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Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
15-01-2019 08:30

15-01-2019 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

15. januar 2019
08:30 - 10:30
Rådmandens kontor, Rådhuset

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

Afbud:

Fraværende:

Bemærk:

1   Til godkendelse
1.1   Dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

1.2   Referat
Referatet blev godkendt. 

2   Til drøftelse
3   Til orientering
3.1   Frikommuneforsøg 2019-2023
Borgmesterens Afdeling har kort før jul fremsendt henholdsvis invitationen til nyt 
frikommuneforsøg fra Økonomi- og Indenrigsministeren samt en tids- og procesplan for 
udarbejdelse af ansøgninger om frikommuneforsøg.

MSB har grundet den korte tidsfrist ikke identificeret konkrete forslag til 
frikommuneforsøgene og fremsender således ikke nogle forslag til sekretariatsgruppen

Indstilling om, at: 
1) rådmanden tager indstillingen til efterretning



Side 2

EKH orienterede om drøftelserne i direktørgruppen.

Rådmandskredsen drøftede indstillingen. 
 Langtidsledige tager teten kan være et eksempel på et tiltag, som kan meldes ind. 

Kunne meldes ind i forbindelse med udtalelse til Alternativets forslag.  

I tilfælde af andre gode forslag til initiativer, så fremsætter vi dem uden for fristen.

Indstillingen blev taget til efterretning. 

(BEF følger op. Udkast til magistratsindstilling og udfyldt ØIM-skabelon fremsendes til 
O&L senest 17. januar kl. 13.00) 

3.2   Orientering fra magistraten
KW orienterede om drøftelserne fra Magistratsmødet, herunder bl.a. indstilling om 
lokalerokaden.

3.3   Orientering om udvalgsmødet
Forslag fra V om tilsynsforpligtigelser bør som udgangspunkt i økonomiudvalget og skal 
derfor flyttes fra oversigten.

3.4   Bordrunde
 KW bemærkede, at der skal være fokus på at nye regler om indstillinger frem for 

udtalelser og hvorvidt vi har gamle beslutningsforslag, som skal fremsendes inden 
for de nye frister (O&L følger op). 

 KW orienterede om henvendelse vedr. personsag. (økonomi udarbejder svar – er 
bestilt via edoc)
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Indstilling

UPV-rapporten 2019
Uddannelsesparathedsvurderinger i 8., 9. og 10. klasse 
15. januar 2019. 

1. Resume
Rapporten over uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) i 
8., 9. og 10. klasse d. 15. januar 2019 forelægges her 
rådmanden til orientering.

I årets UPV-opgørelse kan det konstateres, at:
 Der er et minimalt fald fra 29,9% i 2018 til 29,5 % i 

2019 i andelen af elever, der er vurderet ikke 
uddannelsesparat i 8. klasse 

 Der er en stigning (i procentpoint) i andelen af 
elever, som bliver uddannelsesparate i perioden fra 
15. januar i 8. klasse til 15. januar i 9. klasse (fra 
4.7 procentpoint i 2018 til 7.2 procentpoint i 2019 
jf. tabel 7 i UPV-rapporten) 

 
2. Beslutningspunkter
At 1) rådmanden tager orienteringen til efterretning
At 2) Status på UPV drøftes med rådmanden for MBU ifm 
med møde om ungehandlingsplanen d. 19/2

3. Baggrund
UPV-rapporten omfatter uddannelsesparathedsvurderingen 
af elever i 8., 9. og 10. klasse på folke-, privat- og 
friskoler beliggende i Aarhus Kommune. Dvs. unge, som, 
uanset bopælskommune, har et grundskoletilbud i Aarhus, 
samt går på en skole, hvor UU Aarhus har 
vejledningsopgaven. Rapporten omfatter ikke elever på 
efterskoler beliggende i Aarhus Kommune. 

UPV-processen
Processen i uddannelsesparathedsvurderingen er, at 
skolerne skal have færdiggjort grundlaget for UPV senest 

Til Rådmand Kristian Würtz
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 18. januar 2019
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d. 1. december 2018. Grundlaget for 
uddannelsesparathedsvurderingen er:

1. Elevens foreløbige uddannelsesønske efter 
grundskolen. Der vurderes til gruppen af de 3-årige 
gymnasiale uddannelser, til den 2-årige HF - 
uddannelse eller til gruppen af erhvervsuddannelser 
(EUD). Alle elever skal 
uddannelsesparathedsvurderes, medmindre eleven 
har fået tilbud efter lov om ungdomsuddannelse for 
unge med særlige behov. I så fald benyttes 
kategorien ’fritaget for 
uddannelsesparathedsvurdering’

2. Elevens seneste standpunktskarakterer for at belyse 
de faglige forudsætninger

3. Skolens vurdering af elevens personlige-, sociale- 
og praksisfaglige forudsætninger for at kunne 
vælge, påbegynde og gennemføre en EUD, HF 
og/eller en 3-årig gymnasial uddannelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager på 
baggrund af grundlaget uddannelsesparathedsvurderingen 
senest d. 15. januar 2019. 

Uddannelsesparathedsvurderingen er en løbende proces 
fra 15. januar, når eleven går i 8. klasse, frem til 15. 
januar når eleven går i 9. klasse (eller 15. januar når 
eleven går i 10. klasse). I processen skal skolen give UU 
besked, hvis skolen vurderer, at elevens forudsætninger 
ændrer sig. Herefter skal Ungdommens 
Uddannelsesvejledning foretage en ny vurdering af 
elevernes uddannelsesparathed. Det er i lovgivningen 
fastsat, at der skal laves en vurdering på 8. årgang igen d. 
25. juni og på 9. og 10. årgang d. 4. juni.

Eleverne kan vurderes ’uddannelsesparat’ eller ’ikke 
uddannelsesparat’. Betegnelsen ’delvis uddannelsesparat’ 
benyttes, hvis eleven er vurderet ikke parat til mindst en 
af de valgte uddannelsesretninger, men parat til en anden 
af de ønskede uddannelsesretninger. For de elever, som 
vurderes ’ikke uddannelsesparat’, ’delvis 
uddannelsesparat’ og ’fritaget for 
uddannelsesparathedsvurdering’ skal UU og skolen i 
samarbejde iværksætte en målrettet vejlednings- og 
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skoleindsats med det mål, at eleven bliver 
uddannelsesparat inden afslutningen af grundskolen.

4. Effekt
-
5. Ydelse
Arbejdsgruppe 2 under ungehandlingsplanen arbejder med 
at styrke samarbejdet mellem MSB og MBU om 
uddannelsesparathedsvurderingen og opfølgningen herpå. 
Jf. arbejdsgruppens kommissorium arbejdes der med at 
indsamle viden og erfaring om uddannelsesvurderings-
processen, foretage prøvehandlinger og udarbejde 
materiale, der derefter skal understøtte: 

 Tæt og meningsfuld involvering 
o Tæt og systematisk involvering af de unge i et 

læringsperspektiv
o Tæt involvering af forældrene ifm. UP-processen 
o Uddannelsesparathedsprocessen skal opleves 

som et meningsfuldt forløb af elever og forældre

 Ensartet vurdering af uddannelsesparathed
o Fælles forståelse af kriterier for 

uddannelsesparathedsvurderingen på tværs af 
skoler og UU

 Smidige arbejdsgange – klare roller og opgaver
o Systematiske og smidige arbejdsgange i 

samarbejdet mellem skoler, FU, UU – der er klar 
rolle- og opgavefordeling

 Fælles forståelsesramme 
o Der er et fælles sprog på tværs af skoler, FU, UU 

og ungdomsuddannelserne om 
uddannelsesparathedsvurderingen og den 
tilhørende proces.  

