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Dokument Titel: Referat 140318

Dagsordens titel Referat

Dagsordenspunkt nr 1.2



Sociale Forhold og Beskæftigelse
Organisation og Ledelse

 
Referat

Rådmandsmøde
14-03-2018 08:30

14-03-2018 10:30

Dato:
Tid:
Sted:

14. marts 2018
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.

1.3   Notat om den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse
Socialforvaltningen har udarbejdet et notat om den driftsøkonomiske optimale 
botilbudsstørrelse for tilbud i Voksenhandicap.

Indstilling om, at: 
1) Notatet drøftes med henblik på en fremlæggelse for Borgmesterens Afdeling.
2) Rådmanden tiltræder, at notat fremlægges for Borgmesterens Afdeling.

BHA præsenterede indstillingen. Analysen har både til formål at kortlægge, hvad den 
driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse er, samt hvilke socialfaglige argumenter der 
ligger bag.



Side 2

 BHA bemærkede, at det er vigtigt, at de socialfaglige aspekter medtages i 
overvejelserne om størrelser på botilbud, så faglige hensyn balanceres mod 
driftsøkonomiske. 

 EKH bemærkede dertil, at det kan være meget vanskeligt at definere en optimal 
byggestørrelse ud fra gennemsnitsbetragtninger, da der i mange tilfælde vil gøre 
sig særlige forhold/hensyn gældende ift. målgrupper, lovgivning mv.

KW besluttede, at:
 der bør udarbejdes en tabel med oversigt over størrelser på MSBs aktuelle (og 

planlagte) botilbud.
 

 Socialfaglige aspekter bør udfoldes yderligere, gerne indledningsvist, herunder 
behovet for interaktion med omgivelser mv.   

Indstillingen fremsættes med ovenstående bemærkninger og justeringer. 

(Økonomi følger op med inddragelse af SOC)

1.4   Opfølgning på budgetforlig 4. kvartal
Der er for 4. kvartal fulgt op på i alt 34 punkter. For 3 punkter foreslås opfølgningen 
afsluttet i regi af nærværende kvartalsvise opfølgninger for i stedet at overgå til 
almindelige driftsopfølgninger eller evalueringer jf. forligsteksterne.

De resterende punkter har angivet nye foreslåede opfølgningstidspunkter.

I oversigten er desuden inkluderet de opfølgningspunkter, som ikke har opfølgning i 4. 
kvartal, til orientering om disses næste opfølgningstidspunkt.

Til orientering er der møde i B2018-forligskredsen 3. april.

Indstilling om, at: 
1. Opfølgningslisten med angivelse af forslag til nye opfølgningstidspunkter drøftes 

og godkendes.

2. Forud for møde i B2018-forligskreds tages stilling til, om der er punkter MSB gerne 
vil have drøftet i forligskredsen.

BHA præsenterede indstillingen. 

Listen afspejler de initiativer, som skal sættes i gang (primært fra sidste års 
budgetforhandlinger). Når initiativer er igangsatte følges der op i andre regi.

Listen blev drøftet med særligt fokus på:
 Pkt. 6.1: Effektarbejde i BEF. Der udarbejdes et særskilt papir om strategien for 

strategien/indsatsen vedr. styrket effektarbejde (BEF følger op).
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 Pkt. 11: EKH orienterede om status ift. verdensbadet og mulige MSB-aktiviteter i 
den forbindelse. KW bemærkede i den forbindelse, at projektet er vigtigt for 
bydelen. 

 Pkt. 12: Social investeringsfond. BHA og LH orienterede om, at der fremsættes en 
særskilt indstilling på et af de kommende rådmandsmøder.  

 Pkt. 19: VJ orienterede om status.

Indstillingen blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

(Økonomi følger op)

2   Til orientering
2.1   Orientering fra Magistraten
KW orienterede fra mødet i Magistraten, herunder drøftelserne af den økonomiske politik 
og regeringens udspil vedr. parallelsamfund.

2.2   Orientering om Udvalgsmødet
KW bemærkede, at der bør tilføjes et punkt om drøftelse af den aktuelle sag vedr. Café 
Kaffegal 

LH orienterede om punktet vedr. (mulige) udvalgsture. 

Bilag fremsendes til rådmanden mhp. godkendelse. 

2.3   Bordrunde
EKH orienterede om, at han torsdag deltager på møde i KL vedr. ghettoudspil. 

Jette Skive har varslet et møde om snitflader. MSO indkalder.  
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Indstilling

Indstilling om MSB’s bidrag i forbindelse 
med etableringen af den Sociale 
Investeringsfond i Aarhus Kommune 

1. Resume 
I budgetforliget 2017 vedtog man at etablere en social 
investeringsfond i Aarhus Kommune. Formålet med den 
sociale investeringsfond er at skabe en ny ramme for 
langsigtede og helhedsorienterede investeringer med 
henblik på at forebygge sociale problemer og finde 
løsninger på eksisterende udfordringer. Borgmesterens 
Afdeling (BA) har fået til opgave at udarbejde et forslag til 
Byrådet vedrørende organisering med videre med 
inddragelse af de enkelte Magistratsafdelinger. 

