 

I uddannelse umiddelbart efter afbrud 843 44,9 855 42,8 633 39,4 

På vej til uddannelse efter afbrud 1.035 55,1 1.141 57,2 973 60,6 

I alt 1.878 100 1.996 100 1.606 100 

 

Antallet af unge, der modtog offentlig forsørgelse efter at have afbrudt en ungdomsuddannelse 

er faldet fra 267 i skoleåret 2016/2017 til 242 i skoleåret 2017/2018. I rapportens tabel 16 og 

figur 5, s. 16 ses udviklingen over en treårig periode.  

 

Rapportens tabel 16, s. 16: Antal i kategorien ’På vej til uddannelse’ efter afbrud, heraf på 

offentlig forsørgelse. Alle uddannelser 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

På vej til uddannelse 1.035 1.141 973 

Heraf offentlig forsørgelse 273 267 242 

 

Uddrag af rapportens figur 5, s. 16: Antal unge, der modtog offentlig forsørgelse efter af-

brud 
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1. Indledning 

1.1. Læsevejledning 

Afbrudsrapportens afsnit 2 – 6 rummer selve hovedrapporten. I afsnit 7 forefindes rapportens 

bilag. 

 

Opgørelserne i rapporten omfatter unge, der havde bopæl i Aarhus Kommune i perioden 1. au-

gust 2017 til 31. juli 2018. I rapporten skelnes der mellem:  

1. Det samlede antal afbrud fra uddannelsesinstitutioner i og uden for Aarhus Kommune 

2. Antal afbrud udelukkende fra uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune  

1.2. Datagrundlag 

Opgørelserne i afbrudsrapporten bygger på data fra Ungedatabasen, der stiller data om unges 

uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvej-

ledning (UU) og jobcentre. Datagrundlaget i Ungedatabasen er indberetninger fra grundskoler, 

uddannelsesinstitutioner, institutioner der udbyder uddannelsesforberedende forløb, jobcen-

tre samt eIndkomst data fra SKAT. Tallene er ikke yderligere bearbejdet af UU Aarhus-Samsø.  

 

Tallene til rapporten er trukket d. 28. september 2018 og tegner dermed et øjebliksbillede af, 

hvad de unge er i gang med.  

 

Skelnen mellem 15 – 17-årige og 18 – 24-årige  

I afbrudsrapporten skelnes der mellem 15 – 17-årige og 18 – 24-årige. Dette skyldes, at 15 – 

17-årige, som har afsluttet undervisningspligten2, har uddannelsespligt frem til de fylder 18. 

Uddannelsespligten indebærer: ’pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivi-

tet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse’ (Bekendtgørelse af lov om vejled-

ning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., § 2). Dette be-

tyder, at den unge skal følge en uddannelsesplan, der indeholder en beskrivelse af, hvordan 

uddannelsespligten opfyldes. Den unges uddannelsesplan udarbejdes i samarbejde med den 

unges UU-vejleder og forældrene.  

 

Når den unge fylder 18 ophører uddannelsespligten, hvorefter udarbejdelse af uddannelsespla-

nen og UU’s vejledning er et frivilligt tilbud. Dette gælder frem til den unge fylder 25 eller har 

gennemført en ungdomsuddannelse. Herefter bortfalder UU’s opfølgningsforpligtigelse. 

 

 

 

 

  

                                           
’Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved 

afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år eller 

har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen’ (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 34) 
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2.  Afbrudstal 

 

I afbrudsrapportens afsnit 2 angives afbrudstal for perioden 1. august 2017 - 31. juli 2018 for 

de 15 – 24-årige, der havde bopæl i Aarhus Kommune. Der skelnes mellem:  

1. Det samlede antal afbrud fra uddannelsesinstitutioner i og uden for Aarhus Kommune 

2. Antal afbrud udelukkende fra uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune  

 

Et afbrud kan udelukkende ske fra en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller an-

dre ungdomsuddannelser. Der er ikke tale om et afbrud, hvis en ung fx vælger at stoppe i 10. 

klasse eller på en produktionsskole. 

 

Det samlede antal afbrud i Aarhus i perioden 1. august 2017 - 31. juli 2018 

I skoleåret 2017/2018, der dækker perioden 1. august 2017 - 31. juli 2018, er der registreret i 

alt 1.606 afbrud fra uddannelsesinstitutioner i og uden for Aarhus blandt de unge i aldersgrup-

pen 15 - 24 år med bopæl i Aarhus Kommune. De 1.606 afbrud er fordelt på 1.491 unge. I 

skoleåret 2016/2017 blev der til sammenligning registreret 1.996 afbrud fordelt på 1.809 

unge.  

 

I tabel 1 ses udviklingen i antallet af afbrud på erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddan-

nelser og den tredje kategori af ungdomsuddannelser, der omfatter egu, KUU, STU og private 

uddannelser i forhold til skoleåret 2016/2017. 

 

Tabel 1: Afbrud skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 fordelt på uddannelsestyper 

 2016/2017 2017/2018 Udvikling 

Uddannelsestype Antal afbrud Antal afbrud Ændring i procent 

Erhvervsuddannelser 1.037 687 - 33,8 % 

Gymnasiale uddannelser 891 809 - 9,2 % 

Andre ungdomsuddannelser3 68 110 + 61,8 % 

Hovedtotal 1.996 1.606 - 19,5 %  

 

Tabel 2 og figur 1 viser udviklingen i afbrudstallene siden skoleåret 2013/2014. 

 

Tabel 2: Samlet antal afbrud over en femårig periode 

Periode Samlet antal afbrud  

2013/2014 2.418 

2014/2015 2.227 

2015/2016 1.878 

2016/2017 1.996 

2017/2018 1.606 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Egu, KUU, STU og private uddannelser 
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Figur 1: Samlet antal afbrud blandt 15 – 24-årige over en femårig periode 

 
 

2.1. Afbrud blandt de uddannelsespligtige 15 – 17-årige  

I opgørelsen over afbrud for aldersgruppen 15 – 17-årige anvendes ’alder under 18 år på af-

brudstidspunktet’ som afgræsningskriterium. Kategorien ’15 – 17-årige’ omfatter alle unge, 

der har afsluttet undervisningspligten, men ikke uddannelsespligten. Der er registreret 577 af-

brud i aldersgruppen 15 – 17-årige i skoleåret 2017/2018 mod 654 i skoleåret 2016/2017. Ta-

bel 3 og figur 2 viser udviklingen i antallet af afbrud blandt 15 – 17-årige siden skoleåret 

2013/2014. 

