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Punkt 1: Dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Beslutning for Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Rådmandsmødet drøftede processen for navngivning af Kilebo Hus 1-4 og 5-7.

Punkt 3: Opfølgning på budgetforlig efter 4. kvartal

Beslutning for Punkt 3: Opfølgning på budgetforlig efter
4. kvartal

Med nærværende indstilling fremsendes den kvartalsvise opfølgning på budgetforlig efter
4. kvartal 2020.

Det indstilles:
At 1) Opfølgningen fra 4. kvartal drøftes og godkendes.

BHA præsenterede opfølgningen fra 4. kvartal 2020.

Rådmandsmødet drøftede opfølgningen. Herunder:

Pkt. 3. Ramme til civilsamfundsindsatser

• KW vurderede, at der skal kommunikeres om aftalerne ifm. pkt. 3.1 og 3.3, når de
indgås.

Pkt. 5.2. Dialog mod Vold:

• Rådmandsmødet besluttede, at der skal fremsendes en indstilling til KW's formelle
beslutning og forpligtelse af investeringen. FS følger op.

Pkt. 12. Jobs og aktiviteter for psykisk syge førtidspensionister

• VJ orienterede om, at der er lavet en aftale om videreførelse af Jobbanken.

Pkt. 13. Helhedsorienterede indsatser

• Rådmandsmødet drøftede antallet af indskrevne brugere i HUUS.

Pkt. 14. Anlæg af botilbud til unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
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• KW vurderede, at der med fordel kan kommunikeres om etablering af botilbuddet
for unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.

Pkt. 16. Anlæg af handicapboliger

• KW ønskede en orientering om tidsperspektivet for etablering af handicapboliger
på Arresøvej. MØB følger op.

KW godkendte opfølgningen fra 4. kvartal med ovenstående bemærkninger in mente.

MØB følger op.

Punkt 4: Regnskab 2020- Opfølgning på mål

Beslutning for Punkt 4: Regnskab 2020- Opfølgning på
mål

Med denne indstilling fremsendes opfølgning på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål
for 2020.

Det indstilles:
At 1) Vedlagte opfølgning på mål og resultater tages til efterretning
At 2) Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om opfølgning på mål, resultater og
økonomi for 2020 på mødet d. 17. marts. Herunder at vedlagte slides (bilag 2)
fremsendes og præsenteres på udvalgsmødet.

BHA præsenterede MSB's økonomiske regnskab for 2020.

Rådmandsmødet drøftede det økonomiske regnskab for 2020:

• KW bemærkede den fortsatte usikkerhed forbundet med omfanget af corona-
kompensationen, samt at MSB's myndighedsområder fortsat lider under et
strukturelt pres med voksende tilgang.

Rådmandsmødet drøftede målopfølgningen. Herunder:

• KW betonede vigtigheden af, at der fortsat investeres i at omvende den negative
udvikling for inklusionsmålene.
• KW ønskede et fortsat styrket fokus på at understøtte social inklusion af børn og
unge - à la den fælles fraværsindsats med MBU. Dertil erklærede KW, at han - i
særlig grad - vil prioritere indsatser, som mindsker gabet mellem udsatte børn og
unge og alle andre børn og unge.
• VJ vurderede, at MSB - med aktuelle og kommende initiativer - kan bidrage til at
vende den negative udvikling på beskæftigelsesområdet.
• EKH fandt det urovækkende, at kun 47 pct. af børn og voksne opnår deres mål om
læring og selvforsørgelse.

Rådmandsmødet drøftede oplægget for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

• KW og EKH ønskede, at der indsættes et slide i oplægget, som - i prosa -
fremhæver et par konkrete eksempler på de aktuelle økonomiske udfordringer i
MSB - og særligt i regi af UJU og VJH.
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KW tog målopfølgningen til efterretning og godkendte indstillingens at-punkt 2.

MØB følger op.

Punkt 5: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 5: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om det seneste (15.03.21, red.) møde i Magistraten.

Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet

Rådmandsmødet drøftede dagsordenen for det kommende (17.03.21, red.) møde i
Social- og Beskæftigelsesudvalget. Herunder:

• EKH og LH vurderede, at MSB skal orientere udvalget om to aktuelle sager.
• Rådmandsmødet aftalte, at KW får til opgave at holde oplægget om "Den Sociale
Bæredygtighedsplan". FS / LH følger op og fremsender oplægget fra
forligskredsmødet d. 10. marts til KW. Forinden kan FS vurdere, om der er behov
for at justere oplægget til.

Punkt 7: Bordrunde

Beslutning for Punkt 7: Bordrunde

KW udtrykte sin taknemmelighed for det store og gode arbejde med Den Sociale
Bæredygtighedsplan i MSB.

KW havde - i den fysiske version af Beskæftigelsesplan 2021 - bemærket en
praksisjustering i repatrieringsindsatsen. KW ønskede en opfølgende orientering om,
hvorledes praksisjusteringen implementeres. FS / VJ følger op.
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Punkt 3: Byrådsindstilling vedr. tilbud om akut krise-
hjælp til forældre, som mister et barn
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Klik her for at angive tekst. side 1 af 3  

Indstilling 

 

Byrådsindstilling vedr. tilbud om akut krise-

hjælp til forældre, som mister et barn 

 

1. Resume  

Det Konservative Folkeparti har stillet et forslag om etab-

lering af et kommunalt tilbud om akut krisehjælp til foræl-

dre, som mister et barn. 

 

Børn og Unge, Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og 

Beskæftigelse har i fællesskab udarbejdet et udkast til en 

byrådsindstilling som svar på forslaget. Der er aftalt simul-

tane behandlinger af dette på rådmandsmøder i de tre ma-

gistratsafdelinger i uge 12. Sagen forventes behandlet i 

byrådet den 7. april 2021.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

 

At 1) Rådmandsmødet godkender vedlagte tværmagi-

stratslige forslag til en byrådsindstilling som svar på for-

slaget. 

 

3. Baggrund 

I vedhæftede byrådsindstilling med dertilhørende bilag re-

degøres der for mange af de tilbud, der allerede findes til 

forældre der mister et barn i enten regionalt, kommunalt 

eller frivilligt regi, herunder tilbud og kapacitet i hos for-

eningen Forældre & Sorg, som også er til stede i Aarhus 

og som har utrykt ønske om et samarbejde med Aarhus 

Kommune.   

 

Under ydelsesafsnittet i vedhæftede indstilling orienteres 

byrådet derfor om, at de tre magistratsafdelinger 

Til Rådmandsmøde 

Fra Fagligt Sekretariat 

Dato 23. marts 2021 
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igangsætter en formidlingsindsats i egen organisation, 

hvor de mange eksisterende tilbud til målgruppen kommu-

nikeres til relevante afdelinger og medarbejdere mhp. øget 

oplysning, koordinering og samarbejde. Dette med et sær-

ligt fokus på tilbuddet hos foreningen Forældre og Sorg.  

 

Dernæst præsenteres et konkret forslag fra de tre magi-

stratsafdelinger om en kommunal indsats til forældre, der 

mister et barn, såfremt byrådet ønsker at gå videre med 

en kommunal indsats. Forslaget går på etablering af én 

kommunal indgang (en såkaldt sorgvejviser-funktion) til 

forældre, der mister et barn (op til 18 år) samt tilbud om 

krisehjælp (psykologsamtaler) i tiden efter – begge dele 

foreslås forankret hos Folkesundhed i MSO.  

 

Det har i den tværmagistratslige arbejdsgruppe været 

drøftet frem og tilbage, hvor indgangen/sorgvejviserfunk-

tion vil kunne placeres. I MSB har vi argumenteret for, at 

sorg kan ramme alle forældre og dermed som udgangs-

punkt kalder på en almen sundhedsindsats – og ikke en 

social indsats. Vi er endt med en løsning, der falder ud til 

vores fordel, hvor det foreslås at funktionen kan forankres 

i Folkesundhed i MSO sammen med tilbuddet om psyko-

loghjælp ud fra en forebyggende og almen tilgang. 