I denne proces har BA taget kontakt til Fællesstaben 
Økonomi med henblik på at få input til det videre arbejde. 
På et Rådmandsmøde ultimo 2017 besluttede den 
daværende Rådmand Thomas Medom, at Fællesstaben 
Økonomi skulle inddrage Socialforvaltningen i det videre 
arbejde. 

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:

At 1) Rådmanden godkender, at det vedlagte notat 
fremsendes til Borgmesterens Afdeling som oplæg til en 
drøftelse af, hvad der med fordel kan igangsættes indenfor 
rammerne af den sociale investeringsfond i takt med, at 
finansieringsmulighederne fremkommer.

Til Rådmanden
Fra Socialforvaltningen
Dato 14. marts 2018
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At 2) Rådmanden godkender, at der arbejdes videre i 
Socialforvaltningen med at lokalisere mulige projekter til 
den sociale investeringsfond

3. Baggrund
Det er forligspartiernes forventning, at en social 
investeringsfond kan supplere de igangværende sociale 
indsatser i Aarhus, og at fonden blandt andet vil lette både 
de langsigtede investeringer i forebyggelse samt de 
investeringer, der skal foretages på tværs af 
magistratsafdelingerne. Begge disse forhold er en 
udfordring at håndtere inden for det nuværende arbejde 
med investeringsmodeller. 

Tidligere og forebyggende indsatser findes allerede i dag i 
Socialforvaltningen blandt andet i samarbejde med de 
øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. 

Det er forventningen, at den sociale investeringsfond kan 
være med til at sætte yderligere fokus på tidligere og 
forbyggende indsatser, hvorfor det er interessant for 
Socialforvaltningen at kunne bidrage ind i de indledende 
processer. Ligeledes kunne det allerede på nuværende 
tidspunkt være interessant at afsøge for mulige projekter, 
som kunne indgå i fondens arbejde, når der bliver tilført 
midler. 

4. Effekt
Det er forventningen, at vi ved at deltage i det 
udformende arbejde omkring den sociale investeringsfond, 
kan være med til at sætte et aftryk på eksempelvis 
målgruppe, krav og kriterier til fordel for 
Socialforvaltningen og de fremtidige muligheder for at 
igangsætte projekter under fonden. 

Samtidigt kan vi skabe de bedste forudsætninger for at 
igangsætte projekter under fonden ved allerede nu, at 
afsøge forskellige muligheder for projekter, som kunne 
være til gavn for borgerne. 

5. Ydelse
Med den sociale investeringsfond er der fokus på tidlig 
forebyggelse, hvilket kan gøre sig gældende inden for flere 
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områder. Inden for Socialområdet kunne dette 
eksempelvis være inden for sundhed, misbrugsbehandling, 
udsatte børn og børn med handicap for blot at nævne 
nogle. Fælles for dem alle på trods af målgrupper, er man 
ved at sætte ind tidligt med den rette indsats og måske på 
en ny måde kan forhindre senere og mere omfattende 
samt dyrere foranstaltninger. 

Inden for disse områder er der allerede i dag projekter, 
som fokuserer på tidlig og forebyggende indsatser. Her 
kan eksempelvis nævnes Tættere på Familien, Projekt 
BRUS, Familieskolen og ”De utrolige år”.  

I forbindelse med etableringen af den sociale 
investeringsfond pågår der i dag i Socialforvaltningen flere 
processer og projekter, som kunne kobles på den sociale 
investeringsfond. Det kunne eksempelvis være Tandplanen 
som pågår på tværs af Børn og Unge, Sundhed og Omsorg 
og Sociale Forhold og beskæftigelse og som har fokus på 
tandsundhed hos udsatte borgere. Et andet fokusområde 
kunne være på bedre overgange fra barn til voksen, 
ligesom det også kunne være muligt at se på 
efterværnsindsatsen i Aarhus Kommune. 

Der er løbende fokus på tidlige og forebyggende indsatser 
i Socialforvaltningen, hvorfor det ovenstående blot er 
eksempler på projekter og initiativer, som eventuelt kunne 
tænkes ind i forhold til den sociale investeringsfond, når 
den er etableret.

Bilag
Bilag 1: Uddybende notat om MSB’s bidrag i forbindelse 

med etableringen af den sociale investeringsfond 
i Aarhus Kommune

Antal tegn: 4.521Sagsnummer: 16/013472-10

Socialforvaltningen

Tlf.: 41 85 87 16

E-post: geja@aarhus.dk

Sagsbehandler: Jan Gehlert

E-post: geja@aarhus.dk
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Uddybende notat om MSB’s bidrag i 
forbindelse med etableringen af den sociale 
investeringsfond i Aarhus Kommune 

I budgetforliget 2017 vedtog man at etablere en social 
investeringsfond i Aarhus Kommune. Formålet med den 
sociale investeringsfond er at skabe en ny ramme for 
langsigtede og helhedsorienterede investeringer med henblik 
på at forebygge sociale problemer og finde løsninger på 
eksisterende udfordringer. 

