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Uddannelsesudvalget
•
•
•

•

Et stående udvalg, der er nedsat den 1. januar
2016
Fredericia Byråd ønsker at bygger bro mellem
uddannelser og erhvervsliv og understøtter
arbejdet med innovation og iværksætteri.
Uddannelsesudvalget har et særligt fokus på at
udvikle Fredericia til en attraktiv uddannelsesby
med et bredt udvalg af uddannelser på alle
niveauer i Fredericia Kommune, der gør det
muligt for flere at bo og tage uddannelse i
kommunen.
Løfte uddannelsesniveauet generelt

Fakta

• x

Den Uddannelsespolitiske strategi

Målet med uddannelsespolitikken er, at skabe
fundamentet for at flere fredericianere uddanner
sig mere – det gælder ungdomsuddannelser,
videregående uddannelser og efteruddannelse.
Kort og godt vil vi hæve uddannelsesniveauet i
Fredericia Kommune.
Fredericia Byråd har nedsat Uddannelsesudvalget
for at fremme denne overordnede målsætning, og
arbejder for at understøtte eksisterende
uddannelser samt udvikle og tiltrække
uddannelser til Fredericia.

Succeskriterierne med uddannelsespolitikken er på
sigt, at understøtte:
• Øget bosætning i Fredericia ved at give flere muligheder for at
uddanne sig og bo i Fredericia
• Et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i Fredericia på alle
niveauer
• Byudvikling og mere liv i byen og et aktivt uddannelsesmiljø
• Forbedre det fremtidige rekrutteringsgrundlag for vores
virksomheder og muligheder for at tiltrække flere virksomheder
• Sammenhæng og synergi mellem uddannelse og iværksætteri og at
endnu flere får mod på at blive iværksætter
• Muligheder for at flere virksomheder efteruddanner deres
medarbejdere

5 udviklingsspor
1. Flere uddannelser i Fredericia
1. Flere i uddannelse og mere efteruddannelse
1. Uddannelsesmiljø
1. Erhvervsudvikling og iværksætteri
1. Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Flere uddannelser i Fredericia
•
•

•
•
•
•

Vi vil understøtte udviklingen af vores eksisterende uddannelser og
sammen udvikle helt nye uddannelser
Vi vil være i dialog med erhvervslivet og de faglige organisationer, og i
samarbejde tiltrække de uddannelser og efteruddannelser, der matcher
behovet for arbejdskraft. I første omgang vil vi fokusere på uddannelser
indenfor transport og logistik, teknologi, IT og kreative nicher
Vi vil være i dialog med vore unge mennesker omkring de uddannelser,
de drømmer om at kunne tage i Fredericia
Vi vil arbejde proaktivt med Fredericia Kommunes arbejdsgiverrolle og
udnytte denne position til at tiltrække uddannelser, særligt
velfærdsuddannelser og efteruddannelse til vores mange medarbejdere
Vi vil have et særligt fokus på samarbejde med nationale og internationale
forskningsinstitutioner og løbende undersøge mulighederne for at
tiltrække forskning og udviklingsaktiviteter
Vi vil igangsætte processen for på sigt at etablere et uddannelsescampus
centralt i Fredericia

Flere i uddannelse og mere
efteruddannelse
•
•

•

•

Vi vil medvirke til et tæt samarbejde mellem folkeskolen,
ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, der sikrer at
flere unge kommer videre i livet med den rigtige uddannelse
Vi ønsker, at flere unge skal vælge den rigtige ungdomsuddannelse fra
starten, og derfor tilbyder Fredericia uddannelsesrådgivning til alle vores
unge. Samtidig vil vi arbejde for at skabe et tættere samarbejde mellem
vores folkeskoler, uddannelser og erhvervslivet, og sikre at vores børn og
unge bliver klædt på til fremtidens arbejdsmarked
Vi vil udvikle og styrke vores 10. klasse, der skal klæde de unge på til at
tage en ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Vi skal her undersøge
muligheden for at samarbejde med ungdoms- og erhvervsuddannelser og
erhvervsliv
Vi ønsker også, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse. Derfor
skal erhvervsskolerne styrkes, og der skal skaffes flere praktikpladser i
erhvervslivet

Uddannelsesmiljø
• Vi vil arbejde for et høringsorgan eller dialogforum for unge på 10.
klasse, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser,
der sikrer at de unge får indflydelse på uddannelsespolitikken
• Vi vil være i dialog med vores unge mennesker om deres
uddannelsesønsker, og arbejde på at tiltrække de uddannelser, de
drømmer om at kunne tage i Fredericia
• Vi vil være i dialog med vores unge om deres ønsker til
ungdomsmiljø, og vi vil samarbejde om at skabe et fagligt og socialt
spændende ungdomsmiljø på tværs af uddannelserne i centrum af
Fredericia
• Vi ønsker flere boliger til studerende og talenter, der skal være
med til at fastholde og tiltrække studerende og talenter til
Fredericia