6. Organisering
-
7. Ressourcer
-

Bilag
Bilag 1: UPV-rapporten 2019

Beskæftigelsesforvaltningen Lix: 4.879
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Tlf.: 89 40 20 00
E-post: beskaeftigelse@aarhus.dk

Sagsbehandler: Anders Skov/Peter Ravn 
Lilleheden/Peter Risvig
Tlf.: 29 28 46 07
E-post: risvig@aarhus.dk
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1. UPV-processen 

 

UU Aarhus Samsø har pr. 15. januar 2019 afsluttet processen vedrørende uddannelsespara-

thedsvurderingen (UPV), som er beskrevet i BEK nr. 1498 af 12/12 2018. Bekendtgørelse om 

uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddan-

nelse. 

 

UPV-rapporten omfatter uddannelsesparathedsvurderingen af elever på folke-, privat- og fri-

skoler i Aarhus Kommune.  

 

UPV-processen 

Processen i uddannelsesparathedsvurderingen er, at skolerne skal have færdiggjort grundlaget 

for UPV senest d. 1. december 2018. Grundlaget for uddannelsesparathedsvurderingen er: 

 

1. Elevens foreløbige uddannelsesønske efter grundskolen. Der vurderes til gruppen af de 

3-årige gymnasiale uddannelser, til den 2-årige HF - uddannelse eller til gruppen af er-

hvervsuddannelser (EUD). Alle elever skal uddannelsesparathedsvurderes, medmindre 

eleven har fået tilbud efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I 

så fald benyttes kategorien ’fritaget for uddannelsesparathedsvurdering’. 

 

2. Elevens seneste standpunktskarakterer for at belyse de faglige forudsætninger 

 

3. Skolens vurdering af elevens personlige-, sociale- og praksisfaglige forudsætninger for 

at kunne vælge, påbegynde og gennemføre en EUD, HF og/eller en 3-årig gymnasial 

uddannelse 

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager på baggrund af grundlaget uddannelsespara-

thedsvurderingen senest d. 15. januar 2019.  

 

Uddannelsesparathedsvurderingen er en løbende proces fra 15. januar når eleven går i 8. 

klasse og frem til 15. januar når eleven går i 9. klasse (eller 15. januar når eleven går i 10. 

klasse), hvor skolen skal give UU besked, hvis skolen vurderer, at elevens forudsætninger æn-

drer sig. Herefter skal Ungdommens Uddannelsesvejledning foretage en ny vurdering af UPV. 

Det er i lovgivningen fastsat, at der skal laves en vurdering på 8. årgang igen d. 25. juni og på 

9. og 10. årgang d. 4. juni. 

 

Eleverne kan vurderes ’uddannelsesparat’ eller ’ikke uddannelsesparat’. Betegnelsen ’delvis 

uddannelsesparat’ benyttes, hvis eleven er vurderet ikke parat til mindst en af de valgte ud-

dannelsesretninger, men parat til en anden af de ønskede uddannelsesretninger. For de elever, 

som vurderes ’ikke uddannelsesparat’, ’delvis uddannelsesparat’ og ’fritaget for uddannelses-

parathedsvurdering’ skal UU og skolen i samarbejde iværksætte en målrettet vejlednings- og 

skoleindsats med det mål, at eleven bliver uddannelsesparat inden afslutningen af grundsko-

len. 
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2. Datagrundlag 

 

Datagrundlaget i denne UPV-oversigt er unge, som, uanset bopælskommune, har et grundsko-

letilbud i Aarhus, samt går på en skole, hvor UU Aarhus har vejledningsopgaven.  

 

Dette betyder, at datagrundlaget er alle elever i 8., 9. og 10. klasse på folke-, privat- og fri-

skoler beliggende i Aarhus Kommune. Datagrundlaget gælder ikke elever på efterskoler belig-

gende i Aarhus Kommune.  

 

Data er trukket 15. januar 2019 fra UNO Ung.  

 

Data vises som: ’uddannelsesparat’ og ’ikke uddannelsesparat’. Kategorien ’ikke uddannelses-

parat’ omfatter også elever, der er vurderet ’delvis uddannelsesparat’.  

 

I rapportens opgørelser er enkelte vurderinger udeladt, da der enten mangler hele eller dele af 

skolens grundlag for UPV eller der er fejl i registreringen. Det eksakte antal af vurderinger, der 

er udeladt, er angivet i note under de respektive tabeller.  
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3. Antal uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse 

 

Konklusioner for UPV i 8. klasse  

• 992 ud af 3.364 elever i 8. klasse i 2019 vurderet ikke uddannelsesparat, svarende til 

29,5 %. Af de 992 elever er 84 fritaget for uddannelsesparathedsvurdering   

• Af de 992 elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate er de 84 fritaget for UPV. 

Disse er enten elever i målgruppen til STU eller elever i modtageklasser.  

• Af de 992 elever er de 144 elever vurderet parate til mindst anden valgt uddannelses-

retning, dvs. de er delvis uddannelsesparate og ville kunne påbegynde en ungdomsud-

dannelse i forlængelse af grundskolen   

 

Tabel 1: Udvikling i andelen af IUP elever i 8. klasse 

2015 2016 2017 2018 2019 

21,0 % 22,8 % 23,8 % 29,9 % 29,5 % 

 

Figur 1: Udvikling i andelen af IUP elever i 8. klasse 

 
 

Note: Ifm. uddannelsesparathedsvurderingen i 2018 blev vurderingskriterierne ændret såle-

des, at de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddan-

nelse blev hævet fra 4,0 til 5,0 i gennemsnit af alle afgivne standpunktskarakterer. Dette var 

gældende for elever i 8. klasse fra og med skoleåret 2017/2018 og for elever i 9. klasse fra og 

med skoleåret 2018/2019. Vurderingskriterierne i 8. klasse før 2018 og vurderingskriterierne 

fra 2018 og frem er således ikke direkte sammenlignelige. Dette er grafisk illustreret med den 

stiplede linje i figur 1. De ændrede vurderingskriterier udgør en væsentlig del af forklaringen 

på den markante stigning fra 2017 til 2018 i andelen af elever, der blev vurderet ikke uddan-

nelsesparat i 8. klasse.  
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Tabel 2: Samlet antal og andel der er vurderet uddannelsesparat og ikke uddannelsesparat  

 Vurderet UP Vurderet IUP Total 

Antal1 2372 992 3364 

Andel 70,5 % 29,5 % 100 % 

 

Tabel 3: Kategorien ’vurderet IUP’ udspecificeret 

 Fritaget for UPV Delvis UP IUP 

Antal 84 144 764 

Andel 2,5 % 4,3 % 22,7 % 

 

  

                                           
1 31 vurderinger er udeladt i opgørelsen, da der enten mangler hele eller dele af skolens grundlag for UPV eller der er 

fejl i registreringen 
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4. Antal uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate elever i 9. klasse 

 

Konklusioner for UPV i 9. klasse  

• 689 ud af 3029 elever i 9. klasse er pr. 15. januar 2019 vurdereret ’ikke uddannelses-

parat’, hvilket svarer til 22,7 % 

• Af de 689 ikke uddannelsesparate elever er 101 elever, som er fritaget for UPV. Disse 

er enten elever i målgruppen til STU eller elever i modtageklasser.  