Baggrund
Det er forligspartiernes forventning, at en social 
investeringsfond kan supplere de igangværende indsatser i 
Aarhus, og at den blandt andet vil lette både de langsigtede 
investeringer i forebyggelse og de investeringer, der skal 
foretages på tværs af magistratsafdelingerne. Begge disse 
forhold er en udfordring at håndtere inden for det 
nuværende arbejde med investeringsmodeller. 

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at 
Borgmesterens Afdeling (BA) i foråret 2018 skulle udarbejde 
en indstilling, som skulle præcisere rammerne og vilkårene 
for den sociale investeringsfond i samarbejde med de øvrige 
magistratsafdelinger. I denne proces har BA taget kontakt til 
Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på at få input 
til arbejdet. 

I dette notat skitseres de områder og temaer, hvor 
Socialforvaltningen ser muligheder for at gennemføre 
projekter under den sociale investeringsfond og dermed har 
mulighed for at påvirke fondens videre arbejde. 

Hvilken type projekter skal den sociale 
investeringsfond støtte?
I forligsteksten er det skitseret, at fonden skal have fokus på 
langsigtede og helhelhedsorienterede investeringer med 
henblik på at forebygge sociale problemer. Dette er ud fra 
tanken om, at en massiv indsats kan mindske behovet for 

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

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

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 87 16

E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
geja@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sag: 16/013472-10
Sagsbehandler:
Jan Gehlert
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støtte senere i livet, hvilket vil være til gavn for borgeren og 
kommunens økonomi på længere sigt. 

Eksempelvis kan nævnes et projekt fra Sverige, som det 
daværende Socialudvalg besøgte i foråret 2016. Her var 
målet at forbedre anbragte børns skolegang med henblik på 
at bekæmpe ”udenforskab” og senere udgifter til 
overførselsindkomster. Dette gjorde man ved at have særligt 
fokus på de anbragte børn med henblik på at kunne støtte 
op om skolegangen. Resultaterne var positive både for 
borgeren, som fik en bedre start på livet og på længere sigt 
også for kommunens økonomi. 

Eksempler på investeringsprojekter i 
Socialforvaltningen
Med den sociale investeringsfond er der således fokus på 
tidlig forebyggelse, hvilket kan gøre sig gældende inden for 
flere områder. Inden for Socialområdet kunne dette 
eksempelvis være inden for sundhed, misbrugsbehandling, 
udsatte børn og børn med handicap for blot at nævne nogle. 
Fælles for dem alle på trods af målgrupper, er man ved at 
sætte ind tidligt med den rette indsats og måske på en ny 
måde kan forhindre senere og mere omfattende samt dyrere 
foranstaltninger. 

Tidligere og forebyggende indsatser findes allerede i dag i 
Socialforvaltningen blandt andet i samarbejde med andre 
magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. 

Eksempelvis kan nævnes projektet Tættere på Familien, som 
er forankret i Handicapcentret for Børn. Her har man 
reduceret antallet af sager per rådgiver med henblik på, at 
sikre en øget opfølgning samt en op- og nedjustering af 
indsatsen til borgeren og familien, så den modsvarer det 
faktiske behov. Dette er til gavn for borgeren, men også 
kommunens økonomi. Det er således antagelsen, at den 
opnåede besparelse på området er med til at finansiere det 
øgede antal rådgivere på området. De foreløbige erfaringer 
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med projektet er positive både i forhold til borgernes 
tilfredshed, men også den samlede økonomi. 

Et andet eksempel kunne være projektet BRUS, som er 
forankret i Socialpsykiatri- og Udsatte Voksne i Center for 
Alkoholbehandling. Her er der i behandlingen fokus på 
forebyggelse i den øvrige del af familien med 
familiebehandling for at sikre, at misbruget ikke gør, at den 
øvrige del af familien gives dårligere forudsætninger 
fremadrettet. 

Foruden det ovenstående eksempel, så er der ligeledes et 
samarbejde med Børn og Unge om flere indsatser, der har 
fokus på forebyggelse og tidlige indsatser. Her kan 
eksempelvis nævnes Familieskolen og projektet ”De utrolige 
år”, hvor fokus er på at skabe velfungerende familier med 
henblik på at skabe de bedste forudsætninger for børnene 
fremadrettet i deres liv. 

Der er således allerede i dag flere initiativer, som har fokus 
på den tidligere og forebyggende indsats og tanken bag 
fonden er således ikke ny i Socialforvaltningen. 

Mulige projekter i Socialforvaltningen under den 
sociale investeringsfond
I forbindelse med etableringen af den sociale 
investeringsfond pågår der i dag i Socialforvaltningen flere 
processer og projekter, som kunne kobles på den sociale 
investeringsfond. Det kunne eksempelvis være Tandplanen 
som pågår på tværs af Børn og Unge, Sundhed og Omsorg 
og Sociale Forhold og beskæftigelse og som har fokus på 
tandsundhed hos udsatte borgere. 