 

Da forslaget forudsætter finansiering, indstilles det, at Det 

Konservative Folkeparti fremsender et budgetforslag, så-

fremt partiet ønsker at gå videre det.  

 

4. Effekt 

-  

 

5. Ydelse 

-  

6. Organisering  

-  

 

7. Ressourcer 

-  
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Bilag  

Bilag 1: Tværmagistratslig forslag til en byrådsindstilling 

om akut krisehjælp til forældre, der mister et 

barn. 

Bilag 2:  

 

Bilag 3: 

Eksisterende tilbud til familier i sorg (vedlægges 

som bilag til byrådsindstillingen) 

Spørgsmål fra KF 

 

Tidligere beslutninger 

-  

 

 

Fagligt sekretariat  Antal tegn: Klik her for at angive tekst. 

 Sagsbehandler: Mette Kristoffersen 

Tlf.: 41 85 49 23 

E-post: kmej@aarhus.dk 
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Indstilling 

 

Svar på spørgsmål om tilbud om akut krisehjælp til 

forældre som mister et barn 

 

1. Resumé  

Det Konservative Folkeparti har stillet et forslag om etablering af 

et kommunalt tilbud om akut krisehjælp til forældre, som mister 

et barn.  

 

Aarhus Kommune har en række tiltag, der på forskellig vis kan 

støtte op om forældre, der mister et barn, men der er ikke en 

samlet funktion, der yder akut krisehjælp til alle forældre, der 

mister et barn.  

 

Folketinget vedtog i december 2020 et forslag om retten til 

udvidet sorgorlov i 26 uger til forældre, som mister et barn 

under 18 år. Forslaget trådte i kraft pr. 1/1 2021. I forbindelse 

hermed, blev der også afsat 7,5 millioner i 2021-2024 til 

foreningen ”Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød” 

til at drive et udvidet terapeutisk rådgivningstilbud til forældre, 

som mister et barn på op til 21 år, og der vil derfor være fokus 

bredt i Aarhus Kommune på at styrke dette samarbejde lokalt.  

 

Indstillingen beskriver derudover et forslag til, hvordan man kan 

styrke indsatsen yderligere i kommunalt regi.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) Det Konservative Folkeparti fremsender et budgetforslag, 

såfremt partiet ønsker at gå videre med et kommunalt tilbud.  

 

 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse, 

Sundhed og Omsorg 

Dato Dato for fremsendelse til MBA 
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3. Baggrund 

I 2020 mistede 23 familier i Aarhus Kommune på tragisk vis et 

barn under 18 år1. 

 

At miste et barn er et så livsomvæltende og ubegribeligt tab, at 

de fleste forældre aldrig vil komme sig over det. Men de kan 

lære at leve med sorgen som et grundvilkår i deres liv. 

 

Med afsæt heri har Det Konservative Folkeparti stillet forslag om 

at skabe et sammenhængende, psykologisk akutberedskab til 

forældre, der mister et barn. De ønsker et akutberedskab, som 

iværksættes omgående og som indbefatter, at der tilknyttes en 

fast krisepsykolog til de ramte forældre og som følger 

forældrene i tiden efter tabet, indtil det vurderes, at det er 

forsvarligt enten at stoppe hjælpen eller at ændre omfanget og 

retningen.  

 

I vedlagte bilag 2 findes et udpluk af de tilbud i regionalt, 

kommunalt eller frivilligt regi, der allerede findes til forældre og 

børn i sorg – alt afhængig af familiens konkrete situation. 

Afdækningen viser også, at det udvidede tilbud, som Foreningen 

”Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød” tilbyder, er 

relevant ift. målgruppen.  

 

I forlængelse af vedtagelsen af en national sorgorlov blev der, 

som nævnt, tildelt ekstra økonomiske midler perioden 2021-

2024 til foreningen ”Forældre & Sorg – Landsforeningen 

Spædbarnsdød” til at drive et udvidet rådgivningstilbud til 

forældre, som mister et barn på op til 21 år.  

 

I foråret 2021 vil foreningen begynde tilpasningen af de 

eksisterende tilbud til den nye, bredere forældregruppe. Det 

betyder, at foreningen i løbet af 2021 kan tilbyde forældre, som 

 

1 Omfatter børn, som er levendefødte og som efterfølgende mister livet. Dødfødte 

børn tæller ikke med i denne statistik.  
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mister et barn på op til 21 år, telefonisk rådgivning ved en 

uddannet terapeutisk rådgiver. Herudover tilbyder foreningen 

sorgseminarer, landsdækkende sorggrupper, forældrerådgivning 

ift. søskende samt arbejdspladsforløb. Foreningen har over for 

Aarhus Kommune tilkendegivet, at de har en god dialog med 

regionen om henvisning til deres tilbud, men at de tilsvarende 

savner en kontakt til det kommunale. 

 

Behandling og støtte i forbindelse med dødsfald er en særlig 

sundhedsfaglig problematik, der kalder på særlig sundhedsfaglig 

ekspertise. Derfor hører behandlingsforløb i dag generelt under 

det almene sundhedssystem, hvor familien som oftest vil skulle 

modtage hjælp via henvisning fra egen læge eller alternativt i 

regi af civilsamfundet. Afdækningen af tilbud på området viser 

som sagt, at der er en bred mulighed for støtte, og man kan 

derfor stille spørgsmålstegn ved om man også skal have et 

kommunalt tilbud til at varetage indsatsen. Et muligt kommunalt 

tilbud beskrives i afsnit 5  

 

4. Effekt 

Når en familie mister et barn, vil det være en livsomvæltende 

hændelse for både forældre og eventuelle søskende. At tilbyde 

akut, sammenhængende og professionel hjælp til både forældre 

og eventuelle søskende er derfor helt nødvendigt for at sikre 

familiens fremadrettede trivsel. Dette skal både ses som den 

helt akutte foranstaltning, hvor familien gribes, lige efter 

tragedien er indtruffet, men også som et forebyggende 

perspektiv med henblik på at undgå, at sorg hos både forældre 

og søskende udvikler sig til komplicerede sorgforløb eller andre 

relaterede udfordringer.  

 

At gribe familien tidligt og rettidigt vil derfor have positiv 

betydning for familiens trivsel som helhed, men sandsynligvis 

også på børnenes skolegang, forældrenes tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet m.v. 

 

5. Ydelser 

Formidlingsindsats i egen organisation 
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Magistratsafdelingerne iværksætter en formidlingsindsats i egen 

organisation, hvor de mange eksisterende tilbud til målgruppen 

kommunikeres til relevante afdelinger og medarbejdere mhp. 

øget koordinering og samarbejde. Særligt det styrkede og 

udvidede samarbejde med Forældre og Sorg – Landsforeningen 

Spædbarnsdød 

 

Forslag: Etablering af et tilbud om krisehjælp og 

sorgvejviserfunktion i regi af Folkesundhed i MSO.  

Overordnet vil tilbuddet bestå af tilbud om psykologsamtaler og 

fungere som en fælles kommunal indgang til at hjælpe 

familierne med at navigere i de eksisterende tilbud og pege dem 

i retning i de tilbud, som netop passer til deres behov.  

 

Aarhus Kommune gør allerede en stor indsats for at hjælpe 

borgere, som mistrives. En særlig indsats rettet mod forældre, 

der mister et barn vil lægge fint i tråd med det fokus Aarhus 

Kommune i forvejen har for at skabe mere sundhed og trivsel 

hos den enkelte borger.  

 

Det foreslås, at den nye indsats forankres i Folkesundhed 

Aarhus, hvor tilbud om stress- og depressionsforløbene er 

forankret, samt pårørendevejledning og psykologtilbud til 

pårørende til mennesker med langvarig eller alvorlig fysisk 

sygdom.  

