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Referat 

 

1. Godkendelse af referat fra styregruppemødet den 6. april 2021 

Referat godkendt efter et afklarende spørgsmål, der ikke giver anledning til ændring 

i referat. 

 

2. Nyt fra formanden 

Ingen meddelelser til referat. 

 

3. Kort redegørelse for driftsstatus fra UU leder 

UU’s primære opgavevaretagelse: 

Stabil driftssituation, hvor der ikke er sket væsentlige lovgivningsmæssige ændringer 

i skole- og uddannelsessystemet.  

Personale: 

1 medarbejder har opsagt sin vejleder stilling pr. 31/7. Opgaver dækkes ved, at ad-

ministrativ medarbejder overgår til vejledningsfunktion på deltid og deltidsansat vej-

leder går op i tid. 

UU har pt. 20 medarbejdere i normerede stillinger og 2 uddannelsesmentorer/kon-

taktpersoner. 

Økonomi og budgetopfølgning nov 2021: 

En aktuel status viser et budgetunderskud på 340.000 kr. Dette skyldes periodefor-

skudte indtægter fra 2 regionale projekter. UU skal først afholde 6 måneders lønud-

gifter som udlæg. Fra udlægsperiodens afslutning går der typisk 2-3 måneder før UU 

får udbetalt projekttilskuddet.  

Det er vanskeligt at indberette UU’s budgetforventninger i Holstebro Kommunes øko-

nomistyringssystem, fordi UU har en meget atypisk institutionsøkonomi med meget 

store indtægter dels fra øvrige driftskommuner, dels fra betjeningsaftaler og projekt-

deltagelse. Derfor har UU altid stor fokus på at holde styr på udgifter og indtægter 

ikke blot på tidspunkt nu, men i det samlede driftsbillede.     

 

4. Årsskrift/statusnotat for vejledningsopgaven 2021 

Som ønsket er der udarbejdet et første udkast til statusnotat for vejledningsindsat-

sen 2021 med tilhørende statistiske udtræk.  

Det besluttes efter drøftelse, at der i højere grad ønskes en kort beskrivende rap-

port, der i hovedtræk giver et billede af UU’s organisering og generelle opgavevare-

tagelse. Der ønskes ikke en detaljeret gennemgang af uddannelsesdata, da det vil 

blive for omfattende og for vanskeligt at anvende for læsere, der ikke har indgående 

kendskab til forudsætningerne. Nyt udkast udsendes til styregruppen.  

UU-leder deltager altid gerne i udvalgsmøder i de tre kommuner, hvis der ønskes en 

redegørelse for udvalgte emner eller en gennemgang af kommunernes data. 

 

5. Virtuelt vejledningstilbud til forældre i 8. klasse som forløber for elevernes 

valg af introforløb 

UU har netop afviklet et virtuelt informationstilbud til forældre i 8. klasse. Formålet 

var at give forældre en kort introduktion til ungdomsuddannelserne, så de kan få et 

indblik i de lokale uddannelser, som deres børn kan besøge i foråret introduktions-

kurser.  

Alle ungdomsuddannelser bakkede op på forhånd op om ideen og havde givet tilsagn 

om deltagelse, men ungdomsuddannelserne i Struer og Lemvig valgte at melde fra 

kort før gennemførelse. UU valgte at afvikle informationsaftenen som udmeldt og 

planlagt, og forældre fra Struer og Lemvig kunne så ikke høre de lokale uddannelser, 

men kunne efter eget ønske overvære Holstebro’s uddannelser fortælle generelt om 

de respektive uddannelser.  

Ud af 1000 mulige husstande, var der 302 der var logget ind, da der var flest. 256 

havde tilmeldt sig på forhånd fordelt med 194 fra Holstebro, 27 fra Lemvig og 35 fra 

Struer.  

UU ser et fortsat potentiale i de virtuelle præsentationer, og vil bruge erfaringerne til 

at videreudvikle et mindre resursekrævende setup, hvor ungdomsuddannelserne 

ikke live-streamer, men kan uplægge videoer, der er optaget på forhånd. 



 

Styregruppen gav sin opbakning til dette og anerkender betydningen af også at 

kunne anvende det virtuelle format i vejledningsopgaven, for at nå ud til så mange 

forældre og unge som muligt. 

 

6. Ønsker til kommende drøftelse i 3-kommunesamarbejdet om STU 

UU ønsker at sparre med styregruppen omkring følgende aktuelle temaer: 

- Stigende fraværsproblematik fra STU 

- Ingen hjemmel til sanktionering men mulighed for at stoppe et STU-forløb 

  på grund af for lav aktivitet.  