Et andet projekt kunne være arbejdet med at se nærmere 
på bedre overgange fra barn til voksen på det sociale 
område, hvor man ved at styrke dette, kunne forebygge 
nogle af de udfordringer og problematikker, som fremhæves 
af de borgere, som oplever overgangen. 
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Et tredje projekt kunne være, at se nærmere på 
efterværnsindsatsen i Aarhus Kommune og hvorvidt denne 
kunne tænkes anderledes til gavn for borgerne. På 
nuværende tidspunkt er der afsendt en ansøgning til 
Socialstyrelsen omkring puljemidler, men såfremt 
ansøgningen ikke imødekommes, kunne dette være at bud 
på endnu et projekt under den kommende sociale 
investeringsfond. 

Der er løbende fokus på tidlige og forebyggende indsatser i 
Socialforvaltningen, hvorfor det ovenstående blot er 
eksempler på projekter og initiativer, som eventuelt kunne 
tænkes ind i forhold til den sociale investeringsfond, når den 
er etableret. 

Økonomi
I forbindelse med budgetforliget i 2017 blev forligspartierne 
er enige om, at fondens startkapital sikres ved, at de 
kommunaløkonomiske gevinster, der opnås ved 
indtægtsoptimering på de ikke-decentraliserede områder, 
tilføres fonden. De opgjorte årlige gevinster i 
budgetperioden, der ellers ville tilfalde kommunekassen, 
tilføres fonden, indtil der er sikret en indskudskapital på 40 
mio. kr.

Afsluttende bemærkning
I Socialforvaltningen er vi positive over for den sociale 
investeringsfond og de muligheder, som de kan give på sigt. 
Derfor kunne det være interessant at se nærmere på 
mulighederne for at etablere projekter under den sociale 
investeringsfond, ligesom at det kunne være interessant at 
indgå i samarbejdet med Borgmesterens Afdeling om at 
udfærdige rammerne for fonden og det fremadrettede 
arbejde. 

Derudover kan det bemærkes, at regeringen ligeledes har 
besluttet at etablere en social investeringsfond. I denne 
sammenhæng har KL tilbudt at lave en kommunal 
sparringsgruppe af kommuner, som skal bidrage til fondens 
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videre udvikling. Der vil fremadrettet være en 
opmærksomhed på mulighederne for at præge og indhente 
erfaring fra sparringsgruppen til det videre arbejde med den 
sociale investeringsfond i Aarhus Kommune. 
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Indstilling

Fokus på uddannelses- og 
karrieremuligheder i industrien

Henvendelse fra fagmediet Jern-Maskinindustrien og 
Nordiske Medier i samarbejde med bl.a. 
svejsebrancheforeningen.

1. Resume 
Beskæftigelsesforvaltningen har modtaget en henvendelse 
fra ovenstående om at være behjælpelig med formidling 
om et udstillingsarrangement med titlen ”Industrien Kalder 
– uddannelses- og karrieremuligheder i industrien”.
Formålet er, som det fremgår, fokus på job i industrien. 
Formatet er en udstilling og event for elever i 7.-10. klasse 
og forældre om mulighederne i diverse uddannelser og 
virksomheder i industrien.

Man ønsker fra arrangørside beskæftigelsesforvaltningens 
hjælp med formidling om arrangementet til 7.-10. klasses 
eleverne, deres forældre samt UU-vejledere.

2. Beslutningspunkter: 
Det indstilles:

At 1) Rådmandsmødet drøfter henvendelsen

At 2) Rådmandsmødet drøfter, om 
beskæftigelsesforvaltningen skal være behjælpelig med 
formidling af arrangementet.

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 19. marts 2018
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3. Baggrund
Arrangementet finder sted udendørs foran Musikhuset 
medio september 2018. Tanken er, at der skal udstilles 
maskiner, som kan afprøves, information fra 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser m.v. 
for at give de unge og deres forældre et billede af de 
muligheder, ledige uddannelsespladser og ledige jobs, der 
er i moderne industri.

Arrangementet finder sted 1,5 måned forud for Aarhus 
Kommunes eget erhvervsskolearrangement – AarhusSkills 
med fokus på hele erhvervsskolepaletten, som tænkes 
gennemført 15.11.2018 i hele Ceres Park og Arena 
komplekset.

Aarhus Tech, som dækker ovenstående interesseområde, 
har udtrykt interesse i at være med i 
industriarrangementet. De øvrige fem erhvervsskoler i 
byen, ønsker at fokus og ressourcer centreres om 
AarhusSkills.

4. Effekt
Arrangementet skal understøtte, at flere unge vælger en 
erhvervsfaglig uddannelse.

5. Ydelse
-

6. Organisering
-

7. Ressourcer
-

Antal tegn: 2.108Sagsnummer: 18/000126-17

Beskæftigelsesforvaltningen

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: beskaeftigelse@aarhus.dk

Sagsbehandler: Hanne Marklund

Tlf.: 5157 6334 

E-post: hmar@aarhus.dk
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Indstilling

FTU rapport 2018 – tilmeldinger til 
ungdomsuddannelser

Status på tilmeldingstallene pr. 15. marts 2018 

1. Resume 
Tallene for de aarhusianske 9. og 10. klasseelevers 
tilmelding til ungdomsuddannelse – uddannelsesvalget - er 
nu tilgængelige. Tallene for Aarhus er udarbejdet af UU og 
rapporten vedlægges her til rådmandens orientering.