 

Tabel 3: Afbrud blandt 15 – 17-årige over en femårig periode 

Afbrud 15 – 17-årige 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal 860 711 606 654 577 

 

Figur 2: Afbrud blandt 15 – 17-årige over en femårig periode 
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2.2. Afbrud blandt 18 – 24-årige 

De 18 – 24-årige tegner sig for 1.029 af de i alt 1.606 afbrud, svarende til 64,1 %. Tabel 4 vi-

ser udviklingen i antallet af afbrud blandt 18 – 24-årige siden skoleåret 2013/2014. 

 

Tabel 4: Afbrud blandt 18 – 24-årige over en femårig periode, opgjort efter alder på afbruds-

tidspunktet 

Afbrud 18 – 24-årige 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Antal 1.558 1.516 1.272 1.342 1.029 

 

2.3. Alder på afbrudstidspunktet 

Tabel 5 viser en oversigt over afbrud fordelt på køn og aldersgrupper. Heraf fremgår det, at 

det største antal afbrud pr. årgang findes blandt de 16 – 20-årige, gældende for begge køn. 

Dette illustreres i figur 3.  

 

Tabel 5: Opgørelse for 2017/2018 over afbrud fordelt på alder på afbrudstidspunktet og køn 

Alder  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I alt I % 

Kvinder 16 96 171 142 96 53 42 35 25 6 682 42,5 

Mænd 2 75 217 213 151 92 72 48 44 10 924 57,5 

Afbrud i alt 18 171 388 355 247 145 114 83 69 16 1.606 100 

Andel i % 

pr. årgang  
1,1 10,6 24,2 22,1 15,4 9,0 7,1 5,2 4,3 1,0 100,00 

 

 

Figur 3: Opgørelse for 2017/2018 over afbrud fordelt på alder på afbrudstidspunktet og køn 
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Tabel 6 viser, at de 15 – 17-årige, der har afsluttet undervisningspligten og derfor har uddan-

nelsespligt og skal følge en uddannelsesplan aftalt med UU, tegner sig for 35,9 % af det sam-

lede antal afbrud. I 2016/2017 lå andelen på 32,8 %. 

 

Tabel 6: Alder på afbrudstidspunktet. Fordelt på aldersgrupper 2016/2017 og 2017/2018 

 2016/2017 2017/2018 
 

15 – 17-

årige  

18 – 24-

årige  

I alt  I %  15 – 17-

årige  

18 – 24-

årige  

I alt  I %  

Kvinder 315 534 849 42,5 283 399 682 42,5 

Mænd 339 808 1.147 57,5 294 630 924 57,5 

Afbrud i alt 654 1.342 1.996 100 577 1.029 1.606 100 

Afbrud i alt i 

% 
32,8 67,2 100  35,9 64,1 100   

 

2.4. Kønsfordeling ift. afbrud  

Tabel 7 og figur 4 viser kønsfordelingen på afbruddene fra og med skoleåret 2013/2014 til og 

med skoleåret 2017/2018. 

 

Tabel 7: Afbrud fordelt på køn, andel i procent 

 Kvinder Mænd 

2013/2014 42,8 % 57,2 % 

2014/2015 42,4 % 57,6 % 

2015/2016 44,6 %  55,4 % 

2016/2017 42,5 % 57,5 % 

2017/2018 42,5 % 57,5 % 

 

Figur 4: Afbrud fordelt på køn, andel i procent 
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2.5. Afbrud fordelt på erhvervs-, gymnasiale og andre ungdomsuddannelser 

Tabel 8 viser, at andelen af afbrud er størst på de gymnasiale uddannelser, der tegner sig for 

51,5 % af afbruddene, mens erhvervsuddannelser og andre uddannelser4 tegner sig for hen-

holdsvis 41,3 % og 7,2 %.  

 

Tabel 8: Afbrud fra aarhusianske uddannelsesinstitutioner, 15 - 24-årige 
 

2016/2017 2017/2018 

Afbrud fra aarhusianske uddannelses-

institutioner 

Antal Andel i % Antal Andel i % 

Gymnasiale uddannelser 804 46,6 705 51,5 

Erhvervsuddannelser 860 49,8 566 41,3 

Andre ungdomsuddannelser  62 3,6 98 7,2 

I alt 1.726 100 1.369 100 

 

2.6. Afbrud udspecificeret på grundforløb 1 og hovedforløb  

Tabel 9 viser fordelingen af afbrud på henholdsvis Grundforløb 1 og hovedforløb5 i skoleårene 

2016/2017 og 2017/2018. 

 

Tabel 9: Afbrud fra grundforløb 1 og 2 
 

2016/2017 2017/2018 

Institution Grund-

forløb 1 

Hoved-

forløb 

I alt Grund-

forløb 1 

Hoved-

forløb 

I alt 

IOOS – Institut for odontologi 

og oral sundhed 

0 17 17 0 12 12 

VIA University College Cam-

pus Aarhus C 

0 0 0 2 1 3 

Aarhus Business College 25 280 305 21 192 213 

Jordbrugets Uddannelsescen-

ter Beder 

2 29 31 5 20 25 

SOSU Østjylland, Aarhus  9 98 107 3 57 60 

AARHUS TECH 39 330 369 38 215 253 

I alt 75 754 829 69 497 566 

I % 9,0 91,0 100 12,2 87,8 100 

 

Der henvises til bilag 1 i afsnit 7 for en yderligere udspecificering af afbruddene fra de enkelte 

uddannelsesinstitutioner og indgange. 

  

                                           
4 Egu, KUU, STU og private uddannelser 
5 Kategorien ’Hovedforløb’ omfatter fra 2016/2017 også elever på Grundforløb 2 



12 

 

2.7. Afbrud fordelt på uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune 

Tabel 10 viser:  

1. Antal afbrud fra uddannelsesinstitutionerne i Aarhus Kommune i skoleåret 2017/2018  

2. Antal der var i gang på de respektive uddannelsesinstitutioner pr. 28. september 2018  

 

Tabel 10: Afbrud i perioden 1. august 2017 - 31. juli 2018 fordelt på uddannelsesinstitutioner 

i Aarhus6. Opgjort efter alder på afbrudstidspunktet.  
 