 

Konkret foreslås det, at der ansættes en psykolog til at varetage 

en indsats rettet mod forældre, der mister et barn i alderen 0-18 

år.  Indsatsen skal indeholde: 

- Tilbud om individuelle psykologsamtaler 

- Gruppeforløb til sorgramte forældre 

- Brobygning og bindeled til andre relevante tilbud, både i 

kommunalt regi samt civilsamfund for at sikre den rette 

sundhedsfaglige hjælp og understøttelse af familien 

- En opmærksomhed på, om der er søskende, som også 

skal have hjælp til at bearbejde sorgen  

- Et tæt og løbende samarbejde med de organisationer, 

der tilbyder rådgivning og støtte 

Punkt 3, Bilag 2: Svar på spørgsmål om akut krisehjælp til forældre, der mister et barn



 

 

Krisehjælp til forældre som mister 

et barn 

side 5 af 5 

 

Tilbud om krisehjælp vil være et tilbud i hverdage ml. kl. 8-16 

og vil således tjene som et supplement til det helt akutte tilbud 

som ydes ved regionen eller egen praktiserende læge. 

 

Det er væsentligt, at indsatsen koordineres på tværs af de tre 

magistratsafdelinger med henblik på at sikre kobling til f.eks. 

barnets/søskendes skole eller dagtilbud. 

 

6. Organisering 

Forslag om etablering af et kommunalt tilbud om krisehjælp og 

sorgvejviserfunktion vil organisatorisk blive forankret i regi af 

Folkesundhed i MSO.  

 

Indsatsen vil kræve tæt koordination mellem de tre involverede 

magistratsafdelinger samt med eksterne samarbejdspartnere 

som Aarhus Universitetshospital, psykiatrien i Region Midt samt 

Almen praksis.  

 

7. Ressourcer 

Forslag om etablering af et kommunalt tilbud om krisehjælp og 

sorgvejviserfunktion vil beløbe sig til 650.000 kr. årligt.  

 

Omkostninger  

Forslag  Psykolog/drift 650.000 kr. årligt   

 

 

Bilag  

Bilag 1: Forslag fra Det Konservative Folkeparti om tilbud om 

akut krisehjælp til forældre der mister et barn 

Bilag 2: Eksisterende tilbud til familier i sorg 

 

Sagsnummer:  
 

 

 Antal tegn: 6508 

 
Sagsbehandler: Marie Skeel Lække, 

Mette Kristoffersen, Louise Dam 

Overballe 
 

E-post: lodo@aarhus.dk  
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Bilag 2: Eksisterende tilbud til forældre, som mister et barn 

 

Der kan være forskellige årsager til, at forældre mister et barn. Det kan være 

i løbet af graviditeten, under eller umiddelbart efter fødslen eller siden hen 

ved sygdom eller ulykke. Hvilke tilbud der aktiveres, vil ofte afhænge af fami-

liens konkrete situation og behov.  

 

Nedenfor gennemgås en lang række af de tilbud, som kan aktiveres og sidst 

i bilaget er tilbuddene samlet i et mere overskueligt skema. 

 

 

Tilbud i Aarhus Kommune  

Aarhus Kommune har en række tilbud, som retter sig mod at støtte familier 

eller enkeltpersoner, som af forskellige årsager befinder sig i en krisesitua-

tion, som kalder på en ekstra indsats fra kommunen. 

 

Behandling og støtte i forbindelse med dødsfald er en særlig sundhedsfaglig 

problematik, der kalder på sundhedsfaglig ekspertise. Derfor hører behand-

lingsforløb generelt under det almene system, hvor familien som oftest vil 

skulle modtage hjælp via henvisning fra egen læge.  

 

Tilbud i MSO 

Gruppeforløb til borgere med stress og depression 

Folkesundhed Aarhus tilbyder kortvarige, gratis gruppeforløb til borgere med 

stress eller let til moderat depression. Kurserne er et 5 ugers gruppeforløb 

med en holdstørrelse på 8-12 deltagere.  

 

Borgere kan henvende sig selv eller blive henvist af egen læge eller sagsbe-

handler til forløbet. Herefter vil de blive tilbudt en indledende samtale om de 

udfordringer, de oplever forbundet med deres stress-problematik.  

Forløbene varetages af en psykolog. 

 

Tilbud i MSB 

Forebyggende foranstaltninger eller særlig støtte efter Serviceloven 

Dødsfald og sorg over at miste et barn kan ramme alle, og hvis sorgen er 

forældrenes eneste problem, dvs. at der ikke samtidig er sociale problemer 

eller fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, så er forældrene som ud-

gangspunkt ikke berettiget til hjælp og støtte efter Serviceloven. Krisehjælp 

fra MSB til forældre, der mister et barn, vil derfor være en udvidelse af det 

gældende serviceniveau. 

 

Er familien i forvejen sårbar eller udsat og/eller er der søskende, hvis trivsel 

og udvikling lider skade i en grad, der berettiger dem til støtte efter mulighe-

derne i Serviceloven, så kan der efter en konkret og individuel vurdering af 

de øvrige børns behov, iværksættes foranstaltninger efter denne. Det kunne 

SUNDHED OG OMSORG 

BØRN OG UNGE 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 

 

Sag: 21/013551-3 

 
Sagsbehandlere: 

Mette Kristoffersen 

Marie Skeel Løkke 

Hanne Linnemann 

Lone Brunse Olesen 

Louise Dam Overballe 
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fx være forebyggende støtte efter SEL § 11.3 (råd, vejledning, samtalegrup-

per mv.) eller foranstaltninger efter SEL § 52, hvis støtte efter kapitel 11 vur-

deres at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges 

særlige behov for støtte (støtte i hjemmet, aflastning, kontaktperson, be-

handling af barnets eller familiens problemer). Målgruppen vurderes i de til-

fælde at være familier, som i forvejen har en sag i Familiecentret – enten 

pga. udsathed eller handicap – og hvor dødsfaldet resulterer i yderligere ud-

sathed for familien. 

 

Særlig støtte til børn, unge og familier efter mulighederne i Serviceloven in-

debærer en notatpligt for kommunen. Derfor vil støtten til familien og sø-

skende betyde, at der bliver oprettet en social sag på de øvrige børn i Fami-

liecentret. Det vil ikke være alle familier, der vil være interesserede i dette.  

 

Indsatser i regi af Børnecentret 

Børn, der rammes af sorg, kan blive henvist af Familiecentret til en indsats i 

Børnecentret. Alle børn har brug for at tale om deres sorg, men ikke alle har 

brug for behandling. Børnecentret tilbyder støtte til de børn, der har brug for 

behandling. Støtten kan også gives til forældre med fokus på, hvordan de 

kan støtte et barn, der fx pludselig har mistet en søskende. Børnecentret op-

retter sorggrupper for børn, der har brug for behandling som følge af at have 

mistet forældre, søskende eller andre i barnets nærhed, når der er nok børn 

til at oprette en gruppe. Ikke-behandlingskrævende børn, der ønsker at 

indgå i et gruppeforløb med andre ligestillede børn i sorg, henvises til forløb i 

regi af frivillige foreninger. 

 

Indsatser i regi af Sociallægeinstitutionen i MSB 

Sociallægeinstitutionens overordnede mål er at bidrage til, at borgere med 

helbredsproblemer, eller borgere som på anden vis er på kanten af arbejds-

markedet eller ved at falde ud af et uddannelsesforløb, kommer til at fungere 

bedst muligt i hverdagen. 

 

Sociallægeinstitutionen består af syv enheder: Bostøtte erhvervet hjerne-

skade (Neuropædagogisk Team), Hjerneskadeteamet, Hjerneskadecentret, 

Gratis Psykologhjælp for Unge, SI Sundhedsteam Vejlby Centervej, SI 

Sundhedsteam Fredens Torv og Lægeteam i Rusmiddelcenter Aarhus, samt 

en udviklingsenhed. 