• Af de 689 elever er de 128 elever vurderet parate til mindst én anden valgt uddannel-

sesretning, dvs. de er delvis uddannelsesparate og ville kunne påbegynde en ungdoms-

uddannelse i forlængelse af grundskolen   
 

Tabel 4: Udvikling i andelen af IUP elever i 9. klasse 

2016 2017 2018 2019 

14,9 % 17,0 % 19,1 % 22,7 % 

 

Figur 2: Udvikling i andelen af IUP elever i 9. klasse 

 
 

Note: Ifm. uddannelsesparathedsvurderingen i 2018 blev vurderingskriterierne ændret såle-

des, at de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddan-

nelse blev hævet fra 4,0 til 5,0 i gennemsnit af alle afgivne standpunktskarakterer. Dette var 

gældende for elever i 8. klasse fra og med skoleåret 2017/2018 og for elever i 9. klasse fra og 

med skoleåret 2018/2019. Vurderingskriterierne i 9. klasse før 2019 og vurderingskriterierne 

fra 2019 og frem er således ikke direkte sammenlignelige. Dette er grafisk illustreret med den 

stiplede linje i figur 2. En del af forklaringen på at andelen af elever, der blev vurderet ikke ud-

dannelsesparat i 9. klasse er steget fra 19,1 % i 2018 til 22,7 % i 2019 er således, at eleverne 

i 9. klasse i 2019 for første gang blev vurderet ud fra de ændrede vurderingskriterier.  
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Tabel 5: Samlet antal/andel elever der er vurderet uddannelsesparat og ikke uddannelsesparat  

 Vurderet UP Vurderet IUP Total 

Antal2 2340 689 3029 

Andel 77,3 % 22,7 % 100 % 

 

Tabel 6: Kategorien ’vurderet IUP’ udspecificeret 

 Fritaget for UPV Delvis UP IUP 

Antal 101 128 460 

Andel 3,3 % 4,2 % 15,2 % 

 

Tabel 7: Udvikling i andel ikke-uddannelsesparate elever pr. årgang ved UPV 15. januar i 8. 

klasse og 15. januar i 9. klasse3  

 8. klasse  15.1 2015 15.1 2016 15.1 2017 15.1 2018 

21,0 % 22,8 % 23,8 % 29,9 % 

9. klasse  15.1 2016 15.1 2017 15.1 2018 15.1 2019 

14,9 % 17,0 % 19,1 % 22,7 % 

Fald i procentpoint -6,1 -5,8  -4,7 -7,2 

 

Forskellen i de faglige kriterier i 8. og 9. klasse som årsag til parathedsvurdering 

Af de 177 elever i 9. klasse, der udelukkende ønskede at blive parathedsvurderet til en er-

hvervsuddannelse, og blev vurderet parat hertil, havde de 60 et gennemsnit på under 4,0 af 

deres standpunktskarakterer i 9. klasse. Disse elever kan i princippet være blevet vurderet pa-

rat til en erhvervsuddannelse i 9. klasse alene grundet ændringen fra 8. til 9. klasse i de fag-

lige kriterier for at blive vurderet parat til en erhvervsuddannelse. Således ændres de faglige 

kriterier fra 4,0 i gennemsnit af elevens standpunktskarakterer i 8. klasse til 2,0 i gennemsnit 

af karaktererne i matematik og 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk i 9. klasse.   

 

  

                                           
2 13 vurderinger er udeladt i opgørelsen, da der enten mangler hele eller dele af skolens grundlag for UPV eller der er 
fejl i registreringen 
3 For at se udviklingen pr. årgang læses tabellen lodret. Således var elever i 8. klasse rykket op i 9. klasse ved uddan-

nelsesparathedsvurderingen d. 15. januar det efterfølgende år  
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5. Antal uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate elever i 10. klasse 

 

Konklusioner for UPV i 10. klasse  

• 368 ud af 754 elever i 10. klasse er pr 15.1 2019 vurderet Ikke uddannelsesparat, hvil-

ket svarer til 51,2 % 

• Af de 386 ikke uddannelsesparate elever er 138 elever, som er fritaget for UPV. Disse 

er enten elever i målgruppen til STU eller elever i modtageklasser.  

• Af de 368 elever er de 70 elever elever vurderet parate til mindst én anden valgt ud-

dannelsesretning, dvs. de er delvis uddannelsesparate og ville kunne påbegynde en 

ungdomsuddannelse i forlængelse af grundskolen   

 

Tabel 8: Samlet antal og andel der er vurderet uddannelsesparat og ikke uddannelsesparat  

 Vurderet UP Vurderet IUP Total 

Antal4 386 368 754 

Andel 51,2 % 48,8 % 100 % 

 

Tabel 9: Kategorien ’vurderet IUP’ udspecificeret 

 Fritaget for UPV Delvis UP IUP 

Antal 138 70 160 

Andel 18,3 % 9,3 % 21,2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
4 31 vurderinger er udeladt i opgørelsen, da der enten mangler hele eller dele af skolens grundlag for UPV eller der er 

fejl i registreringen 
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6. Bilag  

Bilag 1. Antal IUP og UP elever/andel IUP elever i 8. klasse på de enkelte skoler  

• Opgørelsen dækker over elever i almen-, special- og modtagerklasser 

• Forklaring af forkortelser: UP = ’Uddannelsesparat’, IUP = ’Ikke uddannelsesparat’  

• Værdier under fem i tabellen er markeret med * mhp. anonymisering, men er indregnet 

i den samlede opgørelse 

 

Tabel 10: IUP og UP vurderinger i 8. klasse på de enkelte skoler 

Folkeskole IUP UP I alt 
Andel 

IUP 
Folkeskole IUP UP I alt 

Andel 
IUP 

Bakkegårdsskolen 12 15 27 44,4% Tilst Skole 29 44 73 39,7% 

Bavnehøj Skole 15 34 49 30,6% Tovshøjskolen 16 5 21 76,2% 

Beder Skole 7 45 52 13,5% Tranbjergskolen 39 28 67 58,2% 

Ellekærskolen 13 17 30 43,3% Vestergårdsskolen 30 6 36 83,3% 

Ellevangskolen 20 73 93 21,5% Viby Skole 22 32 54 40,7% 

Elsted Skole 11 58 69 15,9% Virupskolen 10 52 62 16,1% 

Engdalskolen 27 57 84 32,1% Vorrevangskolen 30 29 59 50,8% 

Frederiksbjerg Skole 27 68 95 28,4% Åby Skole 27 29 56 48,2% 

Gammelgaardsskolen 19 60 79 24,1% Privatskole IUP UP I alt  

Hasle Skole 25 25 50 50,0% Børnenes Friskole * 22 24 8,3% 

Holme Skole 25 40 65 38,5% Egebakkeskolen * 20 24 16,7% 

Højvangskolen 15 54 69 21,7% Elise Smiths Skole 8 65 73 11,0% 

Hårup Skole 13 28 41 31,7% Forældreskolen i Aarhus 7 80 87 8,0% 

Katrinebjergskolen 25 25 50 50,0% Højbjerg Privatskole 8 9 17 47,1% 

Kragelundskolen 24 60 84 28,6% Interskolen  0 45 45 0% 

Lisbjergskolen 14 30 44 31,8% Jakobskolen * 21 24 12,5% 

Lystrup Skole 16 71 87 18,4% Laursens Realskole * 64 66 3,0% 

Læssøesgades Skole 27 12 39 69,2% N. Kochs Skole 10 37 47 21,3% 

Malling Skole 16 22 38 42,1% 
Rudolf Steiner-Skolen i 
Århus 

0 51 51 0% 

Møllevangskolen 15 11 26 57,7% Selam Privatskole 6 16 22 27,3% 

Mårslet Skole 19 74 93 20,4% Skt Knuds Skole 16 59 75 21,3% 

Næshøjskolen 13 45 58 22,4% 
Aarhus Academy for 
Global Education 

6 19 25 24,0% 

Risskov Skole 16 52 68 23,5% Århus Friskole * 20 21 * 

Rosenvangskolen 16 49 65 24,6% Århus Privatskole * 22 24 * 

Rundhøjskolen 15 72 87 17,2% 
Intern skole på soci-
alpædagogisk op-
holdssted 

IUP UP I alt 
 

Sabro-Korsvejskolen 18 46 64 28,1% Holme Nygaard skole *  0 * * 

Samsøgades Skole 8 20 28 28,6% 
Holmstrupgård - Psyki-
atri for unge 

*  0 * * 

Skjoldhøjskolen 21 18 39 53,8% 
Kommunal ungdoms-
skole 

IUP UP I alt 
 

Skovvangskolen 25 45 70 35,7% 
Netværksskolen, Hel-
tidsundervisningen Aar-
hus 

 8  0 8 100% 

Skæring Skole 15 82 97 15,5% Specialskole IUP UP I alt  

Skødstrup Skole 24 69 93 25,8% Langagerskolen 15  0 15 100% 

Skåde Skole 16 56 72 22,2% Stensagerskolen  21  0 21 100% 

Solbjergskolen 6 45 51 11,8%      

Strandskolen 16 35 51 31,4%      

Sødalskolen 24 8 32 75,0%      

Sølystskolen 21 57 78 26,9%      

Søndervangskolen 26 19 45 57,8% Hovedtotal 992 2.372 3.364  
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Bilag 2. Antal IUP og UP elever/andel IUP elever i 9. klasse på de enkelte skoler  

