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Indledning
Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er
UU Thys bud på at sætte fokus på udvalgte brændpunkter i de unges uddannelsesvalg.
Rapporten udarbejdes 4 gange om året og har i hvert kvartal et specifikt emne.
Emnet i denne rapport tager udgangspunkt i den lovpligtige uddannelsesparathedsvurdering(UPV) der varetages af folkeskolerne inden den 1. december hvert år.
Rapporten er et øjebliksbillede af de unges aktuelle aktiviteter.
Rapporten omfatter også unge op til 25 år og danner grundlag for den lovbundne kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen i UU Thy.
Side 3-5 omhandler de 15-17 åriges aktiviteter. Side 6 og 7 omhandler uddannelsesparathedsvurderingerne og kriterier herfor. de sidste fire sider omhandler de 18-24
åriges aktiviteter.
Der kommer på sigt årlige sammenligninger, efterhånden som vi får opbygget en valid
datamængde om UPV.
UU Thy har indgået aftaler med andre samarbejdskommuner, og i rapporten vil der
på sigt indgå tabeller, der sammenligner gennemsnittet med Frederikshavn, Hjørring,
Brønderslev , Jammerbugt og Morsø kommuner.
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De aktuelle tal er trukket fra UU’s database 2. januar 2017, samt fra
www.optagelses.dk samme dag.
Når en ung har gennemført en ungdomsuddannelse, ophører UU’s forpligtigelse til
vejledning og herefter modtager UU ikke sikre data, om den unges videre forløb på
uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Det kan derfor se ud som om de unge, der
har en ungdomsuddannelse ikke går i gang med noget nyt.
Rapportens tabeller viser at:
 51% af eleverne på Campus 10 er ikke uddannelsesparate.
 27% af eleverne i 8. klasse opnår ikke et gennemsnit på 4 i deres standpunktskarakterer.
 28% af eleverne i 8. klasse er ikke uddannelsesparate.
 20% af eleverne i 9. klasse er ikke uddannelsesparate.
 96,4% af alle unge under 18 år er i gang med grundskole eller uddannelse.
 5% af de unge der er over 18 år er i offentlig forsørgelse.
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Status på de 15-17 årige.
Hovedplacering
Nyligt tilflyttet
Andre ungdomsuddannelser
Erhvervsuddannelser
Forberedende og udviklende aktiviteter
Grundskolen
Gymnasiale uddannelser
Midlertidige aktiviteter
Hovedtotal

Antal

Procentvis fordeling

5
28

0,3%
1,5%

170

9,3%

52

2,8%

1143
417

62,6%
22,8%

10

0,5%

1825

100,0%

Det ses af tabellen, at 96,4% af de 15-17 årige i Thy er indenfor uddannelsessystemet.
3,3% af de unge 15-17 årige svarende til 62 unge er udenfor uddannelsessystemet og
er i gang med enten forberedende aktiviteter eller midlertidige aktiviteter. Der er desuden 5 elever, der ikke har en skole-historik. Det skyldes, at de lige er tilflyttet kommunen og endnu ikke er startet i en grundskole.
Underplaceringen ”Andre ungdomsuddannelser” dækker over STU(Særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse) og KUU(Kombineret Ungdomsuddannelse). disse elever fordeler sig således:
Underplacering
Fisker
Kombineret Ungdomsuddannelse
STU
Hovedtotal

Antal
1
8
19
28
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Herunder ses en tabel, der viser de 52 unge der er i gang med Forberedende og udviklende aktiviteter.
Underplacering
Andre udviklende og forberedende aktiviteter
aftalt med UU
Arbejde - deltid
Arbejde - fuld tid
Danskuddannelse
Håndarbejds- og husholdningsskoler
Ophold i udlandet
Praktik i ungevejledningen
Produktionsskole
VUC-AVU niveau
VUC-HF niveau
Øvrige uddannelser og kurser
Hovedtotal

Antal elever
6
3
16
1
1
3
2
14
2
3
1
52

Alle unge under 18 år skal være i gang med uddannelse eller være i gang med at forberede sig på at tage en uddannelse, som beskrevet i ’pligtbekendtgørelsen’ 1. De fleste er i gang med praktik, arbejde eller produktionsskole som forberedende aktivitet.
16 af de unge, svarende til 30% er i gang med ”Arbejde – fuld tid”

1

LBK nr 1051 af 01/07/2016 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182102#id3ee9fab4-50d8-4f7c-88bc3beda60b215b
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På næste tabel vises aktiviteterne for de unge der er i gang med midlertidige aktiviteter.
Underplacering
Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven
Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven
Sygdom
Hovedtotal

Antal elever
1
3
6
10

10 af de unge, svarende til 0.5% er i Midlertidige aktiviteter. Disse 10 unge mennesker
fritages midlertidigt fra pligten til beskæftigelse, men UU Thy indgår i samarbejdet
med kommunens øvrige afdelinger om at sikre en god vej tilbage til uddannelse og
job.
Pligtbekendtgørelsen: Uddrag af Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Kapitel 1 a:
§ 2 a. 15-17-årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der
sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse. Den unges uddannelsesplan, jf. § 2 c, skal indeholde en beskrivelse af, hvordan den unge opfylder pligten efter 1. pkt.
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Uddannelsesparathedsvurdering i folkeskolerne december 2016
Alle eleverne i grundskolen skal uddannelsesparatheds vurderes fra 8. klasse. Det er en fortløbende proces, der starter den 1. december det år eleven går i 8. klasse
Eleverne vælger om de er interesserede i en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, eller en
gymnasial ungdomsuddannelse. Herefter vurderes eleven efter nedenstående model.
Parathedsvurderingen foretages af grundskolerne og indeholder følgende dele:
Personlige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse
Sociale forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse
Faglige for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse(karakterer)