15 – 17 år 18 – 24 år  Afbrud: 1. august 

2017 - 31. juli 2018 

I gang pr. 28/9 

2018 

Gymnasiale uddannelser 

AARHUS TECH, Teknisk Gymnasium Viby, 

HTX 

3 3 6 119 

AARHUS TECH, Aarhus Gymnasium, HTX 30 12 42 698 

Aarhus Handelsgymnasium – Vejlby og 

Viby, HHX 

79 54 133 1.575 

Aarhus Akademi, HF og Studenterkursus 19 84 103 420 

Aarhus HF og VUC, HF 2 41 43 158 

Aarhus Katedralskole, STX 32 17 49 764 

Aarhus Private Gymnasium, STX 6 8 14 58 

Aarhus Statsgymnasium, STX 33 20 53 762 

Egå Gymnasium, STX 31 13 44 668 

Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB 33 26 59 468 

Marselisborg Gymnasium, STX 29 7 36 781 

Risskov Gymnasium, STX 35 26 61 699 

Rudolf Steiner-Skolen, HF - - - 17 

Viby Gymnasium, STX og HF 35 27 62 608 

SUM 367 338 705 7.795 

Erhvervsuddannelser 

Aarhus Business College – EUX og EUD 

Business 

45 168 2137 474 

AARHUS TECH 74 179 253 947 

IOOS - Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2 10 12 26 

Jordbrugets Uddannelses Center, Beder 12 13 25 43 

SOSU Østjylland, Aarhus 8 52 60 264 

VIA University College, Beklædningshånd-

værker 

2 1 3 11 

SUM 143 423 566 1.765 

Andre uddannelser 

Erhvervsgrunduddannelsen (egu) 3 13 16 51 

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) 6 47 53 166 

STU, Aarhus Kommune 3 24 27 160 

Private uddannelser 1 1 2 4 

SUM 13 85 98 381 

Hovedtotal 523 846 1.369 9.941 

 

For sammenligning med afbrud udspecificeret på de aarhusianske ungdomsuddannelser i sko-

leåret 2016/2017 henvises til bilag 2 i afsnit 7.  

                                           
6 Afbrud på erhvervsuddannelserne dækker også over unge, der har gennemført Grundforløb 2 og vælger en tre måne-
ders periode, hvor de søger elevplads. Det dækker desuden over unge, især på de gymnasiale ungdomsuddannelser, i 
kategorien ’uddannelse ikke påbegyndt’. Denne gruppe kan være unge, der eksempelvis har søgt udsættelse et år for at 
tage til udlandet. 
7 Det skal bemærkes, at unge kan vælge at afbryde efter Grundforløb 2, hvor de har opnået studiekompetence, for at 
påbegynde en videregående uddannelse  
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3. Uddannelsesstatus for 15 – 17-årige og 18 - 24-årige 

 

Afbrudsrapportens afsnit 3 viser opgørelser over, hvilke skole- og uddannelsesrelaterede akti-

viteter 15 – 24-årige var i gang med på opgørelsestidspunktet d. 28. september 2018.  

3.1. Uddannelsesstatus for de 15 – 17-årige 

Tabel 11 viser en status pr. 28. september 2018 på, hvad unge under 18 år var i gang med.  

 

Tabel 11: Uddannelsesstatus for 15 – 17-årige (incl. unge der fortsat går i 9. og 10. klasse) 

Alder 15 16 17 I alt Andel i % 

Grundskolen 2.966 1.531 249 4.746 48,1 

Erhvervsuddannelser 9 150 333 492 5,0 

Gymnasiale uddannelser 175 1.348 2.537 4.060 41,2 

Andre ungdomsuddannelser  4 34 38 0,4 

11.-13. skoleår   3 3 0,0 

Forberedende og udviklende aktiviteter 26 126 219 371 3,8 

Midlertidige 

aktiviteter 

Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven 1 5 15 21 0,2 

Fritagelse for udd.pligt iht. vejledningsloven 2 2 21 25 0,3 

Frataget ungeydelsen      

Under vejledning af UU 10 35 57 102 1,0 

I alt 3.189 3.201 3.468 9.858 100 

3.2. Uddannelsesstatus for 18 – 24-årige 

Tabel 12 viser, at størsteparten af de 18 – 24-årige enten har gennemført en ungdomsuddan-

nelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Antallet af unge på de enkelte årgange sti-

ger markant som følge af, at Aarhus tiltrækker mange studerende.  

 

Tabel 12: Uddannelsesstatus for 18 – 24-årige. Opgjort d. 28. september 2018 

Alder 18 19 20 21 22 23 24 I alt Andel pr. 

kategori 

Har en ungdomsud-

dannelse 

Kvinder 120 1.088 2.573 4.085 4.596 4.903 4.551 21.916  

Mænd 57 644 1.972 3.337 4.023 4.305 4.166 18.504  

Sum 177 1.732 4.545 7.422 8.619 9.208 8.717 40420 78,7% 

I gang med en ung-

domsuddannelse 

Kvinder 1.348 796 250 159 103 80 56 2.792  

Mænd 1.408 948 428 253 179 127 86 3.429  

Sum 2.756 1.744 678 412 282 207 142 6.221 12,1% 

Har eller er i gang 

med en ungdomsudd. 

Sum 2.933 3.476 5.223 7.834 8.901 9.415 8.859 46641 90,8%  

Hverken i gang 

med eller har gen-

nemført en ung-

domsuddannelse 

Kvinder 244 263 289 325 272 288 290 1.971  

Mænd 296 348 368 428 435 452 424 2,751  

Sum 540 611 657 753 707 740 714 4.722 9,2% 

Antal i alt 3.473 4.087 5.880 8.587 9.608 10155 9.573 51363  

Andel i alt  100% 

Andel pr. årgang, der har/er 

i gang med en ungdomsudd. 

84,5% 85,1% 88,8% 91,2% 92,6% 92,7% 92,6% 90,8%  
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Samlet status over 15 – 24-årige, der er i gang med ungdomsuddannelse 

Tabel 13 viser en opgørelse over antallet af unge mellem 15 og 24 år med bopæl i Aarhus 

Kommune, der var i gang med en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en an-

den type ungdomsuddannelse8 på opgørelsestidspunktet 28. september i 2017 og 2018.  