 

• Opgørelsen dækker over elever i almen-, special- og modtagerklasser 

• Forklaring af forkortelser: UP = ’Uddannelsesparat’, IUP = ’Ikke uddannelsesparat’  

• Værdier under fem i tabellen er markeret med * mhp. anonymisering, men er indregnet 

i den samlede opgørelse 

 

Tabel 11: IUP og UP vurderinger i 9. klasse på de enkelte skoler 

Folkeskole IUP UP I alt 
Andel 

IUP 
Folkeskole IUP UP I alt 

Andel 
IUP 

Bakkegårdsskolen 12 18 30 40,0% Tilst Skole 15 49 64 23,4% 

Bavnehøj Skole 6 34 40 15,0% Tovshøjskolen 17 12 29 58,6% 

Beder Skole 10 46 56 17,9% Tranbjergskolen 33 46 79 41,8% 

Ellekærskolen 19 7 26 73,1% Vestergårdsskolen 18 14 32 56,3% 

Ellevangskolen 20 90 110 18,2% Viby Skole 18 34 52 34,6% 

Elsted Skole 9 72 81 11,1% Virupskolen 6 55 61 9,8% 

Engdalskolen 6 75 81 7,4% Vorrevangskolen 16 22 38 42,1% 

Frederiksbjerg Skole 11 67 78 14,1% Åby Skole 17 46 63 27,0% 

Gammelgaardsskolen 6 62 68 8,8% Privatskole IUP UP I alt  

Hasle Skole 11 32 43 25,6% Børnenes Friskole * * * 4,5% 

Holme Skole 24 41 65 36,9% Egebakkeskolen * * * 10,0% 

Højvangskolen 6 48 54 11,1% Elise Smiths Skole 6 66 72 8,3% 

Hårup Skole 9 22 31 29,0% 
Forældreskolen i Aar-
hus 

6 77 83 7,2% 

Katrinebjergskolen 16 5 21 76,2% Højbjerg Privatskole 7 7 14 50,0% 

Kragelundskolen 11 73 84 13,1% Interskolen  0 36 36 0% 

Lisbjergskolen 7 29 36 19,4% Jakobskolen * * * 6,7% 

Lystrup Skole 8 56 64 12,5% Laursens Realskole 4 61 65 6,2% 

Læssøesgades Skole 17 9 26 65,4% N. Kochs Skole 9 35 44 20,5% 

Malling Skole 8 39 47 17,0% 
Rudolf Steiner-Skolen i 

Århus 
* * * 14,3% 

Møllevangskolen 13 8 21 61,9% Selam Privatskole * * * 12,5% 

Mårslet Skole * * * 6,1% Skt Knuds Skole 11 49 60 18,3% 

Næshøjskolen 10 44 54 18,5% 
Aarhus Academy for 

Global Education 
* * * 20,0% 

Risskov Skole 19 58 77 24,7% Århus Friskole  0 20 20 0% 

Rosenvangskolen 16 49 65 24,6% Århus Privatskole  0 22 22 0% 

Rundhøjskolen 11 65 76 14,5% 

Intern skole på soci-
alpædagogisk op-
holdssted 

IUP UP I alt  

Sabro-Korsvejskolen 13 26 39 33,3% Holme Nygaard skole 8  0 8 100% 

Samsøgades Skole 11 35 46 23,9% 
Holmstrupgård - Psyki-
atri for unge 

* * * 100% 

Skjoldhøjskolen 7 26 33 21,2% 
Kommunal ung-
domsskole 

IUP UP I alt  

Skovvangskolen 19 35 54 35,2% 

Netværksskolen, Hel-
tidsundervisningen 
Aarhus 

* * * 96,4% 

Skæring Skole 12 60 72 16,7% Specialskole IUP UP I alt  

Skødstrup Skole 5 77 82 6,1% Langagerskolen 23   0 23 100% 

Skåde Skole * * * 8,2% Stensagerskolen  32  0 32 100% 

Solbjergskolen * * * 6,4%      

Strandskolen 7 43 50 14,0%      

Sødalskolen 10 13 23 43,5%      

Sølystskolen * * * 6,8%      

Søndervangskolen 15 26 41 36,6% Hovedtotal 689 2.340 3.029  
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Bilag 3. Antal IUP og UP elever/andel IUP elever i 10. klasse på de enkelte skoler  

 

• Opgørelsen dækker over elever i almen-, special- og modtagerklasser 

• Forklaring af forkortelser: UP = ’Uddannelsesparat’, IUP = ’Ikke uddannelsesparat’  

• Værdier under fem i tabellen er markeret med * mhp. anonymisering, men er indregnet 

i den samlede opgørelse 

 

Tabel 12: IUP og UP vurderinger i 10. klasse på de enkelte skoler 

Folkeskole IUP UP I alt 
Andel 
IUP 

Beder Skole * 0 * 100% 

Holme Skole * * * 75,0% 

Katrinebjergskolen * 0 * 100% 

Læssøesgades Skole 5 * 7 71,4% 

Møllevangskolen *  0 * 100% 

Risskov Skole 6  0 6 100% 

Rundhøjskolen 33 30 63 52,4% 

Skjoldhøjskolen *  0 * * 

Skovvangskolen 6  0 6 100% 

Skæring Skole *  0 * 100% 

Tranbjergskolen 77 24 101 76,2% 

Vestergårdsskolen 40 16 56 71,4% 

Viby Skole 5  0 5 100% 

Vorrevangskolen 11  0 11 100% 

EUD10 58 44 102 56,9% 

Privatskole IUP UP I alt  

Laursens Realskole  5 141 146 3,4% 

N. Kochs Skole 17 81 98 17,3% 

Rudolf Steiner-Skolen i År-

hus 
7 29 36 19,4% 

Skt Knuds Skole 6 17 23 26,1% 

Intern skole på social-
pædagogisk opholdssted IUP UP I alt 

 

Holme Nygaard skole 16 0 16 100% 

Holmstrupgård - Psykiatri 
for unge 

* * * 94,7% 

Specialskole IUP UP I alt  

Langagerskolen  21  0 21 100% 

Stensagerskolen  21  0 21 100% 

Hovedtotal 368 386 754  

 

 

 



Bilagsforside

Dokument Titel: Rådmandsindstilling vedr Fattigdom

Dagsordens titel Forslag til nye måltal i 
Fattigdomsredegørelse 2019

Dagsordenspunkt nr 1.4



Rådmandsindstilling vedr. overvejelser om 

Fattigdomsredegørelse 2019

side 1 af 4 

Indstilling

Forslag til nye måltal i 
Fattigdomsredegørelse 2019

1. Resume 
På møde i Byrådet i maj 2018, blev sagen ”Orientering om 
fattigdom i Aarhus Kommune” debatteret. 

Udgangspunktet for debatten var Fattigdomsredegørelsen 
2018, som viste at antallet af borgere på offentlige 
ydelser, med en indtægt under kommunens 
fattigdomsgrænse var faldet.

