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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.

Punkt 3: Byrådsindstilling vedr. tilbud om akut krise-
hjælp til forældre, som mister et barn

Beslutning for Punkt 3: Byrådsindstilling vedr. tilbud om
akut krise-hjælp til forældre, som mister et barn

Børn og Unge, Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse har udarbejdet
et udkast til en byrådsindstilling som svar på Konservatives forslag om 'etablering af
kommunalt tilbud om akut krisehjælp til forældre, som mister et barn'.

Det indstilles:
At 1) Rådmanden godkender vedlagte tværmagistratslige forslag til en byrådsindstilling
som svar på forslaget fra KF.

Rådmandsmødet drøftede udkastet til en fælles byrådsindstilling. Herunder:

• KW ønskede at afholde et møde med Konservative Folkeparti inden
byrådsbehandlingen af nærværende besvarelse. LH / FS følger op og orienterer
KW / OL, når byrådsindstillingen er godkendt i MBU og MSO mhp.
mødeindkaldelse.

KW godkendte udkastet til en byrådsindstilling med ovenstående ønske in mente.

FS følger op.

Punkt 4: FTU rapport 2021 - tilmeldinger til
ungdomsuddannelser

Beslutning for Punkt 4: FTU rapport 2021 - tilmeldinger til
ungdomsuddannelser

Tallene for de aarhusianske 9. og 10. klasseselevers tilmelding til ungdomsuddannelse
er nu tilgængelige.

Det indstilles:

1 / 2

Punkt 2, Bilag 1: Referat - Rådmandsmøde - 23032021.pdf



At 1) Rådmanden tager orienteringen om uddannelsesvalget for 2021 til efterretning.

VJ orienterede om uddannelsesvalget for 2021. Herunder at:

• Andelen af unge, som har valgt en erhvervsuddannelse er status quo.
• Andelen af 9. klasseelever der vælger 10. klasse er steget med 3,08 procentpoint
• Andelen af elever, som forlader grundskolen og som ikke har valgt at fortsætte i en
ungdomsuddannelse, er steget en smule med 0,91 procentpoint.

Rådmandsmødet drøftede rapporten om uddannelsesvalget for 2021. Herunder:

• KW ønskede at modtage en analyse af den voksende målgruppe, som vælger HF
direkte efter grundskolen.

KW tog orienteringen til efterretning med ovenstående bemærkning in mente.

FS / VJ følger op.

Punkt 5: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 5: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om Magistratens seneste (22.03.21, red.) møde.

Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet

Nærværende punkt blev ikke drøftet.

Punkt 7: Bordrunde
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Indstilling 

 

Orientering om 4 nye JOB BootCamp light 

events hen over foråret 2021  

 

1. Resume  

For at booste de jobsøgende dimittenders bestræbelser på 

at komme hurtigt i job – på vej ud af corona, foreslås det 

at fremrykke en række arrangementer, som ellers ville 

indgå i den planlagte JOB BootCamp 2021 i uge 37. 

 

Arrangementerne supplerer den række af virksomheds-

vendte initiativer, som parallelt afvikles hen over foråret 

og sommeren, herunder initiativer i form af besøgskam-

pagner, hvor jobcenteret mødes med virksomheder, og ef-

terfølgende matcher til job, løntilskud eller praktik. Og ikke 

mindst markedsføring overfor de små og mellemstore virk-

somheder, af muligheden for at ansætte en dimittend som 

led i et graduate- eller traineeforløb.   

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

 

At 1) Mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning. 

 

At 2) Mødedeltagerne drøfter, hvorvidt der skal orienteres 

om indsatsen på et kommende MSB/BA Koordinations-

møde. 

 

3. Baggrund 

Da ledigheden for akademikere i Aarhus Kommuner fortsat 

er på et højere niveau, end normalt på samme tidspunkt 

sidste år, er det ønsket at fremrykke en række aktiviteter 

med tilknytning til den planlagte JobBootcamp i uge 37.  

 

Til Rådmandsmøde 

Fra Job og Virksomhedsservice 

Dato 6. april 2021 
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4. Effekt 

Det vurderes, at 25 pct. af de jobsøgende deltagere på de 

nævnte tiltage vil finde ansættelse senest 3 mdr. efter del-

tagelsen, svarende til ca. 60 personer. 

 

5. Ydelse 

Følgende tiltag etableres: 

 

JOB-Panel - Afvikles 8. april virtuelt 

I forbindelse med årets JOB BootCamp bliver der etableret 

et JobPanel af ledige dimittender. Formået er at give dem 

indsigt og en stemme i nyudviklingen af tiltag til at mini-

mere dimittendledigheden og bruge deres input til at 

skabe en relevant og værdifuld JOB BootCamp. 

 

SamskabelsesSalon - Afvikles 15. april virtuelt 

Formålet med SamskabelsesSalonen er at etablere funda-

mentet for en HUB for innovation og nytænkning om di-

mittenders overgang til beskæftigelse. Til Samskabelses-

Salonen inviteres en bred kreds af de samarbejdspartnere, 

som også indgår i Arbejdsmarkedspolitisk Forum suppleret 

med private aktører på beskæftigelsesområdet, virksom-

heder, Studenterhus Aarhus, jobsøgende dimittender og 

repræsentanter fra Jobcenter Aarhus.  

 

Intentionen er at generere ideer til events/indsatser, aktø-

rerne kan afprøve i vores fælles eksperimentarium, årets 

JOB BootCamp i uge 37.  

 

Til at facilitere SamskabelsesSalonen er der truffet aftale 

med: Ahmed Günes, Lead the Talent og Andreas Holm-

gaard-Jensen, VisionPilot. 