2. Beslutningspunkter
Det indstilles:
At 1) Orienteringen om uddannelsesvalget for 2018 tages 
til efterretning

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

 Der er en marginal stigning i antallet af elever, som 
har valgt en erhvervsuddannelse. I år er tallet 11,96 
% mod 11,40% i 2017 (369 mod 352 unge i 2017). 
Det er første gang siden 2014, at andelen af elever, 
som vælger EUD, er steget. 

 Andelen af elever, som forlader grundskolen, og 
som ikke har valgt at fortsætte i en 
ungdomsuddannelse er faldende, Elever, som har 
angivet ”Andet” er faldet med 1,64 % point fra 7,12 
% i 2017 til 5,48 % i 2018

 Antallet af tilmeldinger til EUD 10 (10. klasse på 
erhvervsuddannelse) er igen i år steget fra 86 i 
2017 til 94 i 2017, hvilket indikere, at EUD er blevet 
tydeligere i de unges bevidsthed. Tilmeldinger til 

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 19. marts 2018
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EUD udgør næsten 1/3 af de elever, som fortsætter 
i 10 klasse i kommunalt regi (94 ud af 297)

 Der er fortsat flere elever i 9. klasse, som har valgt 
at fortsætte i 10 klasse, idet 50.57 % af eleverne i 
9. klasse har valgt at fortsætte i 10 klasse mod 
49,97 % i 2017. 

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

UU følger nu op på alle elever, som ikke er tilmeldt 
ungdomsuddannelse eller 10. klasse, da de – jf. 
pligtbekendtgørelsen - 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. Det drejer sig om 2,57 % af 
eleverne i 9. klasse og 4,41 % af elever i 10 klasse. 

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 
tallene, som viser de unges uddannelsesmæssige status 
hhv. 3 og 15 måneder efter de har forladt grundskolen. 

4. Effekt
-

5. Ydelse
-

6. Organisering
-

7. Ressourcer
-
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Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (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 2018. Der kan derfor senere komme tilmeldinger, 
der ikke er registreret på dette tidspunkt. 
 
Bemærkninger vedr. det statistiske grundlag 
Denne rapport bygger på de tilgængelige digitale tilmeldinger i optagelse.dk pr. 15. marts 2018 og omfatter alle elever med 
bopæl i Aarhus Kommune. For Samsøs vedkommende er datagrundlaget elever med bopæl i Samsø Kommune. 
 
Indhold 
Side 3: Således vælger årgangen, der forlader grundskolen. 
Side 4: Udviklingen fra 2013 – 2018 fordelt på uddannelsesområder. 
Side 5: 9. klasseelevernes valg af erhvervsuddannelse (EUD) og gymnasial uddannelse i perioden 2013 – 2018. 
Side 6: 10. klasseelevernes valg af erhvervsuddannelse (EUD) og gymnasial uddannelse i perioden 2013 – 2018. 
Side 7: 9. klasseelevernes valg af 10. klasse i perioden 2013 – 2018. 
Side 8 – 9: 9. og 10. klasseelevernes valg pr. 15. marts i Aarhus Kommune.  
Side 10: Samsø Kommune. 9. og 10. klasseelevernes valg pr. 15. marts 2018. 
 

 

• 94,52 % af årgangen, der forlader grundskolen i 2018, vælger uddannelse. 81,23 % vælger en gymnasial uddannelse, 
11,96 % vælger en erhvervsuddannelse og 1,33 % vælger enten EGU, STU eller KUU. 

• 50,67 % af eleverne på 9. årgang vælger 10. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optagelse.dk/
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Aarhus Kommune 
 
Således vælger årgangen, der forlader grundskolen. (Fratrukket elever som vælger 10. klasse). Periode: 2013 – 2018 
 
Figur 1       Datagrundlag for figur 1 

  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eud. % Gym % EGU,STU,KUU Andet 

2000 25,66 63,69   

2001 21,89 66,13   

2002 23,43 64,86   

2003 23,19 68,11   

2004 21,38 67,02   

2005 22,13 65,76   

2006 22,05 66,01   

2007 20,60 66,00   

2008 19,16 67,36 0,37 13,11 

2009 17,63 71,59 0,3 10,48 

2010 16,58 73,63 0,36 9,42 

2011 12,87 77,14 0,78 9,21 

2012 13,49 75,43 0,97 10,08 

2013 11,88 80,12 0,99 7,04 

2014 14,00 79,21 0,8 6 

2015 13,08 75,41 1,32 10,32 

2016 11,78 80,12 1,85 6,26 

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

2018 11,96 81,23 1,33 5,48 
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Udviklingen fra 2013 – 2018. Valget fordelt på uddannelsesområder 
 