 

Sociallægeinstitutionen har ikke et set-up, som giver mulighed for akut krise-

hjælp. Det vil, ud over tilført finansiering, bl.a. kræve særlige ansættelsesaf-

taler med psykologerne med krav om at stå til rådighed uden for normal ar-

bejdstid m.v.  

 

Sociallægeinstitutionen har heller umiddelbart egnede tilbud til forældre, som 

er i sorg over et mistet barn. For sygemeldte borgere, som modtager 
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sygedagpenge-ydelsen, sker henvisningen af tilbud til Sociallægeinstitutio-

nen via Jobcentret. Hvis en borger er langtidssygemeldt med baggrund i 

dødsfald af sit barn, vil borgeren teoretisk set kunne modtage hjælp fra en 

psykolog i Sociallægeinstitutionen, hvis følgevirkningerne af den oplevelse 

borgeren har været ude for, udvikler sig til fx stress, depression eller anden 

psykologiske traumefølgevirkning, og Jobcentret vurderer det relevant, at 

henvise til en indsats i Sociallægeinstitutionen.  

 

Indsatser i MBU 

Børn og Unge har et kriseberedskab, som anvendes ved akutte kriser. Det 

kan være ved trafikulykker, brand, overfald eller dødsfald. Når en akut krise 

opstår, etableres en krisegruppe, der som minimum består af en Børn og 

Unge-chef, den lokale leder og en kommunikationsmedarbejder. Gruppen 

skal sikre koordination af opgaver, præcis information og at der sker de rele-

vante faglige vurderinger i sagen. Dette kan eks. være at sende krisepsyko-

loger ud på skoler og dagtilbud, i tilfælde hvor det vurderes nødvendigt. 

 

I de tilfælde hvor Børn og Unges medarbejdere er ”tættest” på krisen, løser 

Børn og Unge den konkrete, akutte situation og guider forældrene videre til 

de rette professionelle f.eks. egen læge. I andre tilfælde vil egen praktise-

rende læge, regionen eller måske Socialforvaltningen være tættere på fami-

lien og derfor være de rette til at guide videre. 

 

Både dagtilbud og skoler skal desuden have deres egen sorgpolitik, som ta-

ger hånd om søskende, forældre og personale ved børns dødsfald. Derud-

over er den almindelige rådgivning og vejledning fra psykologen i distriktet 

altid til rådighed i forhold til de berørte børn. PPR vil også stå til rådighed 

med oplæg, samtaler mm. efter drøftelse med dagtilbudsleder og/eller skole-

leder. Der er ikke direkte psykologhjælp til forældrene fra PPR, men der kan 

henvises til MBUs åbne rådgivning, hvis udfordringen tager afsæt i søsken-

des trivsel. Derudover tilbyder PPR vederlagsfri psykologsamtaler til børn 

(de såkaldte børnesamtaler) under 15 år.   

 

 

Tilbud ved regionen eller foreninger 

 

Tilbud i Region Midt og ved privatpraktiserende læge 

Regionen såvel som familiens privatpraktiserende læge (eller lægevagten) 

står klar med et samtaletilbud i den helt akutte situation.  

 

Aarhus Universitetshospital tilbyder forældre, som har mistet et barn, sam-

tale med en læge og/eller en sygeplejerske (gerne familiens kontaktperson), 

som snakker forløbet igennem og besvarer eventuelle spørgsmål. Ydermere 

informeres forældrene om muligheden for psykologbistand og/eller en 
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samtale med hospitalspræsten og/eller en socialrådgiver, som er tilknyttet 

hospitalet. 

  

Familier, som er tilknyttet det børnepalliative team, er automatisk tilknyttet en 

psykolog, som hjælper og støtter op om familiens sorg både under og efter 

dødsfaldet. Som afslutning på forløbet støtter det børnepalliative team også 

op om en god overgang til hjælp uden for hospitalet. Herudover kan regio-

nen være behjælpelig med at etablere kontakt til familiens sognepræst eller 

evt. hospitalspræsten.  

  

Generelt henvises der som udgangspunkt til yderligere hjælp uden for hospi-

talet, herunder Forældre & Sorg - Landsforeningen for spædbarnsdød, psy-

kologhjælp via egen læge, forældreforeninger mm., hvor det findes relevant.  

  

Aarhus Universitetshospital tilbyder også hjælp til familier, som mister et ny-

født barn eller et barn i intensiv behandling indlagt i Nyfødt Intensiv. Hjælpen 

indbefatter: 

• Ophold i afsnittet sammen med deres døde barn så længe, de har 

behov, oftest ca. 1 døgn, hvor der er personale omkring dem. Foræl-

drene støttes i deres afsked med barnet, laver efter ønske fod/hånd 

aftryk, klæder barnet på. Nogle låner en kølelift i afdelingen og tager 

barnet med hjem indtil bisættelse. Hjælp til kontakt til bedemand, ka-

pel efter ønske.  

• Tilbud om en samtale med en psykolog og/eller en socialrådgiver, 

som er tilknyttet hospitalet. 

• Besked til egen læge og sundhedsplejerske om dødsfaldet. 

• Tilbud om opringning fra kontaktsygeplejerske 3-5 dage efter døds-

faldet. 

• Samtale med kontaktteam (sygeplejerske + læge) ca. 1 måned efter 

dødsfaldet. Her planlægges behovet for flere samtale og en åben in-

vitation til henvendelse i fremtiden. Ofte formidles der kontakt til ge-

netisk undersøgelse eller andre fagområder. 
 

Familiens privatpraktiserende læge (eller lægevagten) kan tilbyde en sam-

tale, som enten foregår via telefonen, som en konsultation i klinikken, eller 

som et sygebesøg i lægevagten. Det afhænger af situationen og det kon-

krete behov, hvordan samtalen tilrettelægges. 

 

Desuden kan privatpraktiserende læge henvise til psykolog med baggrund i 

dødsfald i nærmeste familie via den offentlige sygeforsikring. Nogle familier 

har også mulighed for at få psykologhjælp via deres egen sundhedsforsik-

ring. Her hjælper familiens privatpraktiserende læge gerne med at finde den 

rette psykolog til opgaven. 
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Rådgivning ved Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød 

Folketinget vedtog i december 2020 et forslag om retten til udvidet sorgorlov 

i 26 uger til forældre, som mister et barn under 18 år. Forslaget trådte i kraft 

pr. 1/1 2021. 

 

I forlængelse heraf blev der tildelt ekstra økonomiske midler på i alt 7,5 milli-

oner i perioden 2021-2024 til foreningen ”Forældre & Sorg – Landsforenin-

gen Spædbarnsdød” til at drive et udvidet rådgivningstilbud til denne gruppe 

af forældre. 

 

I foråret 2021 vil foreningen begynde tilpasningen af de eksisterende tilbud 

til den nye, bredere forældregruppe. Det betyder, at Forældre & Sorg – 

Landsforeningen Spædbarnsdød i løbet af 2021 kan tilbyde forældre, som 

mister et barn på op til 21 år, forløb med en uddannet terapeutisk rådgiver. 

Herudover tilbyder foreningen sorgseminarer, landsdækkende sorggrupper, 

forældrerådgivning ift. søskende samt arbejdspladsforløb. 

 

Tilbud ved andre frivillige foreninger 

Derudover er der en række andre foreninger, som tilbyder rådgivning for for-

ældre og familier i sorg, eks. ”Landsforeningen Mistet barn” som tilbyder fri-

villig rådgivning til forældre. 

 

Desuden tilbyder foreningerne ”Skyggebørn”, ”Løvehjerterne”, ”Børns Vilkår” 

og ”Børn, unge og sorg” rådgivning til børn og unge i sorg. 