 

Tabel 13: Status over 15 – 24-årige i gang på ungdomsuddannelser  

Status ’I gang’ pr. 28. september 2017 Status ’I gang’ pr. 28. september 2018   
Ungdomsuddan-

nelser i og uden 

for Aarhus 

Ungdomsuddan-

nelser i Aarhus 

 
Ungdomsuddan-

nelser i og uden 

for Aarhus 

Ungdomsuddan-

nelser i Aarhus 

Erhvervsud-

dannelser 

2.308 1.813 Erhvervsud-

dannelser 

2.217 1.765 

Gymnasiale 

uddannelser 

8.194 7.920 Gymnasiale 

uddannelser 

8.165 7.795 

Andre ung-

domsuddan-

nelser9 

448 

 

418 Andre ung-

domsud-

dannelser  

429 381 

I alt 10.950 10.151 I alt 10.811 9.941 

 

  

                                           
8 Egu, KUU, STU og private uddannelser 
9 Egu, KUU, STU og private uddannelser 
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4. De unges aktivitet umiddelbart efter afbrud 

 

UU Aarhus-Samsø opgør unges forløb efter afbrud fra ungdomsuddannelser. ’Ny aktivitet efter 

afbrud’ er et udtryk for, hvad de unge er registreret som værende i gang med umiddelbart ef-

ter at have afbrudt en ungdomsuddannelse.  

4.1. Aktivitet umiddelbart efter afbrud, samlet 

Tabel 14 viser aktivitet for de 15 – 24-årige efter afbrud fra ungdomsuddannelse i og uden for 

Aarhus. Det ses, at 39,4 % starter på en ny uddannelse i direkte forlængelse af deres afbrud. 

 

Tabel 14: Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra ungdomsuddannelse i og uden for Aarhus 
 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

  Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % 

I uddannelse umiddelbart efter afbrud 843 44,9 855 42,8 633 39,4 

På vej til uddannelse efter afbrud 1.035 55,1 1.141 57,2 973 60,6 

I alt 1.878 100 1.996 100 1.606 100 

 

Tabel 15 udspecificerer kategorierne ’I uddannelse umiddelbart efter afbrud’ og ’På vej til ud-

dannelse efter afbrud’ i tabel 14. 

 

Tabel 15: Aktivitet umiddelbart efter afbrud. Opgjort for alle 15 – 24-årige 
 

 I alt I % 

I uddannelse umiddelbart efter afbrud 

Erhvervsuddannelser 231 14,4 

Gymnasiale uddannelser 375 23,3 

Andre ungdomsuddannelser 27 1,7 

Sum 633 39,4 

På vej til uddannelse efter afbrud 

Forberedende og udviklende aktiviteter 574 35,7 

Grundskolen + 11.-13. skoleår 24 1,4 

Midlertidige aktiviteter10 283 17,6 

Under vejledning af UU  92 5,7 

Sum 973 60,6 

I alt 1.606 100 

 

 

 

 

 

  

                                           
10 Midlertidige aktiviteter dækker over fritagelse for uddannelsespligt, offentlig forsørgelse, sygdom, afso-

ning, m.m. 
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Tabel 16 og figur 5 viser, hvor stor en andel af de unge i kategorien ’På vej til uddannelse’, der 

modtog offentlig forsørgelse efter deres afbrud.  

 

Tabel 16: Antal i kategorien ’På vej til uddannelse’ efter afbrud, heraf på offentlig forsørgelse. 

Alle uddannelser 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

På vej til uddannelse 1.035 1.141 973 

Heraf offentlig forsørgelse 273 267 242 

 

Figur 5: Antal i kategorien ’på vej til uddannelse’ efter afbrud, heraf på offentlig forsørgelse   

 

 

I afsnit 4.2. og 4.3. vises opgørelser over, hvad de unge der afbrød henholdsvis en erhvervs-

uddannelse og en gymnasial uddannelse gik i gang med efter deres afbrud.  

4.2. Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra en erhvervsuddannelse    

Tabel 17: Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra erhvervsuddannelse 

 2016/2017 2017/2018 

Aktivitet umiddelbart efter afbrud Antal Andel i % Antal Andel i % 

Erhvervsuddannelser 317 30,6 157 22,8 

Gymnasiale uddannelser 55 5,3 45 6,6 

Andre ungdomsuddannelser 9 0,9 8 1,2 

På vej til uddannelse  656 63,2 477 69,4 

I alt 1.037 100 687 100 
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’På vej til uddannelse’ efter afbrud fra en erhvervsuddannelse 

Tabel 18 udspecificerer kategorien ’På vej til uddannelse’ efter afbrud fra en erhvervsuddan-

nelse i tabel 17. 

 

Tabel 18: Aktivitet ’På vej til uddannelse’ efter afbrud fra erhvervsuddannelse 

 2016/2017 2017/2018 

På vej til uddannelse Antal Andel i % Antal Andel i % 

Forberedende og udviklende aktiviteter 373 56,9 279 58,5 

Grundskolen 6 0,9 6 1,3 

Midlertidige aktiviteter11 190 29,0 137 28,7 

Under vejledning af UU 87 13,2 55 11,5 

I alt 656 100 477 100 

 

4.3. Aktivitet efter afbrud fra en gymnasial uddannelse  

Tabel 19: Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra gymnasial uddannelse 

 2016/2017 2017/2018 

Aktivitet umiddelbart efter afbrud Antal Andel i % Antal Andel i % 

Erhvervsuddannelser 75 8,4 65 8,1 

Gymnasiale uddannelser 377 42,3 328 40,5 

Andre ungdomsuddannelser 7 0,8 4 0,5 

På vej til uddannelse  432 48,5 412 50,9 

Afbrud i alt 891 100 809 100 

 

’På vej til uddannelse’ efter afbrud fra en gymnasial uddannelse 

Tabel 20 udspecificerer kategorien ’På vej til uddannelse’ efter afbrud fra en gymnasial uddan-

nelse i tabel 19. 

 

Tabel 20: Aktivitet ’På vej til uddannelse’ efter afbrud fra gymnasial uddannelse 

 2016/2017 2017/2018 

På vej til uddannelse Antal Andel i % Antal Andel i % 

Forberedende og udviklende aktiviteter 284 65,7 278 67,5 

Grundskolen + 11. – 13. skoleår 37 8,6 17 4,1 

Midlertidige aktiviteter 73 16,9 85 20,6 

Under vejledning i UU 38 8,8 32 7,8 

I alt 432 100 412 100 

 

  

                                           
11 Midlertidige aktiviteter dækker over fritagelse for uddannelsespligt, offentlig forsørgelse, sygdom, afso-

ning, m.m. 
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4.4. Aktivitet efter afbrudsårsagen ’Uddannelse ikke påbegyndt’ 

Nogle af de unge, der er tilmeldt en ungdomsuddannelse, starter ikke på uddannelsen. Disse 

registreres under afbrudsårsagen ’Uddannelsen ikke påbegyndt’. 