- Krav om minimumsdeltagelse/fremmødeevne, fx daglig fremmødeevne 

- Etablering af STU-forberedende forløb eller alternativ indsats efter anden lovgivning 

 

UU redegjorde for et stigende problem med unge, der ikke fremmøder stabilt i et 

STU-forløb eller har så begrænset en aktivitet fx 1-2 timer om ugen, at det ikke kan 

kaldes et uddannelsesforløb, men i stedet har karakter af et kontaktforløb. Dette gør 

sig ofte gældende for unge, der har haft massiv skolevægring i udskolingen, og hvor 

det reelt ikke har været muligt at foretage en retvisende vurdering af elevens faglige 

niveau. Disse unge kan ikke opnå adgang til det ordinære uddannelsessystem, og 

derfor har de et retskrav til at blive indstillet til en STU. Men de har ikke forudsæt-

ningerne for at deltage stabilt i et STU-tilbud, og de spilder deres uddannelsestid 

uden at kunne få udbytte af det. UU foreslår derfor, at der bliver udviklet et uddan-

nelsesforberedende forløb til unge, der ikke pt. kan deltage i et stabilt uddannelses-

tilbud, men er omfattet af aktivpligten og ikke profiterer af at blive fritaget for denne 

pligt. I stedet skal der iværksættes en indtil 3-årig kompetenceopbyggende plan, der 

har KUI-status og skal sammensættes af relevante tilbud på tværs af de samarbej-

dende kommunale forvaltningsområder. Herved får den unge og forældre tryghed og 

sikkerhed for, at der iværksættes en indsats, der holder fremtidige uddannelsesmu-

ligheder åbne. Uddannelsesplanen skal møde den unge i de aktuelle behov og mulig-

heder, der kan realiseres og udvikles, så den unge opnår et løft i kompetencer, så 

efterfølgende ungdomsuddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet er mulig. 

UU foreslår, at indsatsen driftes af udgiftsrammen til forberedende indsatser på BU’s 

område. Indsatsen kan med fordel indgå som et vejlednings- og opkvalificeringsfor-

løb under beskæftigelseslovgivningen som et LAB-tilbud med refusionsmulighed.  

Styregruppen gav sin fulde opbakning til, at UU sætter ovenstående emner på dags-

ordenen til det kommende 3-kommune-erfa-møde om STU den 16/12.  
 

7. KUI-indsats i kommuner, opfølgning på etablering af nye former for er-

hvervsrettet aktivindsats 

UU takker for opbakning til erhvervsrettet aktivindsats og individuel erhvervsuddan-

nelse i alle 3 driftskommuner. Det er aftalt, at UU i første omgang påtager sig at 

lægge ud for disse udgifter, og at der herefter afregnes og regnskabsudlignes ved 

årets udgang.  

UU erindrer om, at kommunerne fortsat skal have afsat en EGU-pulje under FGU-

rammen til ansættelse af egne EGU-elever i kommunale institutioner.  
 

8. Overdragelse af EGU til FGU pr. 31/12-21 efter anmodning fra FGU-

institutionen 

Det er UU’s generelle holdning, at EGU ikke bør være lovgivningsmæssigt hjemme-

hørende under FGU, fordi man herved gør en ordinær ungdomsuddannelse til en del 

af det forberedende tilbud. Det fordyrer udgiften for kommunerne, fordi ordinær 

brug af AMU-kurser og højskole nu bliver takstafregnet ind over FGU. Endvidere er 

EGU’en i sin nye form blevet overtænkt med indførelsen af læringsmål og lærings-

portfolie i praktikken, som ikke giver mening at indføre ind på et ufaglært arbejds-

marked.  

Uanset denne generelle holdning, vil UU naturligvis gerne indgå i et konstruktivt 

samarbejde med FGU om fortsat etablering af EGU-forløb, når FGU i praksis overta-

ger forløbsplanerne pr. 1/1-2022. UU imødeser visse vanskeligheder ved at håndtere 

et todelt aktørsamarbejde, hvor UU/KUI skal finde praktikpladserne, og FGU skal 

sammensætte forløbsplanen og sikre samspillet mellem skoleelementer og praktik og 



 

sikre opfølgningen på læringsmålene i praktikken.  

UU er endnu ikke orienteret om, hvilke navngivne medarbejdere, der skal varetage 

EGU-opgaven hos FGU.  

 

Styregruppen beder UU om at lave et kort notat om de uhensigtsmæssigheder, der 

opleves i ungdomsuddannelsessystemet og som er blevet berørt under mødet. Dels 

det uhensigtsmæssige ved, at den kompetencegivende ungdomsuddannelse EGU nu 

fremadrettet skal indgå som en del af et forberedende tilbud, hvor kommunerne skal 

betale 2/3 af undervisningstaksten. Dels behovet for, at elever, der forlader udsko-

lingen med nedsmeltning og skolevægring har brug for en flerårig garanteret kompe-

tenceopbyggende plan, der giver tryghed og ro til at kunne få opbygget uddannel-

sesparathed til at kunne profitere af fremtidig ungdomsuddannelse uanset niveau. 
 

9. Evt. 

Ingen punkter til referat. 

 

10. Kommende møde(r) i 2022 

UU bedes efter forudgående aftale med formanden indkalde til 2 møder i 2022,  

fx i april og i oktober. 
 

 