 
2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Teknisk EUD 196 6,45 241 7,9 227 6,81 220 6,68 213 6,90 205 6,65 

Merkantil EUD 101 3,32 104 3,4 137 4,11 93 2,82 89 2,88 89 2,89 

Omsorg EUD 64 2,11 82 2,7 72 2,16 75 2,28 50 1,62 75 2,43 

STX 1660 54,61 1695 55,7 1692 50,75 1689 51,29 1616 52,33 1623 52,63 

2-årigt STX 0 0 1 0 1 0,03 3 0,09 5 0,16 4 0,13 

HHX 452 14,87 411 13,5 525 15,75 560 17,01 493 15,97 517 16,76 

HTX 224 7,37 208 6,8 199 5,97 260 7,9 217 7,03 216 7,00 

HF 99 3,27 112 3,7 97 2,91 126 3,83 146 4,73 145 4,70 

EGU, STU og KUU 30 0,99 25 0,8 40 1,32 61 1,85 39 1,26 41 1,33 

Andet 214 7,04 185 6 344 10,32 206 6,26 220 7,12 169 5,48 

I alt 3040 100,00 3064 100,00 3334 100,00 3293 100,00 3088 100,00 3084 100,00 
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9. klassernes valg af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse i perioden 2013-2018 

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

Eud % Gym. %

 9. kl.  

 Eud % Gym. % 

2013 3,92 42,77 

2014 4,52 40,99 

2015 4,02 39,77 

2016 4,20 46,63 

2017 4,52 42,28 

2018 4,22 42,35 
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10. klassernes valg af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse i perioden 2013-2018 
 
Figur 3       Datagrundlag for figur 3 
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10. klasseelevernes valg af EUD og Gym. udd.

Eud. % Gym.%

 10. kl.  

 Eud. % Gym.% 

2013 15,93 73,53 

2014 18,41 73,51 

2015 17,41 70,12 

2016 15,62 71,91 

2017 13,84 74,41 

2018 15,26 76,76 
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9. klasseelevernes valg af 10. klasse. Periode: 2013 – 2018 
 
Figur 4 

Datagrundlag for figur 4

 % af årgangen som har valgt 10. klasse 10. folkeskole 10. privatskole 10. efterskole EUD-10 10. special 

2013 50,26 32,21 15,57 51,65 0 0 

2014 51,19 28,07 16,02 55,90 0 0 

2015 48,29 23,77 16,30 59,94 0 0 

2016 46,03 12,91 15,62 59,58 2,31 7,13 

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 
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Aarhus Kommune. FTU 2018 
Fra 9. 
klasse 

Fra 9. 
klasse 

Fra 10. 
klasse 

Fra 10. 
klasse 

 

9. kl. 
valget 

 

10. kl. 
valget 

 

9. og 10. kl. 
valget 

Uddannelsesnavn drenge piger drenge piger I alt antal pct. antal pct. pct. 

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 5 5 0 2 12 10 0,32 2 0,13 0,26 

Efterskoler 438 452 3 0 893 890 28,92 3 0,19 19,23 

Efterskoler med samlet særligt tilbud 39 17 7 4 67 56 1,82 11 0,70 1,44 

EUD-10  (Erhvervsskoler) 52 40 1 1 94 92 2,99 2 0,13 2,02 

Folkeskoler 106 95 1 1 203 201 6,53 2 0,13 4,37 

Frie fagskoler 1 6 0 0 7 7 0,23 0 0,00 0,15 

Friskoler og private grundskoler 123 130 0 0 253 253 8,22 0 0,00 5,45 

Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 5 16 0 1 22 21 0,68 1 0,06 0,47 

Specialskoler for børn 22 7 0 0 29 29 0,94 0 0,00 0,62 

Sum 791 768 12 9 1580 1559 50,67 21 1,34 34,03 

HF 10 18 45 72 145 28 0,91 117 7,47 3,12 

HHX 160 89 170 98 517 249 8,09 268 17,11 11,14 

HTX 100 26 65 25 216 126 4,09 90 5,75 4,65 

Internationale gymnasiale uddannelser 5 6 1 0 12 11 0,36 1 0,06 0,26 

Pre-IB 5 10 2 2 19 15 0,49 4 0,26 0,41 

2-årigt STX 0 0 3 1 4 0 0,00 4 0,26 0,09 

STX 357 517 301 417 1592 874 28,40 718 45,85 34,29 

Sum 637 666 587 615 2505 1303 42,35 1202 76,76 53,95 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser 9 7 10 8 34 16 0,52 18 1,15 0,73 

Kontor, handel og forretningsservice 12 12 39 26 89 24 0,78 65 4,15 1,92 

Omsorg, sundhed og pædagogik 4 21 12 38 75 25 0,81 50 3,19 1,62 

Teknologi, byggeri og transport 61 3 95 10 169 64 2,08 105 6,70 3,64 

EUD 2. del grundforløb 1 0 1 0 2 1 0,03 1 0,06 0,04 

Sum 87 43 157 82 369 130 4,22 239 15,26 7,95 
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STU Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2 2 19 13 36 4 0,13 32 2,04 0,78 