 

Tabel 21 viser, at i alt 48,5 % af de unge, der var tilmeldt en gymnasial uddannelse uden at 

påbegynde den, efterfølgende gik i gang med en anden ungdomsuddannelse.  

 

Tabel 21: Unge i kategorien ’Uddannelsen ikke påbegyndt’, der var tilmeldt gymnasiale ud-

dannelser. Aktivitet umiddelbart efter afbrud 

Gymnasiale uddannelser 2016/2017 2017/2018 

Aktivitet umiddelbart efter afbrud Antal Andel i % Antal Andel i % 

Erhvervsuddannelser 1 1,5 1 3,2 

Gymnasiale uddannelser 35 51,5 12 38,8 

Andre ungdomsuddannelser 0 0,0 2 6,5 

Sum 36 53 15 48,5 

Forberedende og udviklende aktiviteter 17 25,0 13 41,9 

Grundskolen + 11.-13. skoleår 11 16,2 1 3,2 

Midlertidige aktiviteter 4 5,8 1 3,2 

Under vejledning af UU 0 0 1 3,2 

Sum 32 47 16 51,5 

I alt 68 100 31 100 

 

Tabel 22 viser, at i alt 28,3 % af de unge, der var tilmeldt en erhvervsuddannelse uden at på-

begynde den, efterfølgende gik i gang med en anden ungdomsuddannelse.  

 

Tabel 22: Unge i kategorien ’Uddannelsen ikke påbegyndt’, der var tilmeldt erhvervsuddannel-

ser. Aktivitet umiddelbart efter afbrud 

Erhvervsuddannelser i Aarhus 2016/2017 2017/2018 

Aktivitet umiddelbart efter afbrud Antal Andel i % Antal Andel i % 

Erhvervsuddannelser 23 29,9 9 19,6 

Gymnasiale uddannelser 9 11,7 3 6,5 

Andre ungdomsuddannelser 0 0 1 2,2 

Sum 32 41,6 13 28,3 

Forberedende og udviklende aktiviteter 29 37,6 19 41,3 

Grundskolen + 11.-13. skoleår 3 3,9 0 0 

Midlertidige aktiviteter12 11 14,3 12 26,0 

Under vejledning af UU 2 2,6 2 4,4 

Sum 45 58,4 33 71,7 

I alt 77 100 46 100 

 

  

                                           
12 Midlertidige aktiviteter dækker over fritagelse for uddannelsespligt, offentlig forsørgelse, sygdom, afso-
ning, m.m. 
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4.5. Aktivitet efter afbrudsårsagen ’Gennemført grundforløb 2, fortsætter ej’ 

Tabel 23 viser en oversigt over, hvilken aktivitet de unge, der ikke fortsatte direkte på hoved-

forløbet efter at have gennemført Grundforløb 2, gik i gang med efterfølgende.  

 

Tabel: 23: Unge i kategorien ’Gennemført Grundforløb 2, fortsætter ej’ 

Aktivitet umiddelbart efter afbrud  2016/2017  Andel i % 2017/2018 Andel i % 

Erhvervsuddannelser 74 33,5 36 27,5 

Gymnasiale uddannelser 4 1,8 7 5,3 

Andre ungdomsuddannelser 0 0 2 1,5 

Forberedende og udviklende aktiviteter 83 37,6 43 32,8 

Midlertidige aktiviteter 20 9,0 23 17,6 

Under vejledning af UU 40 18,1 20 15,3 

I alt 221 100 131 100 

 

Hvis den unge ikke påbegynder hovedforløbet i direkte forlængelse af afsluttet grundforløb 2, 

registreres dette som et afbrud. Det kan konstateres, at der var et fald på 90 i antallet af 

unge, der ikke fortsatte direkte på hovedforløbet efter at have gennemført Grundforløb 2 i for-

hold til skoleåret 2016/2017. En del af forklaringen på det markante fald kan være, at afbrud-

det fra og med skoleåret 2017/2018 slettes i Ungedatabasen, hvis den unge påbegynder ho-

vedforløb senere. Før skoleåret 2017/2018 forblev det registreret som et afbrud, selvom den 

unge påbegyndte hovedforløbet senere.  
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5. Afbrud og herkomst 

 

I rapportens afsnit fem fokuseres der på, hvordan afbruddene blandt unge bosat i Aarhus 

Kommune fordeler sig på henholdsvis køn og herkomst.  

5.1. Afbrud fra ungdomsuddannelser, samlet 

Tabel 24 viser, hvordan afbruddene blandt unge bosat i Aarhus Kommune fordelte sig på køn 

og herkomst i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018.  

 

Tabel 24: Afbrud fra ungdomsuddannelserne fordelt på køn og herkomst 

 

2016/2017 2017/2018 Udvikling 
 

Herkomst Antal afbrud Antal afbrud Ændring i procent 

Kvinder Vestligt land 635 517 - 18,6 % 

  Ikke-vestligt land 214 165 - 22,9 % 

Mænd Vestligt land 810 666 - 17,8 % 

  Ikke-vestligt land 337 258 - 23,4 % 

Alle unge   1.996 1.606 -19,5 % 

 

5.2. Afbrud fordelt på erhvervs-, gymnasiale og andre ungdomsuddannelser 

I tabel 25 fokuseres der på afbruddene fra erhvervsuddannelserne i skoleårene 2016/2017 og 

2017/2018, fordelt på køn og herkomst. 

 

Tabel 25: Antal af afbrud på erhvervsuddannelser fordelt på køn og herkomst 

 

2016/2017 2017/2018 Udvikling 
 

Herkomst Antal afbrud Antal afbrud Ændring i procent 

Kvinder Vestligt land 302 180 - 40,4 % 

  Ikke-vestligt land 101 75 - 25,7 % 

Mænd Vestligt land 447 309 - 30,9 % 

  Ikke-vestligt land 187 123 - 34,2 % 

Alle unge   1.037 687 - 33,8 % 

 

Tabel 26 viser afbruddene fra de gymnasiale uddannelser i skoleårene 2016/2017 og 

2017/2018 fordelt på køn og herkomst. 