8. klasse.
Eleverne skal have 4 eller derover i gennemsnit af alle standpunktskarakterer, samt have både
de personlige og de sociale for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
9. klasse og 10. klasse.
Elever, der vælger en gymnasial ungdomsuddannelse skal have 4 eller derover i gennemsnit
af alle standpunktskarakterer, samt have både de personlige og de sociale for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
Elever, der vælger en erhvervsuddannelse skal opnå karakteren 2 i gennemsnit i danskeksamen, karakteren 2 i gennemsnit i skriftlig matematikeksamen, samt have både de personlige
og de sociale for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
Den 1. december 2016 så parathedsfordelingen
8. klasse

9. klasse

10. klasse

I alt

482

387

95

Ikke parat

136

78

48

Procentvis fordeling

28%

20%

51%
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Karakterfordelingen i 8. klasse den 1. december 2016 så således ud:
karakterfordeling i 8. klasse Thisted
kommune.
110;
23%

243;
50%

132;
27%

Gennemsnit
0 – 3,99
4,0 – 6,99
7,0 –

Antal
132
243
110

Procent
27%
50%
23%

27 % af eleverne i 8. klasse opnåede ikke 4 i
gennemsnit og dermed ikke uddannelsesparathed.

Karakterfordelingen i 9. kan desværre ikke bruges statistisk, da der er stor forskel på kravene
elevernes karakterer. Elever, der ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse skal have 4 i gennemsnit i 9. klasse for at være uddannelsesparate, men elever der ønsker en erhvervsuddannelse skal have 2 i gennemsnit i dansk og 2 i gennemsnit i matematik for at være uddannelsesparate rent fagligt.
Dertil kommer desuden vurderingen af de personlige og sociale forudsætninger.
I 10. klasse er der en meget stor gruppe af elever, der ikke er uddannelsesparate. Det er oftest
elever, der ikke var uddannelsesparate i 9. klasse og som derfor er blevet anbefalet et 10. skoleår inden uddannelsesvalg. Eleverne der er vurderet ikke-parate, kan udfordre vurderingen i
tilmeldingen til ungdomsuddannelse.

Side [7]

Kvartalsrapport 4. kvartal 2016

Aldersfordelingen blandt UU Thys unge er følgende:

Alderfordeling

Antal
800
677

700
600

588

560

601

590

580
512

500

436

427

421

400

Total

300
200
100
0
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Alder

Der er 5392 unge 15-24 årige i Thisted kommune pr. 1. januar 2017
Det er tydeligt, at der sker en fraflytning fra kommunen. Der er en reduktion på ca. 25% fra
20 års alderen til 24 års alderen. der er en meget stor gruppe unge 16-årige. Det skyldes at UU
Thy administrerer eleverne fra Skyum idrætsefterskole

Side [8]

Kvartalsrapport 4. kvartal 2016

18-24 åriges aktiviteter pr. 1. januar 2017
I nedenstående tabel ses de unge 18-24 åriges aktiviteter indenfor uddannelsessystemet pr.
1. januar

I gang med ungdomsuddannelse
Har en ungdomsuddannelse
Har ikke en og er ikke i gang med ungdomsuddannelse.
Hovedtotal

Antal
1205
1697
665
3567

665 af de unge mellem 18 og 24 år er helt uden for uddannelsessystemet.
Disse 665 unge fordeler sig således:
Underplacering
Ukendt
Erhvervsuddannelser

Antal
5
27

Forberedende og udviklende aktiviteter
Grundskolen
Gymnasiale uddannelser
Midlertidige aktiviteter
Hovedtotal

400
8
6
219
665

Tabellen viser de unges seneste aktivitet. Der er 41 unge, der er registreret på ungdomsuddannelser eller grundskolen. Disse unge har været i gang på en ungdomsuddannelse, men
afbrudt og er ikke kommet i gang med noget andet derefter.
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Der er 400 på ”Forberedende og udviklende aktiviteter”. De fordeler sig således:
Underplacering
Arbejde - deltid
Arbejde - fuld tid
Danskuddannelse
Højskole
Ophold i udlandet
Praktik i ungevejledningen
Produktionsskole
TAMU
Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven
VUC-AVU niveau
VUC-HF niveau
Hovedtotal

Antal
59
114
79
1
7
1
39
1
12
45
42
400

Der er 173 unge (43%) der er i gang med arbejde. Der er 79 unge (20%) der er i Danskuddannelse og så er der 87 unge i gang på VUC svarende til 22%
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Der er 219 unge i ”Midlertidige aktiviteter”. De fordeler sig således:
Underplacering
Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven
Ledig
Offentlig forsørgelse
Orlov
Strafafsoning
Sygdom
Værnepligt
Hovedtotal

Antal
1
46
156
3
3
6
4
219

Unge på offentlig forsørgelse(Uddannelseshjælp) opsøges ikke af UU Thy, men kan
selv rette henvendelse hertil jævnfør Vejledningsloven2.
Gruppen af unge på offentlig forsørgelse udgør 71% af de unge i midlertidige aktiviteter. Der er desuden 21% af de unge, der er uden beskæftigelse og uden indkomst(Ledige). Samlet set udgør disse to grupper 92% af alle de unge 18-24 årige, der
er i gang med ”Midlertidige aktiviteter”.
Udarbejdet af
Lars Røge Hamer, UU Thy
Birgitte Ahlman Pedersen, Leder UU Thy

2

LBK nr 1051 af 01/07/2016 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182102

Side [11]