 

Kræftens bekæmpelse, Ældresagen og Selvhjælp Aarhus driver også sorg- 

og selvhjælpsgrupper og hjælp ved en sorgvejleder/-rådgiver. 

 

 

Skema: Oversigt over udvalgte tilbud rettet mod forældre, der mister et barn 

 

Tilbud Målgruppe Aktører Organisation 

Samtaletilbud un-

der sygdomsforløb 

Familien Psykologer  Aarhus Universi-

tetshospital – Bør-

nepalliativt Team 

Samtaletilbud i 

den akutte situa-

tion 

Familien Læge, sygeplejer-

ske, hospitalspræst 

Aarhus Universi-

tetshospital 

Samtaletilbud i 

den akutte situa-

tion 

Familien Privatpraktiserende 

læge (lægevagten) 

Almen praksis, Læ-

gevagten 

Koordinering af 

samtale med sog-

nepræst eller hos-

pitalspræst 

Familien Læge, sygeplejer-

ske 

Aarhus Universi-

tetshospital 
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Henvisning til psy-

kolog (den offent-

lige sygeforsikring) 

Forældre Privatpraktiserende 

læge 

 

Psykologhjælp 

gennem privat sy-

geforsikring eller 

Falck abonnement 

Forældre 

med privat 

sygeforsikring 

eller Falck 

abonnement 

Psykologer Udbydere af pri-

vate sygeforsikrin-

ger 

Sorggrupper Forældre, der 

mister et barn 

under gravidi-

teten, under 

fødslen eller i 

dagene efter 

fødslen 

Psykologer Region Midt 

Sorggrupper, 

sorgseminar, for-

ældrerådgivning 

ift. søskende og 

arbejdspladsen 

Forældre, der 

har mistet et 

barn op til 21 

år 

Uddannede tera-

peuter og frivillige 

Forening: Forældre 

& Sorg – Landsfor-

eningen Spæd-

barnsdød 

Frivillig Rådgiv-

ning  

Forældre Frivillige Landsforeningen 

Mistet barn 

Kræftens bekæm-

pelse 

Ældresagen 

Selvhjælp Aarhus 

Rådgivning og 

sorggrupper 

Børn og 

Unge, som 

har mistet 

Uddannede tera-

peuter og frivillige 

Løvehjerterne 

Børns Vilkår 

Børn, unge og sorg 

Note: Listen er ikke udtømmende men har som formål at præsentere et udpluk af de 

tilbud, der findes i dag. 
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  2. december 2020 

 

Konservative i Aarhus  •  8000 Aarhus C 
aarhus.konservative.dk 
 

    

Tilbud om akut krisehjælp 
til forældre som mister et 
barn 

Når forældre mister et barn, ændres livsvilkåret i en sådan grad, at forældrene har brug for 
omgående og professionel krisehjælp. Oplever disse forældre at blive afvist eller at blive kastet 
rundt i systemet, forværres deres tilstand med risiko for alvorlige psykiske følge mèn.  
 
Som det er i dag, har eksempelvis Intensiv på Aarhus Universitetshospital udelukkende mulighed 
for at tilbyde pårørendesamtale med en af hospitalets præster, når en patient afgår ved døden. 
 
Nogle pårørende har selv en forsikring eller et Falck-abonnement som dækker muligheden for at 
modtage krisepsykologhjælp. Har de pårørende ikke disse, skal de selv kontakte egen læge, som 
kan være behjælpelig med at lave henvisning til en krisepsykolog. 
 
I det Konservative Folkeparti mener vi at man skal have hjælp og omsorg, når man har brug for 
det. 

Indstilling 

Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti at der skabes et sammenhængende psykologisk 
akutberedskab til forældre der mister et barn.  
 
Vi ønsker et akutberedskab som iværksættes omgående, og som indbefatter at der tilknyttes en 
fast krisepsykolog til de ramte forældre, og som følger forældrene i tiden efter tabet indtil det 
vurderes at det er forsvarligt enten at stoppe hjælpen eller at ændre omfanget og retningen.  
 
 
På vegne af Det Konservative Folkeparti i Aarhus,  
 
Peter Sporleder 
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Indstilling

FTU rapport 2021 - tilmeldinger til ung-
domsuddannelser

Status på tilmeldingstallene for de unges uddannelsesvalg 
pr. 15. marts 2021.

1. Resume
Tallene for de aarhusianske 9. og 10. klasseelevers tilmel-
ding til ungdomsuddannelse – uddannelsesvalget - er nu 
tilgængelige. Tallene for Aarhus er udarbejdet af Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning (UU) og rapporten vedlæg-
ges her til rådmandens orientering, jf. bilag 1.

Tallene beskriver de unge uddannelsesvalg på opgørelses-
dagen, men ikke hvad de unge rent faktisk går i gang med 
efter sommerferien.

Til rådmandens orientering vedlægges tillige oversigt over 
FTU fordelt på skoler, jf. bilag 2.

2. Beslutningspunkter
At 1) Rådmanden tager orienteringen om uddannelsesval-
get for 2021 til efterretning. 

3. Baggrund
Vedlagte bilag 1 viser bl.a. følgende hovedtendenser:

 Andelen af unge, som har valgt en erhvervsuddan-
nelse, er status quo. I år er tallet 11,92 % mod 
11,95 % i 2020, hvilket er på samme niveau som 
for årene 2016-2018. 

o 21,20 % (mod 15,10 % i 2020) af de unge, 
som har valgt en erhvervsuddannelse, har 
valgt en ’Omsorg EUD’

Til Rådmanden
Fra Unge, Job og Uddannelse
Dato 18. marts 2021
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o 55,86 % (mod 61,20 % i 2020) af de unge, 
som har valgt en erhvervsuddannelse, har 
valgt en ’Teknisk EUD’

 Andelen af elever, der har valgt en erhvervsuddan-
nelse i 2021, er markant lavere for privatskoleelever 
ctr. folkeskoleelever:

o andelen af 9. klasseelever fra privatskoler der 
har valgt en erhvervsuddannelse udgør 2,2 % 
mod 4,8 % for folkeskoleelever

o andelen af 10. klasseelever fra privatskoler 
der har valgt en erhvervsuddannelse udgør 
10,4 % mod 20,9 % for folkeskoleelever

 Der ses en stor stigning (3,08 procentpoint) af ele-
ver i 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klas-
se, idet 58,59 % af eleverne i 9. klasse har valgt at 
fortsætte i 10. klasse mod 55,51 % i 2020.

o 7,63 % (mod 5,13 % i 2020) af eleverne i 9. 
klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klas-
se, har valgt EUD10

 Andelen af elever, som forlader grundskolen, og 
som ikke har valgt at fortsætte i en ungdomsuddan-
nelse er steget en smule med 0,91 procentpoint. 
Elever, som har angivet ”andet” er således steget 
fra 6,82 % i 2020 til 7,73 % i 2021.

o Denne gruppe af unge, der erfaringsmæssigt 
formindskes frem mod egentlig uddannelses-
start, følges særligt intensivt af UU i overens-
stemmelse med gældende lovgivning. UU la-
ver ved behov opfølgende oversigt specifikt 
på gruppen.

-

 Vedlagte skoleroversigt (bilag 2) viser bl.a.:
o at 9. klasseelever fra privatskoler, der har 

valgt en erhvervsuddannelse, fordeler sig på 
26,7 % af privatskolerne, hvor skolen med la-
vest tilslutning er 0 % og højeste 20 %

o at 9. klasseelever fra folkeskoler, der har 
valgt en erhvervsuddannelse, fordeler sig på 
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88,89 % af folkeskolerne, hvor skolen med 
lavest tilslutning er 0 % og højeste 21,43 %

o at samtlige 10. klasse folkeskoler afføder over 
20 % elever, der har valgt en erhvervsuddan-
nelse

o at 1/4 af 10. klasse privatskoler afføder over 
20 % elever, der har valgt en erhvervsuddan-
nelse

-

Der skal gøres opmærksom på, at FTU-rapporten kun viser 
de faktiske tilmeldingstal. 