Af indstillingen fremgik det også, at der var sket en 
stigning i antallet af hjemløse og i antallet af 
udsættelsessager.

Byrådsmedlemmerne havde på mødet en række 
bemærkninger og ønsker til supplerende måltal for 
fattigdom i Aarhus Kommune. Derfor blev det besluttet, at 
der skulle være en drøftelse i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget om, hvad fattigdomsredegørelsen 
fremover bør indeholde.

Beskæftigelsesforvaltningen har på den baggrund lavet en 
undersøgelse af muligheden for inkluderingen af yderligere 
måltal i Fattigdomsredegørelse 2019 og forslår følgende.

- Geografisk fordeling af fattigdom

- Flowmåling

- Antal fattige børn

- Parametre for sundhed

Til Rådmand Kristian Würtz
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 18. januar 2019
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- BEF-indsatser

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:

At 1) Beskæftigelsesforvaltningens forslag til supplerende 
måltal godkendes og danner udgangspunkt for en videre 
drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget om, hvad 
fattigdomsredegørelsen fremover bør indeholde.

3. Baggrund
På møde i byrådet d. 23. maj 2018 blev ”Sag 7. 
Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune” debatteret. 

Udgangspunktet for debatten var Byrådsindstilling 2018 
om Fattigdom i Aarhus Kommune (Fattigdomsredegørelsen 
2018), som viste at antallet af borgere på offentlige 
ydelser, med en indtægt under kommunens 
fattigdomsgrænse var faldet, fra 1.816 i december 2016 til 
1.596 i december 2017, et fald på 12 %.

Af indstillingen fremgik det også, at der i 2017 var 
registreret 767 hjemløse borgere i Aarhus mod 668 ved 
kortlægningen i 2015.

I 2017 var der samtidig 384 udsættelsessager, hvor 
børnefamilier var truet af udsættelse af boligen. 

Det samlede antal familier berørt af en udsættelsessag var 
således steget fra 260 i 2016 til 276 i 2017, en stigning på 
16 unikke familier.

Byrådsmedlemmerne havde under byrådsmødet en række 
bemærkninger og ønsker til supplerende måltal for 
fattigdom. Derfor blev det besluttet, at der skulle være en 
drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget om, hvad 
fattigdomsredegørelsen fremover bør indeholde.

På den baggrund har Beskæftigelsesforvaltningen lavet en 
opsamling af byrådsmedlemmerne forslag til supplerende 
måltal for de kommende fattigdomsredegørelser, 
undersøgt muligheden for deres inklusion i redegørelsen 
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og foreslår følgende nye supplerende måltal til 
Fattigdomsredegørelse 2019.

- Visualisering af den geografiske fordeling af 
fattigdom.

- Flowmåling – Hvor er de fattige borgere henne et år 
efter den foregående måling?

- Antal af fattige børn, opgjort efter definitionen til 
rådmandens pejlemærker, hvor fattige børn er børn, 
hvor begge forældre har modtaget kommunal 
forsørgelse i mere end et år.

- Parametre for sundhed fra Region Midtjylland 
sundhedsprofil for Aarhus Kommune fra rapporten 
”Hvordan har du det?”

- Oversigt over BEF-indsatser for økonomisk udsatte.

Til orientering er vedlagt et talnotat med måltal til den 
kommende fattigdomsredegørelse, som viser et moderat 
fald i antallet af borgere på offentlige ydelser, med en 
indtægt under kommunens fattigdomsgrænse, fra 1.596 i 
2017 til 1.541 i 2018.

4. Effekt
-  Fattigdomsredegørelsen bliver mere 

indsatsorienteret.

5. Ydelse
-

6. Organisering 
-

7. Ressourcer
- Flere arbejdstimer forventes afsat årligt til opgaven

Bilag
Bilag 1: Talnotat til Fattigdomsredegørelsen – december 

2018

Antal tegn: Klik her for at angive tekst.Sagsnummer: 17/035007-10

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Adam Galai
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Tlf.: 89 40 30 52

E-post: adga@aarhus.dk
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Notat

Til Politisk betjening
Til Orientering
Kopi til

Talnotat til fattigdomsredegørelsen december 2018

Til den opfølgende redegørelse for fattigdom blandt borgere, der modtager 
offentlig forsørgelse fra Aarhus Kommune, har vi beregnet antallet af fattige 
borgere i december måned i årene 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018.

Tabel 1. Økonomisk fattige grupper på offentlige ydelser i Aarhus i 
december, 2014-2018 (målt med fattigdomsgrænsen for Aarhus Kommune).

2014 2015 2016 2017 2018
Unge under 30 år, der er 
vurderet uddannelsesparate *

474 622 566 514 506

Unge under 30 år, der er 
vurderet jobparate **

120 240 129 128 126

Unge under 25 år, der er 
vurderet aktivitetsparate ***

542 607 541 535 543

Modtagere af 
integrationsydelse – enlige 
eller samboende uden børn 
****

580 419 366

I alt 1.13
6

1.469 1.816 1.596 1.541

Kilde: KMDaktiv

*Uddannelseshjælp + under 30 år + udeboende + Uddannelsesparat/Åbenlyst 
uddannelsesparat + ingen gensidig forsørgerpligt + hvis barn bor barnet ikke hos 
borgeren (6.182kr)
**Kontanthjælp + under 30 år + udeboende +Jobparate + ingen gensidig 
forsørgerpligt + hvis barn bor barnet ikke hos borgeren (7.272 kr ) 
***Uddannelseshjælp + under 25 år + udeboende + Aktivitetsparat + ingen gensidig 
forsørgerpligt + hvis barn bor barnet ikke hos borgeren (6.182 + 1.089 = 7.271 kr)
**** Integrationsydelse + udeboende (5.997 kr) eller integrationsydelse + enlig 
forsørger med ret til ekstra børnetilskud (11.993 kr)

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Økonomi
Aarhus Kommune

Økonomi Ledelsesinformation
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 59 92

E-mail:
okonomi@msb.aarhus.dk
Direkte e-mail:
cda@aarhus.dk
www.aarhus.dk/msb

Sag: 17/028552-14
Sagsbehandler:
Charlotte Danielsen
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Kontanthjælpsloft og 225 timersreglen december 2018

Status for Aarhus Kommune:

I december 2018 var 755 husstande berørte af 225 timersreglen.

I december 2018 var 1.603 borgere berørt af Kontanthjælpsloftet.

I december 2018 var 869 borgere på integrationsydelse.

Kilde: 
Data vedr. Kontanthjælpsloft kommer fra KL
Data vedr. timereglen og integrationsydelse kommer fra KMDaktiv
(SQL: CD\ Politisk Betjening_BEF \Jobreform og CD\Politisk 
Betjening_BEF\Fattigdomsanalyse)
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Indstilling

Drøftelse af konference med kirken ”Fælles 
om det sociale ansvar II”

1. Resume 

Den 31. januar 2019 afholder Aarhus Stift en 
netværkskonference - ”Fælles om det sociale ansvar II” - for 
kommuner, folkekirke og de kirkelige diakonale, sociale 
organisationer. 

På rådmandsmøde i december blev en samlet 
samarbejdsaftale mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse 
(MSB) og folkekirken drøftet og i forlængelse heraf blev det 
besluttet, at dagsordenssætte konferencen på 
rådmandsmøde inden afholdelse med henblik drøftelse af 
yderligere samarbejdsmuligheder.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles: 

At 1) Samarbejdet med kirken og deltagelsen i konference 
drøftes med afsæt i indstillingen samt vedlagte invitation 
(bilag 1)

3. Baggrund
Aarhus Stifts Diakoniudvalg, står sammen med Biskop 
Henrik Wigh-Poulsen bag initiativet ”Fælles om det sociale 
ansvar” som har fokus på at styrke samarbejdet mellem 
kirke og kommune. Startskuddet til initiativet lød på en 
netværkskonference, der fandt sted på Aarhus Rådhus den 
23. januar 2018. Her deltog mere end 175 ledende 
medarbejdere, politikere og frivillige fra folkekirker, 
kommuner og kirkelige organisationer. 