 

Tabel 26: Antal af afbrud på de gymnasiale ungdomsuddannelser fordelt på køn og herkomst 

 

2016/2017 2017/2018 Udvikling 
 

Herkomst Antal afbrud Antal afbrud Ændring i procent 

Kvinder Vestligt land 308 305 - 1,0 % 

  Ikke-vestligt land 109 82 - 24,8 % 

Mænd Vestligt land 336 306 - 8,9 % 

  Ikke-vestligt land 138 116 15,9 % 

Alle unge   891 809 - 9,2 % 
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Tabel 27 viser afbruddene fra andre ungdomsuddannelser i skoleårene 2016/2017 og 

2017/2018 fordelt på køn og herkomst. 

 

Tabel 27: Afbrud på andre ungdomsuddannelser fordelt på køn og herkomst 

 

2016/2017 2017/2018 Udvikling 
 

Herkomst Antal afbrud Antal afbrud Ændring i procent 

Kvinder Vestligt land 25 32 + 28  

  Ikke-vestligt land 4 8 + 100  

Mænd Vestligt land 27 51 + 88,9  

  Ikke-vestligt land 12 19 + 58,3  

Alle unge   68 110 + 61,8  

 

 

5.3. 15 – 24 år, der er i gang med en ungdomsuddannelse 

Tabel 28 viser det samlede antal unge i alderen 15 – 24 år, der var i gang med en ungdoms-

uddannelse pr. 28. september 2017 og 28. september 2018 fordelt på køn og herkomst.13  

 

Tabel 28: Antal af unge i alderen 15 – 24 år, der er i gang med en ungdomsuddannelse 

 

I gang pr. 

28.9. 2017 

I gang pr. 

28.9.2018 

Udvikling 

 

Herkomst I gang Antal afbrud Ændring i procent 

Kvinder Vestligt land 4.294 4.260 - 0,8 

  Ikke-vestligt land 944 945 + 0,1 

Mænd Vestligt land 4.729 4.654 - 1,6 

  Ikke-vestligt land 983 952 - 3,2 

Alle unge   10.950 10.811 - 1,3 

  

                                           
13 Vestlige lande: Alle 28 EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, 
Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. 
Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande.  
Definitionen er hentet fra Danmarks Statistik: ’Statistikdokumentation for indvandrere og efterkommere 

2017’. 
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6. Afgangsskole, afbrud og fravær/karakterer i 9. klasse   

6.1. Afbrud udspecificeret på 9. klasses afgangsskole  

Tabel 29 viser antallet af elever, der forlod 9. klasse fra skolerne i Aarhus Kommune i skole-

årene 2015/2016 og 2016/2017, samt hvor mange af disse, der afbrød en ungdomsuddan-

nelse i skoleåret 2017/2018. I oversigten er inkluderet elever fra specialklasser og modtage-

klasser. 

 

Tabel 29: Afbrud fordelt på afgangsskole efter 9. klasse  

Skoler i Aarhus Afbrud Antal Skoler i Aarhus Afbrud Antal 

Bakkegårdsskolen 11 65 Netværksskolen 1 52 

Bavnehøj Skole 7 83 Næshøjskolen 11 89 

Beder Skole 8 117 Risskov Skole 13 141 

Børnenes Friskole 8 41 Rosenvangskolen 17 138 

Egebakkeskolen 2 38 Rudolf Steiner Skolen 1 39 

Elise Smiths Skole 6 115 Rundhøjskolen 6 106 

Ellekærskolen 5 43 Sabro-Korsvejskolen 17 91 

Ellevangskolen 18 191 Samsøgades Skole 10 88 

Elsted Skole 13 140 Selam Privatskole 1 23 

Engdalskolen 10 121 Skjoldhøjskolen 12 72 

Forældreskolen 21 165 Skovvangskolen 11 89 

Frederiksbjerg Skole 9 130 Skt. Knuds Skole 14 131 

Gammelgaardsskolen 15 162 Skæring Skole 15 154 

Hasle Skole 11 77 Skødstrup Skole 8 151 

Holme Skole 14 115 Skåde Skole 8 98 

Højbjerg Privatskole 9 32 Solbjergskolen 4 82 

Højvangskolen 5 87 Strandskolen 9 112 

Hårup Skole 3 50 Sødalskolen 6 37 

Interskolen 6 73 Sølystskolen 9 113 

Jakobskolen 3 27 Søndervangskolen 12 53 

Katrinebjergskolen 14 110 Tilst Skole 11 132 

Kragelundskolen 11 165 Tovshøjskolen 16 52 

Laursens Realskole 6 119 Tranbjergskolen 22 198 

Lisbjergskolen 5 52 Vestergårdsskolen 6 66 

Lykke Skolen 6 40 Viby Skole 12 95 

Lystrup Skole 4 80 Virupskolen 7 93 

Læssøesgades Skole 5 77 Vorrevangskolen 11 96 

Malling Skole 10 89 Åby Skole 11 85 

Møllevangskolen 6 50 Århus Friskole 5 33 

Mårslet Skole 15 142 Århus Privatskole 8 42 

N. Kochs Skole 9 91 I alt 569 5.638 
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6.2. Afbrud sammenholdt med fravær og karaktergennemsnit i 9. klasse 

I afsnit 6.2. fokuseres der på sammenhængen mellem unges afbrud fra ungdomsuddannelser 

og henholdsvis deres fravær og karaktergennemsnit i 9. klasse. Afsnittet kan vise sammen-

hænge i data, men ikke årsagssammenhænge, idet der er mange bagvedliggende årsager til 

fravær i skolen samt en tæt sammenhæng mellem personlige, faglige og sociale kompetencer.  

 

Data på fravær og karaktergennemsnit i 9. klasse fra folkeskoler og specialskoler i Aarhus 

Kommune i skoleårene 2007/2008 – 2017/2018 er leveret til UU Aarhus-Samsø af Magistrats-

afdelingen for Børn og Unge. 

 

Afbrud sammenholdt med fravær i 9. klasse 

Figur 6: Unge med opmærksomhedskrævende fravær i 9. klasse 

 

Ift. fravær opererer Magistratsafdelingen for Børn og Unge med betegnelsen ’opmærksom-

hedskrævende fraværsmønster’, hvilket defineres som: 11 eller flere fraværstilfælde og/eller 

10 % eller mere samlet fravær i skoleåret.  

 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge har fraværsdata fra grundskolen på 878 af de unge, der 

afbrød i skoleåret 2017/2018. Heraf havde 378 et opmærksomhedskrævende fravær i 9. 

klasse, svarende til 43 %. Af de 10.811 15 – 24-årige, der var i gang med en ungdomsuddan-

nelse pr. 28. september 2018 (jf. tabel 13), foreligger der fraværsdata på 7.020. Heraf havde 

1.805 et opmærksomhedskrævende fraværsmønster i 9. klasse, svarende til 26 %.  