 

Case Competition – Viden omsat til værdi 

Afvikles 17. til 21. maj (uge 22) 

Case Competition, er en tværfaglig- og caseorienteret kon-

kurrence, hvor 45 ledige dimittender fordelt på 15 små 

tværfaglige teams, får mulighed for at afprøve og præsen-

tere deres teoretiske viden og kompetencer, ved i små te-

ams at skulle give et bud på én af fem virkelighedsnære 

udfordringer, stillet af fem virksomheder. 

 

Punkt 3, Bilag 1: rådmandsindstilling - JobBootcamp light aktiviteter i foråret 2021_v2_210326.pdf



 

”På vej ud af corona”-tiltag for aka-

demikere 

side 3 af 4 

I det ugelange Case Competitionsprogram præsenteres 45 

ledige dimittender for en række konkrete problemstillin-

ger/udfordringer inden for brancheområdet/klyngen Krea-

tive Erhverv, et af de vækstskabende erhvervsområder i 

byen. 

 

Dimittender klædes på til at designe og pitche deres løs-

ninger ved et ”kom godt i gang”- webinar ved Lasse Chor, 

Entreprenør og partner i Happy42. 

 

Der vil blive udpeget et vinderhold i hver af de fem stillede 

cases og præmierne er et JobBoost fra de deltagende virk-

somheder (et mentorforløb). 

 

 

FrankensteinJOB – også en mulighed? 

Afvikles 31. maj som webinar 

Historien om Frankenstein og om, hvordan han stykkede 

sit monster sammen af mange elementer – kan også an-

vendes i jobsøgningsprocessen. Med enkelte værktøjer og 

perspektiver bliver dimittender klædt på til selv at skabe 

deres jobsøgningsrejse – hvad enten det er som ”alt-mu-

lig-eventyrer” eller som specialist med multi-potentiale i 

bagagen.  

 

Initiativer består, at et webinar med Maria Mærsk, læge & 

Ph.d. og Jens Lund, Bioanalytiker. Begge med multi-poten-

tiale på CV’et. 
 

6. Organisering  

De fremrykkede JOB BootCamp arrangementer er foran-

kret i Center for AC & Professionsbachelorer i driftsområ-

det Job & Virksomhedsservice med projektunderstøtning 

ved VisionPilot A/S 

 

7. Ressourcer 

Job & Virksomhedsservice afholder udgifterne til tiltagene 

inden for det eksisterende drifts- og indsatsbudget.  
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Bilag: Ingen 

  

  

 

 

Sagsnummer: 20/014012 

Fagligt sekretariat 

 Antal tegn: 4.182 

 Sagsbehandler: Henrik Juul-Madsen 

Tlf.: 41 88 60 75 

E-post: henjuu@aarhus.dk 
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Emne:

  

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. Byrådshenvist sag: Svar på forslag fra V om at styrke ind-

satsen 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. Skriftlige orienteringer 

9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet 

10. 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 
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- Referat fra mødet den 17. marts 2021 

 

3. Byrådshenvist sag: Svar på forslag fra V om at styrke 

indsatsen mod æresrelateret vold og negativ social kon-

trol 

 

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 24. marts 

2021 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.  

 

Almaz Mengesha (V) og Mette Skautrup (KF) har udtrykt ønske 

om at deltage i selve behandlingen af sagen, hvilket er blevet 

imødekommet af forperson Liv Gro Jensen.  

 

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

deres.  

 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen 

 

Tid: 16.50 – 17.15 (25 min.) 

 

Bilag:  

- Indstilling 

- Beslutningsforslag 

- Byrådsdebat 

 

4. Tilmeldingstal til ungdomsuddannelser  

 

Baggrund/formål: Under punktet præsenteres udvalget for sta-

tus vedrørende tilmelding til ungdomsuddannelser.  

 

Under punktet deltager Centerchef Anders Skov.  

 

Metode: Udvalget orienteres og drøfter herefter sagen 

 

Ansvarlig: Vibeke Jensen/Anders Skov  

 

Tid: 17.15 – 17.35 (20 min.) 

 

Bilag:  

 

 

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 
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pårørendesamarbejdet. Analysen peger på en række forskellige ini-

tiativer, 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 

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Natascha M. Jensen 

 

Tid: 17.35 – 18.00 (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: 18.00 – 18.15 (15 min.) 

 

Bilag:  

- Orienteringsskrivelse om ophævelse af påbud Borgercenter Vest  

 

 

7. Orienteringspunkter 
 

A) Orientering om konkret sag 

 

Baggrund/formål: I forlængelse af udvalgsmødet den 17. 

marts 2021 orienteres udvalget om status i den konkrete sag.  

 

Metode: Mundtlig orientering 

 

Ansvarlig: Lotte Henriksen 

 

Tid: 18.15-18.25 (10 min.) 
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B) Orientering om borgersag 

 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om borgersag.  

 

Metode: Mundtlig orientering 

 

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen 

 

Tid: 18.25-18.30 (5 min.) 

 

 

8. Skriftlige orienteringer 

 

A) Skriftlig orientering om Det Tværgående Trivselsteam 

 

Baggrund/formål: Udvalget orienteres skriftligt om status 

vedr. Det Tværgående Trivselsteam. 
 

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan 

disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er 

spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.  

 

Bilag: 

 

 

9. 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: 18.30 - 18.35 (5 min.) 

 

Bilag: 

- Kurser og konferencer 

- Sager på vej til byrådet 

 

10. Evt. 
 

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.  
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Metode: Mundtlig drøftelse.  
 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen 

 

Tid: 18.35 - 18.40 (5 min.) 

 

Bilag:  

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget 
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Bordrunde
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