Til Rådmanden
Fra Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 14. januar 2019
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Konferencen den 31. januar 2019 på Diakonhøjskolen er en 
forsættelse af den første konference. Målet med konferencen 
er jf. invitationen, at bringe beslutningstagere, fagfolk, 
ansatte og frivillige fra kommuner, kirke og de kirkelige 
diakonale, sociale organisationer i samtale med henblik på 
skabelse af lokale netværk og samarbejdsmuligheder på det 
sociale felt i lokale samfund. Fra MSB deltager rådmand, 
direktør, socialchef samt relevante chefer fra driften og 
fagmedarbejdere.

Samarbejdet med kirken
Aktuelt arbejdes der på en overordnet samarbejdsaftale 
mellem MSB og kirken, som fælles ramme for samarbejdet. 
Aftalen blev seneste behandlet på rådmandsmøde i 
december 2018. Aftalen ligger pt. til endelig godkendelse i 
MSB, hvorefter den sendes til folkekirken til underskrift.

Til den overordnede aftale, har Beskæftigelsesforvaltningen 
lavet en delaftale, hvori der er opstillede konkrete mål for 
samarbejdet. Målene er bl.a. forventninger til oprettelse af 
småjobs, løntilskud og virksomhedspraktikker mv ved 
provstierne i Aarhus kommune. 

Der har i 2016 og efteråret 2017 været afholdt i alt tre 
samarbejdsmøder mellem MSB og repræsentanter fra 
Aarhus Stift, der omhandler både beskæftigelsesmæssige og 
sociale indsatser. Der er aftale om fremadrettede møder. 
Næste møde planlægges afholdt i foråret 2018.

Beskæftigelsesindsatser
Beskæftigelsesforvaltningen samarbejder med folkekirken og 
de diakonale organisationer på flere områder. 

Beskæftigelsesforvaltningen samarbejder med folkekirken 
som arbejdsplads ift. fx placering af borgere i løntilskud og 
virksomhedspraktikker. Derudover er der ligeledes ansat 
borgere i fleksjob og løntilskud til førtidspensionister. Aarhus 
kommune har i 2018 oprettet 124 virksomhedspraktikker, 9 
løntilskud og 16 fleksjob i folkekirken og diakonale 
organisationer.

Beskæftigelsesforvaltningen køber ligeledes vejlednings- og 
opkvalificeringstilbud ved flere de diakonale organisationer. 
Det er bl.a. Kirkens Korshær, Cafe Parasollen, Kofoeds Skole 
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og Livsværkstederne. Fælles for alle tilbuddene er, at de 
målrettet de mest udsatte borgere, hvor målet er at skabe 
en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Ifm ”Opgang til opgang” forventes Livsværkstederne, som 
har rødder i KFUM's Sociale arbejde at indgå som en af 
samarbejdspartnerne. 

Frivillighed
Der er flere samarbejder i gang mellem MSB, Folkekirkerne 
og de folkekirkelige diakonale organisationer. 

Konkret har Beskæftigelsesforvaltningen et samarbejde med 
flere præster fra Vestre provsti, Nordre provsti og 
Domprovstiet omkring frivillige aktiviteter. Et eksempel 
herpå er ”tal dansk Cafe i Hasle” frivilligaktiviteter på det 
midlertidige bosted for flygtninge, International cafe i 
Gellerup Kirke m.v. 

Der afholdes minimum to årlige møder, der omhandler 
gensidig orientering og drøftelse af aktuelle samarbejder.

Ligeledes har Integration & Fleksjob tidligere holdt flere 
oplæg og dialogmøder med både præster og menighedsråd 
omkring integrationsindsatsen samt rammer og regler på 
beskæftigelsesområdet. Der er et stående tilbud om 
dialogmøder – hvis kirkerne har brug for viden om 
beskæftigelsesindsatsen.

Der afholdes kvartalsvise dialogmøder med blandt andet 
frivilligorganisationerne på integrationsområdet. Her deltager 
Folkekirkens familiestøtte og repræsentanter fra Gellerup 
kirke, samt frivilligkoordinator fra Socialforvaltningen. Sidste 
kvartalsmøde januar 19, blev afholdt i Christianskirken.

Sociale indsatser
Socialforvaltningen samarbejder helt aktuelt med Aarhus 
Domprovsti, Blå Kors Danmark, Kirkens Korshær samt Røde 
Kors omkring fælles finansiering af driften af 
Vinterherberget, som er er et nødherberg med 20 
sengepladser åbent i perioden november til marts. 

Folkekirken er godt organiseret lokalt og har en stor 
volumen af frivillige, hvorfor der mange steder er lokalaftaler 
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om, at rette henvendelse om mere konkrete opgaver, som 
eks. lektiehjælp, besøgsven mm. F.eks. står frivillige fra 
Christianskirken for lektiehjælp og udflugter for anbragte 
børn på Døgncentret. Dette er dog et område, som eventuelt 
kan udbygges – se mere i nedenstående afsnit: Eksempler 
på nye samarbejdsmuligheder med folkekirken.

Udover folkekirken har særligt Socialforvaltningen et langt 
og tæt samarbejde med flere kirkelige diakonale 
organisationer (Kirkens Korshær, Jysk Børneforsorg, Blå 
Kors, KFUM og KFUK mm.) omkring driften af tilbud til 
borgere med udsathed eller psykisk sårbarhed. Disse 
organisationer står således for en væsentlig del af 
kommunes døgntilbud, botilbud, aktivitetstilbud mm. F.eks. 
Kirkens Korshærs døgnvarmestue og natpladser, 
forsorgspladserne på Tre Ege samt værestedet det Blå Sted. 
En stor del af det kommunale budget på socialområdet – et 
større tocifret millionbeløb - går således til tilbud drevet af 
kirkelige diakonale organisationer.

Eksempler på nye samarbejdsmuligheder med 
folkekirken
I det omfang folkekirken ønsker at bidrage og involvere sig 
yderligere på det sociale område kan MSB pege på 
nedenstående samarbejdsområder, der eventuelt kan 
udbygges:

 Beskæftigelse på særlige vilkår for borgere med 
handicap (udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse, 
senhjerneskade), sindslidelse eller social udsathed.

 Udbygge lokalt frivilligt samarbejde mellem 
borgercenter/botilbud og frivillige i menighedsråd.

 Lokale fællesarrangementer, hvor borgere fra 
bofællesskaber/botilbud kunne have en rolle/opgaver 
sammen med frivillige fra menighedsrådet.

 Samarbejde om det rent kirkelige arbejde – borgere 
med handicap eller sindslidelse kan have behov for 
kirkelige handlinger i hjemmet, eller i det fællesskab, 
de er i på botilbuddet, eksempelvis sjælesorg, 
gudstjeneste mm.

 Brug af eventuelle ledige lokaler i dagtimerne 
(sognegårde, kirkelokaler mm.) til aktiviteter eller til 
bostøttemedarbejdere (uden fast arbejdsplads) ifm. 
møder, afholdelse af pauser mm.



 Drøftelse af konference med kirken 
”Fælles om det sociale ansvar II” side 5 af 5

 Aktiviteter, som allerede foregår i kirkerne, kunne 
udbredes og målrettes Socialforvaltnings målgrupper. 
Et eksempel kunne være mulighed for at børn og unge 
med handicap bedre kan deltage i musikarrangement i 
kirke eller sognegård.