KUU Kombineret Ungdomsuddannelse 1 0 0 2 3 1 0,03 2 0,13 0,06 

EGU Erhvervsgrunduddannelse  1 0 0 1 2 1 0,03 1 0,06 0,04 

Sum 4 2 19 16 41 6 0,19 35 2,23 0,88 

Meddelelse om andre aktiviteter 42 37 41 28 148 79 2,57 69 4,41 3,19 

Sum 1561 1516 816 750 4643 3077 100,00 1566 100,00 100,00 

 
 
 
 

Således har eleverne fordelt sig på uddannelserne. Tallene i parentes er fra 2017 til sammenligning 
50,67 % (49,97 %) af 9. klasserne har tilmeldt sig 10. klasse. 
4,22 % (4,52 %) af 9. klasseeleverne og 15,26 % (13,84 %) af 10. klasseeleverne har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse. 
42,35 % (42,28 %) af 9.klasseeleverne og 76,76 % (74,41 %) af 10. klasseeleverne har tilmeldt sig en gymnasial uddannelse. 
2,57 % (3,17 %) af 9. klasseeleverne og 4,41 % (7,90 %) af 10. klasseeleverne skal i anden uddannelsesforberedende 
aktivitet. Det kan være produktionsskole, AVU-forløb på VUC, arbejde m.m. 
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Samsø Kommune 

 

Samsø Kommune. FTU 2018 
Fra 9. klasse Fra 9. 

klasse 
Fra 10. 
klasse 

Fra 10. 
klasse 

 

9. kl. 
valget 

 

10. kl. 
valget 

 

9. og 
10. kl. 
valget 

Uddannelsesnavn drenge piger drenge piger I alt antal pct. antal pct. pct. 

Efterskoler 6 6 0 0 12 12 44,44 0 0,00 26,67 

Efterskoler med samlet særligt tilbud 2 0 1 0 3 2 7,41 1 5,56 6,67 

Folkeskoler 3 0 0 0 3 3 11,11 0 0,00 6,67 

Sum 11 6 1 0 18 17 62,96 1 5,56 40,00 

HF 0 1 0 3 4 1 3,70 3 16,67 8,89 

HHX 0 0 1 0 1 0 0,00 1 5,56 2,22 

STX 2 3 1 4 10 5 18,52 5 27,78 22,22 

Sum 2 4 2 7 15 6 22,22 9 50,00 33,33 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser 1 0 1 0 2 1 3,70 1 5,56 4,44 

Kontor, handel og forretningsservice 0 0 1 1 2 0 0,00 2 11,11 4,44 

Omsorg, sundhed og pædagogik 0 2 0 2 4 2 7,41 2 11,11 8,89 

Teknologi, byggeri og transport 0 0 1 0 1 0 0,00 1 5,56 2,22 

EUD 2. del grundforløb 1 0 1 0 2 1 3,70 1 5,56 4,44 

Sum 2 2 4 3 11 4 14,81 7 38,89 24,44 

STU Ungdomsuddannelse for unge med 
særlige behov 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

KUU Kombineret Ungdomsuddannelse 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

EGU Erhvervsgrunduddannelse  0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

Sum 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

Meddelelse om andre aktiviteter 0 0 0 1 1 0 0,00 1 5,56 2,22 

Sum 15 12 7 11 45 27 100,00 18 100,00 100,00 
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Referat for møde i Magistraten, 19. marts 2018
Mødereferat

Åben dagsorden 

1. Til orientering: Præsentation af den nye ”aarhusmåling” 

Til orientering. 

2. Orientering om den varslede konfliktsituation 

Til orientering. 

3. Anmodning fra Marc Perera Christensen om barselsorlov 

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. marts 2018 anbefaler, at 
byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. marts 2018. 

4. Bevilling til Internet Week Denmark 2019 og 2020 

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. marts 2019 anbefaler, at 
byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 7. marts 2018 

5. Tilbagebetaling af afgiftsgodtgørelse til varmekunder 

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. marts 2018 anbefaler, at 
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. december 2017. 

6. Lokalplan 1037, Bolig og erhvervsområde på Jens Baggesens Vej, Katrinebjerg - Forslag 

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. marts 2018 anbefaler, at 
byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. marts 2018.

7. Eventuelt 

Med hensyn til 17.4 udvalg lægges der op til en times temadrøftelse i byrådet. Herefter udarbejdes 
indstilling. 

8. Til drøftelse: Opfølgning på sygefraværsindsatsen 

Drøftet. Udviklingen i 2017 har været fornuftig. Influenzaepidemien må forventes at slå igennem i tallene for 
1. kvartal. Ved næste temadrøftelse om sygefravær lægges op til en detaljeret gennemgang ud fra Targit 
app'en. 