 

I figur 6 vises andelen med opmærksomhedskrævende fravær i 9. klasse i henholdsvis grup-

pen af unge, der afbrød i skoleåret 2017/2018 og den samlede gruppe af unge, der var i gang 

med en ungdomsuddannelse på opgørelsestidspunktet.  

 

Afbrud sammenholdt med karaktergennemsnit i 9. klasse 

Opgørelsen af karaktergennemsnit i 9. klasse bygger på karakterer fra elever på folkeskoler og 

specialskoler i Aarhus Kommune i skoleårene 2007/2008 - 2017/2018, som har aflagt mindst 

fire ud af otte bundne prøvefag. 

 

Af de i alt 10.811 15 – 24-årige, der er i gang med en ungdomsuddannelse pr. 28. september 

2018, foreligger der karakterdata i 9. klasse ud fra overstående definition på i alt 6.426 unge, 
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svarende til 59 %. I tabel 30 ses det, hvordan karaktergennemsnittet i 9. klasse fordeler sig 

blandt de 6.426 unge. 

 

Tabel 30: Karaktergennemsnit i 9. klasse blandt unge i gang med en uddannelse 

Karaktergennemsnit Antal unge Andel i procent 

5,0 eller derover 5.329 83 % 

Mellem 2,0 og 4,9 998 15 % 

Under 2,0 99 2 % 

I alt 6.426 100 %  

 

Af de 1.491 unge, der afbrød en ungdomsuddannelse i skoleåret 2017/2018 har Magistratsaf-

delingen for Børn og Unge karakterdata ud fra ovenstående definition på 706 unge. Dette ud-

gør 47 %. I tabel 31 ses det, hvordan karaktergennemsnittet i 9. klasse fordeler sig blandt de 

706 unge. 

 

Tabel 31: Karaktergennemsnit i 9. klasse blandt unge, der afbrød i skoleåret 2017/2018 

Karaktergennemsnit Antal unge Andel i procent 

5,0 eller derover 434 62 % 

Mellem 2,0 og 4,9 235 33 % 

Under 2,0 37 5 % 

I alt 706 100 %  

 

I figur 7 ses karaktergennemsnittet i 9. klasse i henholdsvis gruppen af unge, der var i gang 

med en ungdomsuddannelse på opgørelsestidspunktet og gruppen af unge, der afbrød i skole-

året 2017/2018.  

 

Figur 7: Karaktergennemsnit i 9. klasse blandt unge i gang med en uddannelse/afbrød 

 

Bemærkninger til datagrundlaget 

Det skal bemærkes, at det kun er muligt at give indikationer på tendenser i opgørelserne i af-

snit 6.2., idet der ikke foreligger fraværs- og karakterdata på alle de unge, der afbrød en ung-

domsuddannelse i skoleåret 2017/2018. Således har det eksempelvis kun været muligt at få 

fraværsdata på 878 af de i alt 1.491 unge, der afbrød en ungdomsuddannelse i skoleåret 

2017/2018, svarende til 59 %. Forklaringen på de manglende fraværsdata på de resterende 

613 unge er bl.a., at de enten kommer fra andre kommuner eller fra privatskoler og eftersko-

ler. Magistraten for Børn og Unge har ikke adgang til data på disse unges fravær.  
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7. Bilag 

Bilag 1: Afbrud fra erhvervsuddannelser på institutionsniveau, skoleåret 2017/2018 

 

Tabel 34: Afbrud fra de enkelte uddannelsesinstitutioner og indgange på erhvervsuddannelser 

i Aarhus i perioden 1. august 2017 - 31. juli 2018  

 Antal I alt  

Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder   

Dyr, planter og natur - hovedforløb 1  

Fødevarer, jordbrug og oplevelser - grundforløb 5  

Fødevarer, jordbrug og oplevelser - hovedforløb 18  

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb 1  

Sum  25 

IOOS Institut for Odontologi og Oral Sundhed   

Omsorg, sundhed og pædagogik - hovedforløb 11  

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb 1  

Sum  12 

Aarhus Business College - EUX og EUD Business   

Kontor, handel og forretningsservice - grundforløb 20  

Kontor, handel og forretningsservice - hovedforløb 186  

Merkantil - grundforløb 1  

Merkantil - hovedforløb 6  

Sum  213 

VIA University College, Campus Aarhus C   

Teknologi, byggeri og transport - grundforløb 2  

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb 1  

Sum  3 

SOSU Østjylland, Aarhus    

Omsorg, sundhed og pædagogik - grundforløb 3  

Omsorg, sundhed og pædagogik - hovedforløb 53  

Sundhed, omsorg og pædagogik - hovedforløb 4  

Sum  60 

AARHUS TECH   

Bil, fly og andre transportmidler - hovedforløb 1  

Bygge- og anlæg - hovedforløb 1  

Fødevarer, jordbrug og oplevelser - grundforløb 1  

Fødevarer, jordbrug og oplevelser - hovedforløb 36  

Mad til mennesker - hovedforløb 2  

Omsorg, sundhed og pædagogik - grundforløb 2  

Omsorg, sundhed og pædagogik - hovedforløb 4  

Teknologi, byggeri og transport - grundforløb 35  

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb 171  

Sum  253 

Alle afbrud  566 
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Bilag 2: Afbrud på uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune, skoleåret 2016/2017 

 

Tabel 35: Afbrud fra uddannelsesinstitutionerne i Aarhus i perioden 1. august 2016 - 31. juli 

2017. Opgjort efter alder på afbrudstidspunktet 

Alder 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I alt 

Aarhus Business Col-

lege – EUX og EUD Business 

1 3 31 74 73 50 32 26 15 1 306 

AARHUS TECH 1 15 69 66 63 40 42 35 34 4 369 

IOOS - Institut for Odontologi 

og Oral Sundhed 

- - - 4 3 1 3 2 4 - 17 

Jordbrugets Uddannel-

ses Center, Beder 

- 3 1 5 5 3 7 2 3 2 31 

SOSU Aarhus - 3 17 25 19 12 10 13 5 3 107 

AARHUS TECH, Teknisk 

Gymnasium Viby 

2 8 4 1 2 2 - - - - 19 

AARHUS TECH, Aarhus 

Gymnasium 

1 17 15 11 1 3 
 

- - - 48 

Aarhus Handelsgymna-

sium – Risskov 

2 17 18 19 9 3 4 - - - 72 

Aarhus Handelsgymna-

sium - Viby 

2 22 35 22 9 1 2 - 1 - 94 

Aarhus Akademi - - 10 22 21 11 15 8 1 - 88 

Aarhus Katedralskole 3 20 18 17 8 2 - - - - 68 

Aarhus Private Gymna-

sium 

3 4 4 2 3 - 1 - - - 17 

Aarhus Statsgymna-

sium 

2 10 12 7 3 - 1 - - - 35 

Egå Gymnasium 1 15 11 7 3 - - - - - 37 

Langkaer Gymnasium: 