 Et samarbejde med kirken som initiativtager ift. 
aktiviteter med udsatte familier, kontaktperson-
lignende tilbud mv. Det kunne fx være sideløbende 
med en indsats, eller som en indsats der tog over, når 
Socialforvaltningens indsats sluttede.

Opfølgning fra konferencen
MSB vil følge op på resultaterne af konferencen – hvad kom 
der ud af konferencen og hvad tager vi med os i det videre 
samarbejde med kirken. Der forventes et samarbejdsmøde 
med kirken i foråret 2019.

4. Effekt

-

5. Ydelse

-

6. Organisering

-

7. Ressourcer

-

Bilag: 
- Invitation: Fælles om det Sociale Ansvar II

Antal tegn: 8125Sagsnummer: 18/061252-1

Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Carsten Grønholdt, Sophie 

Berthelsen, Pernille Brandt

Tlf.: 89 40 67 40

E-post: cgro@aarhus.dk
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Netværkskonference
31. januar 2019

Diakonhøjskolen i Aarhus

KOMMUNER, FOLKEKIRKER OG ORGANISATIONER I NYE SAMARBEJDER

invitation



netværkskonference om det 
     fælles sociale ansvar II

Fælles om det sociale ansvar er en konference til inspiration og udvikling af 
samarbejdet mellem nogle af civilsamfundets centrale aktører: Kommuner, 
folkekirker og de kirkelige diakonale, sociale organisationer.

Konferencen finder sted 31. januar 2019 på Diakonhøjskolen i Aarhus og bliver 
en blanding af oplæg i plenum samt en række workshops. Den vil have fokus 
på de indsatser og samarbejder, som kommuner, organisationer og kirker er 
og kan være fælles om - både i det østjyske og resten af landet. 
 
Konferencen står på skuldrene af den første ”Fælles om det sociale ansvar”, der 
fandt sted i januar 2018. Mange aftaler blev indgået og initativer taget på den kon-
ference - og på konferencen i januar 2019 bliver der fulgt op og set frem. 

Tilmeld dig konferencen nu så du sikrer dig en af pladserne. Det sker via hjemmesi-
den www.fællesom.dk. Her bliver programmet løbende opdateret. 

INVITATION TIL NETVÆRKSKONFERENCE MELLEM KOMMUNER, 
FOLKEKIRKER OG ORGANISATIONER I  ØSTJYLLAND: 

”Kommuner, kirker og organisationer kommer fra forskel-
lige steder, men vi vil det samme: løfte, bære og støtte 
og være, hvor der er hjælp behov. Derfor inviterer vi til 
endnu en ’Fælles om - konference’ ”

Biskop Henrik Wigh-Poulsen, 
Aarhus stift

I januar 2018 satte 

175 kirke, kommune 

og organisationsfolk 

hinanden stævne til 

den første ”Fælles om 

det sociale ansvar ” 

konference.

 31. januar  2019 

finder den opfølgende 

konference sted.

(Fotos: Lars Salomonsen)



Tid: Torsdag d. 31. januar 2019 
kl. 14:00-19.00  

Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus.  
Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg

Program: Programmet bliver dels en 
række centrale oplæg ved bl.a. oplægs-
holderne nævnt nedenfor og en lang 
række worskhops og grydeklare eksem-
pler fra virkeligheden, der vil forstyrre og 
inspirerer med plads til erfaringsudveks-
ling, vidensdeling og inspiration.

Deltagere: 
• borgmestre, ledende politikere og 

medarbejdere fra 11 østjyske kom-
muner 

• provster, præster, andre ansatte 
samt menighedsrådsmedlemmer og  
frivllige fra folkekirken, som er opta-
get af de sociale spørgsmål, 

• ledende medarbejdere, konsulenter 
og centrale frivillige fra de kirkelige 
diakonale, sociale organisationer. 

• Andre, der er optaget af samspillet 
mellem kommuner, kirker og organi-
sationer i civilsamfundet. 

Forfatter og ledelsesforsker Helle 
Hein vil tale om værdibaseret ledelse 
med udgangspunkt i sin seneste bog 
”Ledetråde”.

Professor Jørn Henrik Petersen fra 
SDU vil holde oplæg om det sociale 
ansvar mellem velfærdsstat og konkur-
rencestat. 

Formand for udsatterådet i Aarhus 
Knud Aarup vil dele skarpe analyser om 
frivillighed og civilsamfund. 

Professor Lene Tanggaard fra Aalborg 
Universitet vil dele viden om værdibase-
ret evidens og hvordan man tæller det, 
der ikke kan tælles. 

kom og deltag



Konferencens mål:  At bringe beslut-
ningstagere, fagfolk, ansatte og frivillige 
fra kommuner, kirker samt de kirkelige 
diakonale, sociale organisationer i sam-
tale med henblik på skabelse af lokale 
netværk og samarbejdsmuligheder på 
det sociale felt i lokale samfund. 

Metode: Konferencens program vil blive 
en blanding af inspirerende workshops, 
oplæg i plenum og en skarpt styret debat 
og ideudvikling. 

Pris: Konferencen koster 250 kr. der 
dækker deltagerafgift og forplejning (kaf-
fe+forfriskning+aftensmad). 

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 15. januar 
2019 via www.fællesom.dk/tilmelding

konferencens  
mål og metode

Bag initativet ”Fælles om det sociale ansvar” står Aarhus Stift og  
biskop Henrik Wigh-Poulsen. Projektet ledes af Diakoniudvalget i  
stiftet, der består af repræsentanter fra kirkelige organisationer,  
kommuner, folkekirker samt universitetet. 

Find kontaktoplysninger og flere informationer på 
www.fællesom.dk 

genoplev 2018 konferencen
Der er samlet rapporter, film og artik-
ler fra første konference på hjemme-
siden fællesom.dk. Se eller gense alle 
foredrag som video og find reportage-
dokumenter til inspiration. 

Find det hele på www.fællesom.dk
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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 vedr. beslutningsforslag fra partierne om 

stragegi for veteranindsatser
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Indstilling

Udtalelse/indstilling vedr. 
beslutningsforslag fra partierne om strategi 
for veteranindsatser

1. Resume 
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. 

Det er MSB’s vurdering, at det giver god mening at 
anlægge et bredt strategisk perspektiv på 
veteranindsatsen.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Der nedsættes en tværmagistratslig arbejdsgruppe, 
jf. beslutningsforslaget. 
At 2) Byrådet udpeger 1-2 politiske repræsentanter til 
arbejdsgruppen

Til Aarhus Byråd via Magistraten
Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og 

Beskæftigelse
Dato Dato for fremsendelse til MBA
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At 3) Veterancenteret, Veteranhjem Midtjylland og Region 
Midt (team for behandling af veteraner og andet 
militærpersonale) inviteres til at udpege repræsentanter til 
arbejdsgruppen
At 4) Repræsentanter for veteraner og deres pårørende 
samt andre relevante NGO’er inviteres med i 
arbejdsgruppen og/eller udviklingsarbejdet. 

3. Baggrund
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. Temaer fra drøftelserne er 
indarbejdet i denne udtalelse. 

Den eksisterende indsats med en veterankoordinator, som 
har beskæftigelsesindsats som sit hovedfokus, er forankret 
i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse. 

I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der for en 
periode på 18 måneder ansat en veterankoordinator. 
Stillingen finansieres dels af budgetforliget ’Flere psykisk 
syge og sårbare i job’ – dels af eksterne midler. 
Ansættelsen udløber ved udgangen af marts 2019.

Partiernes beslutningsforslag 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 
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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 
også sker en bred inddragelse af veteranerne og deres 
pårørende i arbejdet, fx via samarbejde med relevante 
NGO’er.

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 i 2018 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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4. Effekt
En fælles strategi kan bidrage til, at veteranerne og deres 
pårørende profiterer mest muligt at de eksisterende 
indsatser.