Erhvervsudvikling og iværksætteri
•
•
•
•

•

Vi har fokus på at understøtte iværksætteri i samarbejde med Business
Fredericia og skabe sammenhæng og synergi mellem uddannelser,
innovation, iværksætteri og inkubation
Vi vil sætte fokus på iværksætteri i 10. klasse, på ungdomsuddannelserne
og de videregående uddannelser, og at dette skal indgå i de unges
uddannelsesvejledning
Vi vil etablere et Makerspace, der ruste vores unge til fremtidens
arbejdsmarked indenfor IT og teknologi, og bygge bo mellem skole,
uddannelser, iværksættere og virksomheder
Vi vil understøtte virksomhedernes muligheder for at tiltrække
højtuddannet og specialiseret international arbejdskraft. Vi skal tilbyde
vores virksomheder en målrettet erhvervsservice for virksomheder, der
har eller ønsker at have international arbejdskraft, og udvikle sociale og
faglige tilbud til expats
Vi vil være i dialog med erhvervslivet og de faglige organisationer, og i
samarbejde tiltrække de uddannelser og efteruddannelser, der matcher
behovet for arbejdskraft

Efteruddannelse og
kompetenceudvikling
•

•

•
•

Vi vil leve op til samarbejdsaftalen mellem LO Fredericia, Business
Fredericia og Fredericia Kommune. Aftalen forpligter Fredericia
Kommune som arbejdsgiver til at gå foran – dels ved at tage flere elever
og efteruddanne- og kompetenceudvikle vores egne medarbejdere
Vi vil formulere en ny efteruddannelses- og
kompetenceudviklingsstrategi for Fredericia Kommune, der understøtter
den uddannelsespolitiske strategi, og samtidigt giver input til Fredericia
Kommunes employer branding
Vi vil formulere en ny strategi for elevområdet, så vi uddanner flere
elever og studerende i kommunen og sammen med erhvervslivet
Vi vil udvikle de efteruddannelsesaktiviteter, der har base i Fredericia
Kommunes Uddannelsescenter. Aktiviteterne i Uddannelsescentret skal i
et nyt uddannelsescampus være centrum for efteruddannelse og
kompetenceudvikling af vores kommunale medarbejdere, og gerne i
samarbejde med andre kommuner eller virksomheder

Reformer har reduceret vejledningen markant…
Før 2012
Serviceniveau for ALLE elever
7. klasse

Information og opgaver for hele
klassen.
Individuelle samtaler

8. klasse

Deltagelse i forældremøder.
Vejledningsaften for forældre.
Information og opgaver for hele
klassen.
Gruppevejledning.
Individuel vejledning.
Workshops om uddannelsesvalget.
Udarbejdelse af foreløbig
uddannelsesplan.
Introkurser 2 x 2 dage.

9. klasse

Deltagelse i skole/hjem samtaler.
Information og opgaver for hele
klassen.
Gruppevejledning.
Individuel vejledning.
Workshops om uddannelsesvalget.
Udarbejdelse af endelig uddannelsesplan og tilmelding til udd.
Brobygning (5 dage)

2012-2014
Serviceniveau for ALLE elever
7. klasse

Information og opgaver for hele
klassen.

8. klasse

Deltagelse i forældremøder.
Information og opgaver for hele
klassen.
Gruppevejledning.
Individuel vejledning (differentieret)
Workshops om uddannelsesvalget.
Udarbejdelse af foreløbig
uddannelsesplan.
Introkurser 2 x 2 dage.

9. klasse

Information og opgaver for hele
klassen.
Gruppevejledning.
Individuel vejledning.
Workshops om uddannelsesvalget.
Udarbejdelse af endelig uddannelsesplan og tilmelding til udd.
Brobygning (5 dage) – kun for elever
med særlige behov.

2014 - ?
Serviceniveau alle elever

Ikke Uddannelsesparate

7. klasse

7. klasse

8. klasse

8. Klasse

Information og opgaver
for hele klassen.
15 min på forældremøde.
Ung til ung.
Introkurser 2 x 2 dage

9. klasse

Information om
ansøgning og tilmelding

Gruppevejledning.
Individuel vejledning.
Workshops om styrker,
læringsstile mv.
Individuel praktik
Forældresamtaler

9. Klasse

Gruppevejledning.
Individuel vejledning.
Workshops om styrker,
læringsstile mv.
Uddannelsesplan og tilmelding til uddannelse.
Brobygning (5 dage)
Individuel praktik.
Forældresamtaler

Fredericia investerer i uddannelsesvejledning
• Fredericia Kommune investerer 1 mio. kr. ekstra i
uddannelsesvejledning (vejledning til alle, 7. klasse)
• Sikre de unge vælger rigtig første gang og ikke falder fra
• Uddannelsesparate elever skal også have
gruppevejledning og individuel vejledning
• Individuelle samtaler og opfølgning med fokus på
motivation, den unges styrker og kendskab til
mulighederne med en erhvervsuddannelse/EUX.
• Bedre og mere involvering af forældrene i
vejledningsprocessen
• Uddannelsesvejledning uden for skoletiden og på andre
lokationer
• Bedre og mere samarbejde med det lokale erhvervsliv
(bedre forløb om erhvervspraktik)
• Evaluering på frafald

Den videre proces
•
•
•
•
•
•
•
•

Business Fredericia
Fredericias uddannelsesinstitutioner
Ungebyrådet
Nyt dialogforum med unge fra ungdomsuddannelser
og videregående uddannelser
LO
HMU
Økonomiudvalget
Byrådet

I er velkommen til at skrive et høringssvar til byrådet!
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