UU følger nu op på alle elever, som ikke er tilmeldt ung-
domsuddannelse eller 10. klasse, da de – jf. Pligtbekendt-
gørelsen (BEK nr. 1014 af 04/10/2019) - skal være i et 
uddannelses- eller uddannelsesforberedende forløb aftalt 
med UU, når de forlader grundskolen. Her udarbejder UU i 
samarbejde med elever og forældre en uddannelsesplan 
inden afslutning på grundskolen. 

Derudover følger UU op på, om alle elever starter på deres 
uddannelse/10. klasse til august og følger op, hvis de ikke 
påbegynder. 

UU følger løbende op på alle 15 – 17-årige, som ikke er i 
gang med uddannelses- eller uddannelsesforberedende 
forløb, og i november udarbejdes 3 og 15 måneders talle-
ne, som viser de unges uddannelsesmæssige status hhv. 3 
og 15 måneder efter de har forladt grundskolen. 

-

Oversigten over FTU fordelt på skoler (bilag 2) er udfærdi-
get efter ønske fra MBU, så man på den enkelte skole kan 
følge med i udviklingen af elevernes uddannelsesvalg, her-
under specifikt EUD-valget.

4. Effekt
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-

5. Ydelse
-

6. Organisering
-

7. Ressourcer
-

Bilag
Bilag 1:
Bilag 2:

FTU-rapporten for 2021
FTU 2021 fordelt på skoler

Antal tegn: 2.916Sagsnummer: 21/014012-5

Unge, Job og Uddannelse Sagsbehandler: Mikkel Lyder Henriksen

Tlf.: 87 13 33 67

E-post: mihen@aarhus.dk
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UU Aarhus 
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus Kommune 

 
 
 
 
 

Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2021 
 

Folkeskoler, privatskoler, efterskoler og frie grundskoler 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2021 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 10. 
klasse (FTU). Der er tale om de unges uddannelsesønsker på opgørelsesdagen – og ikke hvad de faktisk går i gang 
med efter sommerferien. Data er hentet på www.optagelse.dk den 16. marts 2021. Der kan senere komme tilmeldinger, 
der ikke er registreret på dette tidspunkt. 
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Datagrundlag 
Denne rapport bygger på de tilgængelige digitale tilmeldinger i optagelse.dk pr. 15. marts 2021. Opgørelserne omfatter alle 
elever med bopæl i Aarhus Kommune. 
Der indgår samlet set 5.290 elever i opgørelsesåret 2021. Resultaterne sammenlignes med opgørelser over de digitale 
tilmeldinger pr. 15. marts for de fire foregående år, 2017-2020. 
I rapporten opgøres kun fordelingen af de tilmeldinger, som eleverne har angivet som førsteprioritet pr. 15. marts. Tilmeldinger, 
der registreres herefter, indgår ikke i rapporten.  

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 1.pdf



 3 

Resumé 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

11,9

78,8
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7,7

EUD

Gym

STU

Andet

Valg af EUD, gym. udd., STU og andet blandt elever, der forlader 
grundskolen i 2021, pct.

92,27 pct. af årgangen, der forlader grundskolen i 2021, vælger ungdomsuddannelse. 

Note: N = 3.363. Elever, der vælger 10. klasse, indgår ikke i opgørelsen. Kilde: Data er trukket fra optagelse.dk d. 16. marts 2021. 

 

Note: N = 3.363. Elever, der vælger 10. klasse, indgår ikke i opgørelsen. Andet omfatter FGU, anden forberedende og udviklende aktivitet aftalt med KUI, 
vejledning og opkvalificering iht. LAB-loven, øvrige uddannelser og kurser, ophold i udlandet, arbejde, frivilligt arbejde mv. 
Kilde: Data er trukket fra optagelse.dk d. 16. marts 2021. 

 

58,59 pct. af eleverne, der forlader 9. klasse i 2021, vælger 10. klasse. 

Note: N = 3.289. Kilde: Data er trukket fra optagelse.dk d. 16. marts 2021. 
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Uddannelsesvalget Aarhus Kommune 
 

Således vælger årgangen, der forlader grundskolen (fratrukket elever, som vælger 10. klasse), 2017-2021 
 
Figur 1 

 

 
Datagrundlag for figur 1 
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Således vælger årgangen, der forlader grundskolen

EUD Gym STU Andet

Andel (pct.)

  EUD Gym STU Andet 

2017 11,40 80,21 1,26 7,12 

2018 11,96 81,23 1,33 5,48 

2019 14,30 77,75 1,50 6,45 

2020 11,95 79,61 1,62 6,82 

2021 11,92 78,80 1,55 7,73 

Note: N = 3.088 i 2017, 3.084 i 2018, 3.196 i 2019, 3.213 i 2020 og 3.363 i 2021. Elever, der vælger 10. klasse, 
indgår ikke i opgørelsen. Andet omfatter FGU, anden forberedende og udviklende aktivitet aftalt med KUI, 
vejledning og opkvalificering iht. LAB-loven, øvrige uddannelser og kurser, ophold i udlandet, arbejde, frivilligt 
arbejde mv. STU omfatter også KUU og EGU i perioden 2017-2018. 
Kilde: Data er trukket fra optagelse.dk d. 16. marts de pågældende år. 

 

Note: Andele angivet i pct. summer ikke 100,00 for hvert år grundet afrundinger. 

 

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 1.pdf



 5 

Uddannelsesvalget fordelt på uddannelsesområder, 2017-2021 
 
 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 

Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Teknisk EUD 213 6,90 205 6,65 265 8,29 235 7,31 224 6,66 

Merkantil EUD 89 2,88 89 2,89 123 3,85 91 2,83 92 2,74 

Omsorg EUD 50 1,62 75 2,43 69 2,16 58 1,81 85 2,53 

STX 1.616 52,33 1.623 52,63 1.574 49,25 1.580 49,18 1.621 48,20 

2-årigt STX 5 0,16 4 0,13 3 0,09 5 0,16 2 0,06 

HHX 493 15,97 517 16,76 496 15,52 533 16,59 514 15,28 

HTX 217 7,03 216 7,00 197 6,16 196 6,10 216 6,42 

HF 146 4,73 145 4,70 215 6,73 244 7,59 297 8,83 

STU 39 1,26 41 1,33 48 1,50 52 1,62 52 1,55 

Andet 220 7,12 169 5,48 206 6,45 219 6,82 260 7,73 

I alt 3.088 100,00 3.084 100,00 3.196 100,00 3.213 100,00 3.363 100,00 

 
  

Note: Elever, der vælger 10. klasse, indgår ikke i tabellen. Andet omfatter FGU, anden forberedende og udviklende aktivitet aftalt med KUI, 
vejledning og opkvalificering iht. LAB-loven, øvrige uddannelser og kurser, ophold i udlandet, arbejde, frivilligt arbejde mv. STU omfatter også 
KUU og EGU i perioden 2017-2018. 
Kilde: Data er trukket fra optagelse.dk d. 16. marts de pågældende år. 
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9. klasseelevernes valg af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse, 2017-2021 
 
Figur 2     

 

 
 
Datagrundlag for figur 2 
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9. klasseelevernes valg af EUD og gymnasiale udd.

EUD Gym

Andel (pct.)

  EUD Gym 

2017 4,52 42,28 

2018 4,22 42,35 

2019 6,45 40,45 

2020 5,18 35,80 

2021 4,29 33,05 

Note: N = 3.252 i 2017, 3.077 i 2018, 3.132 i 2019, 3.338 i 2020 og 3.289 i 2021. 
Kilde: Data er trukket fra optagelse.dk d. 16. marts de pågældende år. 