Lukket dagsorden 

9. Konstituering af chef for Center for Miljø og Energi, Teknik og Miljø 

Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. 
marts 2018 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 16. marts 2018. 

http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2018/2018-03-19/Referat-8adb/Til-orientering-Praesentation-af-den-nye.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2018/2018-03-19/Referat-8adb/Orientering-om-den-varslede-konfliktsitu.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2018/2018-03-19/Referat-8adb/Anmodning-fra-Marc-Perera-Christensen-om.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2018/2018-03-19/Referat-8adb/Bevilling-til-Internet-Week-Denmark-2019.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2018/2018-03-19/Referat-8adb/Tilbagebetaling-af-afgiftsgodtgoerelse-ti.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2018/2018-03-19/Referat-8adb/Lokalplan-1037-Bolig-og-erhvervsomraade.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2018/2018-03-19/Referat-8adb/Eventuelt.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2018/2018-03-19/Referat-8adb/Til-droeftelse-Opfoelgning-paa-sygefravaers.aspx


10. Regeringens ghettoudspil – konsekvenser for Aarhus Kommune og interessevaretagelse 

Brevet justeres, blandt andet så det også adresserer S-udspillet. Tryghedsdagsorden og områder, hvor vi er 
enige, bør fremgå lidt tydeligere. Konkrete kommentarer til brevet fremsendes gerne i dag, senest i morgen 
tidlig. så det kan fremsendes til regeringen i morgen middag ,efter endelig godkendelse.

Tidsplanen i bilag 4 tiltrædes.

Byrådet orienteres.  
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Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 21. marts 2018 
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om Cafe Kaffegal
3. Orientering om Aarhus Planteskole - Jobcenter Aarhus, 

Skejbygårdsvej
4. Opfølgning vedrørende Handicapcentret for Børn
5. Studieture i indeværende udvalgsperiode
6. Orienteringspunkter
7. Kurser og konferencer
8. Sager på vej til byrådet
9. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsorden for mødet.

Tid: 16.30-16.35 (5 min.) 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Bilag:

- Dagsorden til møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 
21. marts 2018    

2. Orientering om Cafe Kaffegal

Baggrund/formål: På udvalgsmødet den 7. marts 2018 blev det 
aftalt, at der på det førstkommende udvalgsmøde skulle være en 
kort redegørelse vedr. Café Kaffegal bl.a. grundet en forventet tv-
udsendelse på TV2-Østjylland. 

Tid: 16.35 -16.55 (20 min.) 

Ansvarlig: Vibeke Jensen

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

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

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 87 16

E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
geja@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sag: 18/002201-1
Sagsbehandler:
Jan Gehlert
Jacob Sonne
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3. Orientering om Aarhus Planteskole – Jobcenter Aarhus, 
Skejbygårdsvej

Baggrund/formål: Gert Bjerregaard (V) har bedt om en 
redegørelse vedr. konkret borgersag samt status på salg af 
planteskolen. 

Tid: 16:55 – 17.10 (15 min.)

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Bilag:

4. Opfølgning vedrørende Handicapcentret for Børn

Baggrund/formål: På udvalgsmødet den 7. marts 2018 drøftede 
udvalget, Handicapcentret for Børn og de fremsendte redegørelser. 
Derudover blev udvalget på mødet præsenteret for et udkast til den 
fremadrettede proces. Der var i forlængelse af drøftelsen et ønske 
om at dagsordensætte emnet på det kommende udvalgsmøde den 
21. marts 2018. 
Udvalget drøfter den fremadrettede proces. 

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.10 – 17.25 (15 min.)

Bilag: 

5. Studieture i indeværende udvalgsperiode

Baggrund/formål: I en udvalgsperiode har det hidtil været 
praksis, at der gennemføres to studieture med det formål at 
indhente inspiration til politikernes og forvaltningens videre arbejde 
på området. Udvalget har ønsket en drøftelse af, hvorvidt den første 
studietur afvikles ultimo 2018 eller primo 2019. 
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Forvaltningen har desuden skitseret nogle temaer, som studieturen 
og destinationen kunne have sit udgangspunkt i. Udvalget drøfter 
tidspunkt og temaer for den første studietur.

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.25 – 17.40 (15 min.)

Bilag: 

6. Orienteringspunkter

A) Orientering om strejke/lockout og de mulige 
konsekvenser for Aarhus Kommune/MSB

Baggrund/formål: På udvalgsmødet den 7. marts 2018 blev der 
givet en orientering om den mulige strejke og lockout, som er 
varslet i begyndelsen af april 2018. I forbindelse med 
orienteringen var der et ønske om at dagsordensætte emnet på 
det kommende udvalgsmøde for at få en uddybende drøftelse af 
mulige konsekvenser for Aarhus Kommune. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.40 – 17.55 (15 min.)

B) 

Baggrund/formål: Evt. orienteringer

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Lotte Henriksen & Vibeke Jensen

Tid: 17.55 – 18.00 (5 min.)

7. Kurser og konferencer mv. 

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

Tid: 18.00 – 18.05 (5 min.)

Bilag
- Kurser og konferencer

8. Sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde præsenteres udvalget 
for de sager, som er på vej til behandling i byrådet fra 
Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)

Bilag
- Sager på vej til byrådet

9. Evt.

Baggrund/formål: 

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.10 – 18.20 (10 min.)

Bilag:
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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