5. Ydelse
Der lægges i beslutningsforslaget op til, at en styrkelse af 
indsatsen 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 samlet strategi må forventes at styrke den tværgående 
koordinering og lette adgangen til relevante tilbud for 
veteranerne og deres pårørende.

6. Organisering 
Arbejdsgruppen foreslås forankret i Borgmesterens 
afdeling og sammensat af repræsentanter fra relevante 
magistratsafdelinger, politiske repræsentanter, eksterne 
samarbejdsparter samt veteraner og pårørende.

Magistratsafdelingerne 
Følgende magistratsafdelinger repræsenteres i 
arbejdsgruppen:

 Borgmesterens Afdeling
 Sociale Forhold og Beskæftigelse
 Børn og Unge
 Kultur og Borgerservice
 Sundhed og Omsorg
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Det politisk niveau 
Byrådet udpeger 1-2 repræsentanter.

Eksterne samarbejdspartnere
Følgende eksterne samarbejdspartnere inviteres til at 
indgå i arbejdsgruppen:

 Veterancenteret (under Forsvarets 
Personalestyrelse)

 Veteranhjem Midtjylland
 Region Midt (team for behandling af veteraner og 

andet militært personale)

Veteraner og pårørende
Endelig inviteres interesserede veteraner, deres pårørende 
samt evt. relevante NGO’er til at deltage. Rekruttering 
hertil kan fx ske via åben workshop som start på 
strategiudviklingsarbejdet.

7. Ressourcer
Som udgangspunkt forudsættes forslaget at skulle 
realiseres inden for de eksisterende rammer. 
I det omfang, der under udvikling af strategien måtte blive 
foreslået nye eller udvidede tiltag, skal arbejdsgruppen 
vurdere de dermed forbundne udgifter og tage stilling til, 
om de skal indgå i senere budgetforhandlinger.

Kristian Würtz
   Rådmand

/
Erik Kaastrup-Hansen

Direktør 

Bilag
Bilag 1: Beslutningsforslag fra partierne
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Tidligere beslutninger

Antal tegn: Klik her for at angive tekst.Sagsnummer: 18/023980-18

Beskæftigelsesforvaltningen Sagsbehandler: Ellen Pedersen

Tlf.: 51 57 64 49

E-post: ellpe@aarhus.dk



Bilagsforside

Dokument Titel: Dagsorden d. 21. jan 2019

Dagsordens titel Orientering fra magistraten

Dagsordenspunkt nr 3.1





Bilagsforside

Dokument Titel: Dagsorden til mødet i Social- og 
Beskæftigelsesudvalget den 23. januar 
2019

Dagsordens titel Orientering om udvalgsmødet

Dagsordenspunkt nr 3.2
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Emne:

  

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde 

Mødedato: 23. januar 2019 

Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30 

Mødested: Rådhuset, lokale 390 

 

Dagsorden kort:     
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Årlig status fra Udsatterådet 

3. Byrådshenvist sag: Forslag fra V: Uvildig undersøgelse af 

Aarhus Kommunes tilsynsforpligtelse 

4. Tvangsindlæggelser i psykiatrien 

5. Orienteringspunkter 

6. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet 

7. 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 

23. januar 2019 

 

 

2. Årlig status fra Udsatterådet 

 

Baggrund/formål: Udsatterådet gæster én gang årligt Social- 

og Beskæftigelsesudvalget for at give en status på det forgangne 

år og indgå i en dialog om Udsatterådets arbejde.  

 

Metode: Mundtlig drøftelse.  

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Knud Aarup (formand for Udsatterå-

det) 

 

Tid: 16.35 – 17.15 (40 min.) 

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: 
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3. Byrådshenvist sag: Forslag fra V: Uvildig undersøgelse 

af Aarhus Kommunes tilsynsforpligtelse 

 

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 16. januar 

2019 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

 

Metode: Mundtlig drøftelse.  

 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen 

 

Tid: 17.15 – 17.35 (20 min.) 

 

Bilag: 

- Forslag 

- Udtalelse fra BA 

- Bilag 1: Beslutningsforslag fra V En uvildig undersøgelse af 

Aarhus Kommune 

- Bilag 2: Byrådsbehandling af forslaget af 20. juni 2018 

- Bilag 3: Handleplan vedr. ChangeMakers forelagt Social- og 

Beskæftigelsesudvalget den 30. maj 2018 

- Bilag 4: Orientering af Beskæftigelsesudvalget af 2. juni 2017 

- Bilag 5: Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet fra Aarhus 

Kommune vedr. Café Kaffegal 

- Bilag 6: Anmodning fra Beskæftigelsesministeriet om redegø-

relse af 24. april  

- Bilag 7: Svar fra Beskæftigelsesministeriet af 21. juni 2018 

- Bilag 8: Redegørelse af 16. april 2018 fra FO-Aarhus til Kul-

turudvalg 

- Bilag 9: Svar fra FO-Aarhus vedr. status på undervisning på 

Kaffegal af 23. august 2018 

- Bilag 10: 10-dages forespørgsel af 26. april  

- Bilag 11: 10-dages forespørgsel af 18. juni 

- Transskribering af byrådsdebat 
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4. Tvangsindlæggelser i psykiatrien 

 

Baggrund/formål: På mødet i Social- og Beskæftigelsesudval-

get den 5. december 2018 blev det besluttet at dagsordensætte 

tvangsindlæggelser i psykiatrien på udvalgsmødet den 23. januar 

2019.  

 

Punktet er dagsordenssat på baggrund af rapporten fra arbejds-

gruppen vedr. nedbringelse af tvangsindlæggelser i Psykiatrien. 

Punktet er ønsket dagsordensat af Lone Hindø (S). 

 

Metode: Mundtlig drøftelse  

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen 

 

Tid: 17.35 – 17.55 (20 min.) 

 

Bilag: 

- Orientering om rapport vedrørende nedbringelse af tvangsind-

læggelser 

- Afrapportering fra arbejdsgruppen om nedbringelse af tvangs-

indlæggelser 

 

 

5. Orienteringspunkter 

 

A) Eventuelle orienteringer 

 

Baggrund/formål: Eventuel orientering. 

 

Metode: Mundtlig orientering.  

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen 

 

Tid: 17.55 – 18.00 (5 min.) 
 

 

6. 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 Beskæftigelses-

forvaltningen 
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Metode: Mundtlig drøftelse.  
 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen 

 

Tid:  18.00 – 18.05 (5 min.) 

 

Bilag: 

- Kurser og konferencer 

- Sager på vej til byrådet 

 

 

7. 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 

 



Bilagsforside

Dokument Titel: Bordrunde

Dagsordens titel Bordrunde

Dagsordenspunkt nr 3.3



Bordrunde:


	1.2 Referat
	Bilag 1: Referat RMM 15. januar 2019

	1.3 UPV rapporten 2019
	Bilag 1: UPV rapporten 2019
	Bilag 2: Bilag - UPV-rapport_2019 PDF

	1.4 Forslag til nye måltal i Fattigdomsredegørelse 2019
	Bilag 1: Rådmandsindstilling vedr Fattigdom
	Bilag 2: Talnotat til fattigdomsredegørelsen december 2018

	2.1 Drøftelse af konference med kirken ”Fælles om det sociale ansvar II”
	Bilag 1: Rådmandsindstilling
	Bilag 2: Invitation - Fælles om det social ansvar II

	2.2 Veteranstrategi
	Bilag 1: Veteranstrategi_beslutningsforslag
	Bilag 2: Udtalelse fra MSB

	3.1 Orientering fra magistraten
	Bilag 1: Dagsorden d. 21. jan 2019

	3.2 Orientering om udvalgsmødet
	Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 23. januar 2019

	3.3 Bordrunde
	Bilag 1: Bordrunde