 

Note: Andele angivet i pct. summer ikke 
100,00 for hvert år, da ansøgere til STU, 
10. klasse og andet ikke indgår i 
opgørelsen. 
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10. klasseelevernes valg af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse, 2017-2021 
 
Figur 3 

 

 
 
Datagrundlag for figur 3 
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10. klasseelevernes valg af EUD og gymnasiale udd.

EUD GYM

Andel (pct.)

  EUD Gym 

2017 13,84 74,41 

2018 15,26 76,76 

2019 15,65 74,77 

2020 12,21 78,88 

2021 12,99 78,11 

Note: N = 1.481 i 2017, 1.556 i 2018, 1.629 i 2019, 1.728 i 2020 og 2.001 i 2021. 
Kilde: Data er trukket fra optagelse.dk d. 16. marts de pågældende år. 

 

Note: Andele angivet i pct. summer ikke 
100,00 for hvert år, da ansøgere til 
STU, 10. klasse og andet ikke indgår i 
opgørelsen. 
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Afgangselever, der vælger erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse, fordelt på folke- og privatskole, 2021 
 
Figur 4 

. 
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9. klasse 10. klasse 9. klasse 10. klasse
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Folkeskole Privatskole

9. og 10. klasseelever, der vælger EUD og gym. udd. fordelt på privat- og 
folkeskole, 2021

Andel (pct.)

Note: N = 2.472 9. klasseelever fra folkeskole, 225 10. klasseelever fra folkeskole, 552 9. klasseelever 
fra privatskole, 289 10. klasseelever fra privatskole. 
Kilde: Data er trukket fra optagelse.dk d. 16. marts 2021. 
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9. klasseelevernes valg af 10. klasse, 2017-2021 
 
Figur 5 

 

Datagrundlag for figur 5 
  Andel af årgangen som har valgt 10. klasse (i alt) 10. folkeskole 10. privatskole 10. efterskole EUD10 10. special 

2017 49,97 11,85 15,32 61,28 5,17 6,38 

2018 50,67 11,61 16,23 61,13 5,90 5,13 

2019 49,97 7,67 13,80 68,31 5,43 4,79 

2020 55,51 9,88 14,62 66,00 5,13 4 

2021 58,59 7,58 12,30 67,62 7,63 5 
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Andel af årgangen, som har valgt 10. klasse (i alt) 10. folkeskole
10. privatskole 10. efterskole
EUD10 10. special

Andel (pct.)

9. klasseelevernes valg af 10. kl. fordelt på folke-, privat-, special-, efterskole og EUD10 

Note: N = 1.625 i 2017, 1.559 i 2018, 1.565 i 2019, 1.853 i 2020 og 1.927 i 2021 (valgt 10. klasse i alt). Andelen, der har valgt de 
forskellige typer af 10. klasse (fx 10. efterskole), kan overstige andelen, der har valgt 10. klasse (i alt). Dette skyldes, at opgørelsen 
af andelene, der har valgt de specifikke typer af 10. klasse, udelukkende er baseret på gruppen, der har valgt 10. klasse. 
Kilde: Data er trukket fra optagelse.dk d. 16. marts de pågældende år. 

 

Note: Andele de specifikke typer af 10. klasse angivet i pct. summer ikke 100,00 for hvert år grundet afrundinger. 
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FTU 2021: Aarhus Kommune 
Fra 9. 
klasse 

Fra 9. 
klasse 

Fra 10. 
klasse 

Fra 10. 
klasse 

9. og 10. kl. valget 9. kl. valget 
  

10. kl. valget 
  

Uddannelsesnavn Antal drenge Antal piger Antal drenge Antal piger Antal i alt Pct. Antal Pct. Antal Pct. 

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 0 4 0 0 4 0,08 4 0,12 0 0,00 

Efterskoler 653 597 4 4 1.258 23,78 1.250 38,01 8 0,40 

Efterskoler med samlet særligt tilbud 26 21 10 9 66 1,25 47 1,43 19 0,95 

EUD10 (Erhvervsskoler) 96 51 1 2 150 2,84 147 4,47 3 0,15 

Folkeskoler 75 71 0 3 149 2,82 146 4,44 3 0,15 

Frie fagskoler 4 2 2 0 8 0,15 6 0,18 2 0,10 

Friskoler og private grundskoler 102 135 0 2 239 4,52 237 7,21 2 0,10 

Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 36 24 0 0 60 1,13 60 1,82 0 0,00 

Specialskoler for børn 18 12 0 1 31 0,59 30 0,91 1 0,05 

Sum 1.010 917 17 21 1.965 37,15 1.927 58,59 38 1,90 

HF 40 43 81 133 297 5,61 83 2,52 214 10,69 

HHX 103 70 215 126 514 9,72 173 5,26 341 17,04 

HTX 87 36 72 21 216 4,08 123 3,74 93 4,65 

Internationale gymnasiale uddannelser 3 8 0 2 13 0,25 11 0,33 2 0,10 

Pre-IB 5 8 5 1 19 0,36 13 0,40 6 0,30 

2-årig STX 0 0 0 2 2 0,04 0 0,00 2 0,10 

STX 264 420 344 561 1.589 30,04 684 20,80 905 45,23 

Sum 502 585 717 846 2.650 50,09 1.087 33,05 1.563 78,11 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser 6 7 10 10 33 0,62 13 0,40 20 1,00 

Kontor, handel og forretningsservice 10 16 38 28 92 1,74 26 0,79 66 3,30 

Omsorg, sundhed og pædagogik 1 31 9 44 85 1,61 32 0,97 53 2,65 

Teknologi, byggeri og transport 67 2 106 13 188 3,55 69 2,10 119 5,95 

EUD 2. del grundforløb 1 0 2 0 3 0,06 1 0,03 2 0,10 

Sum 85 56 165 95 401 7,58 141 4,29 260 12,99 

STU (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) 10 4 28 10 52 0,98 14 0,43 38 1,90 

Sum 10 4 28 10 52 0,98 14 0,43 38 1,90 

Andet 67 53 46 56 222 4,20 120 3,65 102 5,10 

Sum 1.674 1.615 973 1.028 5.290 100,00 3.289 100,00 2.001 100,00 

 

Note: Andet omfatter FGU, anden forberedende og udviklende aktivitet aftalt med KUI, vejledning og opkvalificering iht. LAB-loven, øvrige uddannelser og kurser, ophold i 
udlandet, arbejde, frivilligt arbejde mv. STU omfatter også KUU og EGU i perioden 2017-2018. 
Kilde: Data er trukket fra optagelse.dk d. 16. marts de pågældende år. 
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Afgangselevernes fordeling på ungdomsuddannelser mv., 2020-2021 
 
Figur 6-10 
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Note til figur 6-10: 
 
N = 3.338 9. klasseelever i 2020, 1.728 10. klasselever i 2020, 3.289 9. 
klasseelever i 2021, 2.001 10. klasseelever i 2021. 
 
Andet omfatter FGU, anden forberedende og udviklende aktivitet aftalt med 
KUI, vejledning og opkvalificering iht. LAB-loven, øvrige uddannelser og 
kurser, ophold i udlandet, arbejde, frivilligt arbejde mv. 
 
Kilde: Data er trukket fra optagelse.dk d. 16. marts de pågældende år. 
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Folkeskoler Antal Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Antal Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.