STX, HF og IB 

3 27 34 26 12 1 1 - 1 1 106 

Marselisborg Gymna-

sium 

1 16 29 9 - 1 - - - - 56 

Risskov Gymnasium 3 19 15 13 4 
 

- 1 - - 55 

Viby Gymnasium 2 17 25 11 8 3 1 - - - 67 

VUC Aarhus, Aarhus af-

deling 

- - 1 11 4 12 6 6 1 - 41 

Erhvervsgrunduddan-

nelsen (egu) 

- - 4 4 7 5 5 5 1 - 31 

Kombineret Ungdoms-

uddannelse (KUU) 

- - 1 4 11 6 6 6 3 - 37 

STU, Aarhus Kommune - 1 2 2 3 7 6 3 - 1 25 

Hovedtotal 27 217 356 362 271 163 142 107 69 12 1726 
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 5. december 2018 
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Byrådshenvist sag: Beskæftigelsesplan 2019 – 

investeringer i job 
3. Masterplan på hjemløseområdet
4. Status på mål og økonomi, 3. kvartal 2018
5. Orienteringspunkter
6. Skriftlige orienteringer
7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
8. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

Bilag: 
- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. 

december 2018

2. Byrådshenvist sag: Beskæftigelsesplan 2019 – 
investeringer i job

Baggrund/formål: Byrådet behandlede på sit møde den 28. 
november 2018 Beskæftigelsesplan 2019. På byrådsmødet blev 
sagen henvist til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelsesforvaltningen/
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Ledelse & Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade 
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39

E-mail:
beskaeftigelse@aarhus.dk
Direkte e-mail:
sjas@aarhus.dk

Sag: 18/055938-1
Sagsbehandler:
Jacob Sonne/
Jan Gehlert
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Side 2 af 5Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 16.35 – 17.05 (30 min.)

Bilag:
- Indstilling
- Bilag 1: Beskæftigelsesplan 2019
- Bilag 2: Høring i Arbejdsmarkedspolitisk Forum
- Transskribering af byrådsdebat

3. Masterplan på hjemløseområdet 

Baggrund/formål: På baggrund af den seneste nationale 
hjemløsetælling, besluttede Aarhus Byråd i november 2017 at 
igangsætte en kortlægning og masterplan på området. 
Formålet er at give et overblik over kommunale og private tilbud 
og indsatser samt pege på nye tiltag til at forebygge og afhjælpe 
hjemløshed. Dette set i lyset af Byrådets vision om Aarhus – en 
god by for alle.

På baggrund af det ovenstående er der udarbejdet en 
byrådsindstilling, hvori kortlægningen indgår samt forslag til 
igangsættelse af initiativer.

Ligeledes orienteres der under dette punkt om herbergspladser 
og kapacitet i forlængelse af byrådsdebatten den 28. november 
2018.

Driftschef for Socialpsykiatri- og Udsatte Voksne, Niels Schwartz 
deltager under punktet. 

Metode: Mundtlig drøftelse 

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.05 – 17.35 (30 min.)

Bilag:
- Byrådsindstilling
- Bilag 1: Kortlægning og masterplan på hjemløseområdet 
- Bilag 2: Anbefalinger fra de 10 spor
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- Bilag 3: Kortlægning – Tilbud til hjemløse
- Bilag 4: Udfordringer og initiativer ift. Klostertorvet
- Bilag 5: Initiativer og indsatser 
- Bilag 6: Høringssvar med bemærkninger
- Bilag 7: Høringssvar i fuld længde
- Beslutningsforslag fra Enhedslisten vedr. hjælp til hjemløse 

gadesovere.
- Ti-dages forespørgsel fra SF om herbergspladser i Aarhus
- Besvarelse af 10 dages forespørgsel fra SF om omkring 

herbergspladser i Aarhus

4. Status på mål og økonomi, 3. kvartal 2018 
Baggrund/formål: Hvert kvartal orienteres udvalget om status 
på MSB’s mål og økonomi. Denne gang orienteres udvalget om 
status for 3. kvartal 2018.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen og Vibeke Jensen 

Tid: 17.35 – 17.55 (20 min.)

Bilag:
- MSBs økonomi 3. kvartal 2018
- Status på MSB’s mål og resultater 3. kvartal 2018

5. Orienteringspunkter

A) Eventuelle orienteringer

Baggrund/formål: Eventuel orientering.

Metode: Mundtlig orientering. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 17.55 – 18.00 (5 min.)
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6. Skriftlige orienteringer

A) Orientering om ansøgning og tildeling af §18 midler (3. 
runde 2018)

Resume: Tre gange årligt uddeler Sociale Forhold og 
Beskæftigelse (MSB) frivillighedsmidler (§18-midler) til støtte 
af det frivillige sociale arbejde rettet mod MSB’s målgruppe. Der 
er modtaget i alt 41 ansøgninger i 3. runde, hvoraf 27 har fået 
tilskud. Samlet set uddeles der 677.877 kr. i 3. runde i 2018. 
Se vedlagte bilag for yderligere information. 

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan 
disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke. 

Bilag: 
- Kort opsummering
- Notat vedr. fordeling af § 18-midler (3. runde 2018)
- Bilag 1: Oversigt over § 18 tildeling
- Bilag 2: Principper for fordeling af § 18-midler

B) Orientering om status på den selvejende institution 
Dalgaarden

Resume: Udvalget orienteres i det skriftlige materiale om status 
på den selvejende institution Dalgaarden.

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan 
disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 
spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke. 

Bilag: 

7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget 
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er 
mulighed for at deltage i. 

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til 
behandling i byrådet fra Socialforvaltningen og 
Beskæftigelsesforvaltningen

Metode: Mundtlig drøftelse. 
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Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid:  18.00 – 18.05 (5 min.)

Bilag:
- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

8. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)

Bilag:
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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