Bakkegårdskolen 22 50,00 18,18 27,27 0,00 4,55

Bavnehøj Skole 50 66,00 14,00 16,00 2,00 4,00

Beder Skole 55 72,73 1,82 18,18 1,82 5,45

Ellehøjskolen 56 23,21 21,43 53,57 0,00 1,79

Ellevangskolen 104 58,65 0,00 41,35 0,00 0,00

Elsted Skole 60 63,33 8,33 28,33 0,00 0,00

Engdalskolen 80 56,25 3,75 40,00 0,00 0,00

Frederiksbjerg Skole 87 70,11 2,30 25,29 0,00 2,30

Gammelgårdskolen 85 61,18 2,35 34,12 1,18 1,18

Hasle Skole 62 32,26 9,68 56,45 0,00 1,61

Holme Skole 63 61,90 7,94 26,98 0,00 3,17

Netværksskolen 21 33,33 0,00 0,00 0,00 66,67

Højvangskolen 47 63,83 2,13 31,91 0,00 2,13

Hårup Skole 39 61,54 10,26 25,64 0,00 2,56

Katrinebjergskolen 59 67,80 5,08 22,03 0,00 5,08

Kragelundskolen 66 65,15 1,52 31,82 0,00 1,52

Lisbjergskolen 44 68,18 4,55 22,73 0,00 4,55

Lystrup Skole 71 46,48 1,41 47,89 0,00 4,23

Læssøesgades Skole 21 61,90 14,29 19,05 0,00 4,76

Malling Skole 49 83,67 2,04 12,24 0,00 2,04

Møllevangskolen 30 30,00 10,00 46,67 0,00 13,33

Mårslet Skole 66 83,33 1,52 15,15 0,00 0,00

Næshøjskolen 46 71,74 4,35 21,74 0,00 2,17

Risskov Skole 78 56,41 3,85 34,62 0,00 5,13

Rosenvangskolen 46 58,70 0,00 32,61 0,00 8,70

Rundhøjskolen 89 56,18 3,37 39,33 1,12 0,00 67 0,00 20,90 74,63 0,00 4,48

Sabro-Korsvejskolen 44 36,36 11,36 45,45 2,27 4,55

Samsøgades Skole 21 57,14 4,76 38,10 0,00 0,00

Skjoldhøjskolen 34 20,59 5,88 67,65 2,94 2,94

Skovvangskolen 57 64,91 1,75 28,07 0,00 5,26

Skæring Skole 69 76,81 0,00 21,74 0,00 1,45

Skødstrup Skole 84 66,67 4,76 26,19 0,00 2,38

Skåde Skole 54 51,85 1,85 46,30 0,00 0,00

Solbjergskolen 56 82,14 1,79 14,29 0,00 1,79

Strandskolen 60 65,00 3,33 31,67 0,00 0,00

Sødalskolen 22 31,82 4,55 63,64 0,00 0,00

Sølystskolen 65 35,38 3,08 43,08 1,54 16,92

Søndervangskolen 39 30,77 5,13 58,97 0,00 5,13

Tilst Skole 66 19,70 12,12 63,64 1,52 3,03

Tranbjergskolen 77 74,03 5,19 19,48 0,00 1,30 65 1,54 24,62 52,31 0,00 21,54

Vestergårdskolen 44 52,27 9,09 22,73 0,00 15,91 57 0,00 24,56 66,67 1,75 7,02

Viby Skole 52 76,92 0,00 19,23 0,00 3,85

Virupskolen 44 79,55 2,27 18,18 0,00 0,00

Vorrevangskolen 45 53,33 2,22 33,33 6,67 4,44

Åby Skole 43 41,86 6,98 48,84 0,00 2,33

Sum 2472 189

Privatskoler

Aarhus International School 20 15,00 0,00 70,00 0,00 15,00

Børnenes Friskole 18 61,11 0,00 38,89 0,00 0,00

Egebakkeskolen 21 85,71 0,00 14,29 0,00 0,00

Elise Smiths Skole 72 66,67 1,39 27,78 0,00 4,17

Forældreskolen 88 52,27 0,00 46,59 0,00 1,14

Interskolen 40 52,50 0,00 47,50 0,00 0,00

Jakobskolen 12 83,33 0,00 16,67 0,00 0,00

Laursens Realskole 66 74,24 0,00 25,76 0,00 0,00 141 0,00 5,67 94,33 0,00 0,00

N. Kochs Skole 49 75,51 4,08 18,37 0,00 2,04 99 1,01 16,16 81,82 0,00 1,01

Højbjerg Privatskole 14 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Rudolf Steiner Skolen 34 94,12 0,00 5,88 0,00 0,00 25 0,00 0,00 96,00 0,00 4,00

Selam Friskole 10 0,00 20,00 80,00 0,00 0,00

Skt. Knuds Skole 69 46,38 10,14 42,03 0,00 1,45 24 0,00 25,00 66,67 0,00 8,33

Aarhus Friskole 19 94,74 0,00 5,26 0,00 0,00

Aarhus Privatskole 20 55,00 0,00 40,00 0,00 5,00

Sum 552 289

Total 3024 478
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19. marts 2021
Side 1 af 4

Em-
ne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 7. april 2021
Mødetid: Kl. 16.45 – 18.45
Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams (brug link i 

mødeindkaldelse)

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 17. marts 2021
3. Evt. Byrådshenvist sag: Svar på forslag fra V om at styrke 

indsatsen mod æresrelateret vold og negativ social kontrol
4. Tilmeldingstal til ungdomsuddannelser 
5. Analyse af pårørendesamarbejde i Voksne, Job og Handicap
6. Status vedrørende Kilebo
7. Orienteringspunkter
8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
9. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.45 – 16.48 (3 min.)

Bilag: 
- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. 

april 2021.

2. Referat fra udvalgets møde den 17. marts 2021

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det se-
neste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.48 – 16.50 (2 min.)

Bilag:

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

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

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

Direkte e-mail:
sobrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk

Sag:   21/028667-1

Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert

Punkt 6, Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. april 2021.docx



19. marts 2021
Side 2 af 4

- Referat fra mødet den 17. marts 2021

3. Evt. Byrådshenvist sag: Svar på forslag fra V om at styr-
ke indsatsen mod æresrelateret vold og negativ social 
kontrol

Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 24. marts 2021 
henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Metode: Udvalget bedes drøfte sagen, hvorefter der skal konklu-
deres. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.50 – 17.10 (20 min.)

Bilag: 

4. Tilmeldingstal til ungdomsuddannelser 

Baggrund/formål: Under punktet præsenteres udvalget for sta-
tus. 

Metode: Udvalget orienteres og drøfter herefter sagen

Ansvarlig: Vibeke Jensen/ Anders Skov 

Tid: 17.10 – 17.30 (20 min.)

5. Analyse af pårørendesamarbejde i Voksne, Job og Handi-
cap

Baggrund/formål: Der er i Voksne, Job og Handicap i Sociale 
Forhold og Beskæftigelse gennemført en analyse af pårørende-
samarbejdet. Analysen peger på en række forskellige initiativer, 
som kan være med til at styrke dette.  

Under punktet præsenteres udvalget for resultatet af analysen og 
den fremadrettede proces, som blandt andet også skal ses i relation 
til forslaget fra V, KF, RV, EL, DF og Dorthe Borgkvist om bruger- 
og pårørenderåd på bosteder samt aflastnings- og dagtilbud

Metode: Udvalget orienteres og drøfter herefter sagen
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19. marts 2021
Side 3 af 4Ansvarlig: Lotte Henriksen/Natascha M. Jensen

Tid: 17.30 – 17.55 (25 min.)

Bilag: 

6. Status vedrørende Kilebo

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 
om status vedrørende Kilebo.

Metode: Udvalget orienteres og drøfter herefter sagen 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Natascha M. Jensen

Tid: 17.55 – 18.10 (15 min.)

Bilag: 

7. Orienteringspunkter

A) Orientering om konkret sag

Baggrund/formål: I forlængelse af udvalgsmødet den 17. 
marts 2021 gives udvalget en status omkring den konkrete 
sag. 

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 18.10-18.15 (5 min.)

B) Eventuel orientering

Baggrund/formål: Eventuel orientering

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 18.15 - 18.20 (5 min.)
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19. marts 2021
Side 4 af 4

8. 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 be-
handling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.20 - 18.25 (5 min.)

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

9. Evt.

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.25 - 18.30 (5 min.)

Bilag: 
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Bordrunde
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