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FGU

Hovedindholdet i aftalen

Ny uddannelsespolitisk målsætning
Alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller
beskæftigelse
Dette betyder:
• I 2030 skal mindst 90 % af de 25 årige have gennemført en
ungdomsuddannelse.
• I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til
uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret
• Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført
mindst én ungdomsuddannelse, har ret til en uddannelsesplan, og skal
gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om
mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på
længere sigt.

Ny uddannelsespolitisk målsætning

Én sammenhængende kommunal ungeindsats

Centrale elementer i den kommunale ungeindsats
•

Den unge (i målgruppen) skal have én kontaktperson.

•

Den unge skal have én uddannelsesplan

•

Målgruppevurdering til FGU

•

Praktikopsøgende indsats

•

Jobcentrets eksisterende funktioner og opgaver overfor de unge

•

Opsøgende og opfølgende indsats med vejledning om uddannelse og
erhverv for unge under 25 år.

•

Indsatsen tilrettelægges, så den unge ikke klientgøres – kommunerne
træffer selv afgørelse om organisering.

Opbygning af FGU
•

En ny forberedende grunduddannelse (FGU) i tre spor:
•

Almen grunduddannelse (AGU)

•

Produktionsgrundududdannelse (PGU)

•

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Opbygning af FGU

Landkort over skoletilbud

Et bud på landkortet for FGU-skoler
342
683

703

338 / 443
501

Elevgrundlag
•
•
•

UVM: Gennemsnitligt: 470 elever
90 skoler på landsbasis
25-30 institutioner i DK.

•

Konkret elevgrundlag, vurderet af Undervisningsministeriet
• Silkeborg:
254 årselever
• Favrskov:
121 årselever
• Ikast-Brande:
105 årselever
• Viborg:
234 årselever

•

Konstellationsmuligheder:
• Silkeborg + Viborg + Ikast-Brande:
• Silkeborg + Viborg:
• Silkeborg + Ikast-Brande + Favrskov:
• Silkeborg + Favrskov:
• Silkeborg + Ikast-Brande:

593 årselever
488 årselever
480 årselever
375 årselever
359 årselever

Beslutning om institutioner
•
•

Træffes af Undervisningsministeren efter indstilling fra KKR
Opmand til at håndtere evt. problemstillinger

•

FGU-institutionen ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer
• Kommunale repræsentanter
• Repræsentanter fra ungdomsuddannelser
• Repræsentanter fra hovedorganisationerne på lokalt niveau
• Repræsentanter fra medarbejderstaben

•

Et eksempel på en bestyrelsessammensætning (Silkeborg + Viborg):
• 2 repræsentanter Fra DA og LO valgt i de to kommuenr
• 2 repræsentanter fra ungdomsuddannelser i de to kommuner
• 2 repræsentanter fra medarbejderne på FGU
• 2 repræsentanter fra Silkeborg Kommune
• 2 repræsentanter fra Viborg Kommune

Interim-bestyrelsen
•
•

Nedsættes september 2018
Træffes af Undervisningsministeren

•
•
•
•

Formand med erfaring fra selvejende institutioner
Ét medlem blandt de involverede kommuner
Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
Ét medlem blandt de involverede VUC

•

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren
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Aftalens parter
Samarbejdsaftalens parter er Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet.

Præambel
Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet har i mange år haft et godt samarbejde, først og
fremmest omkring vand- og miljøaktiviteter, og siden 2014 med en samarbejdsaftale mellem
kommunen og universitetet. Med denne aftale viderefører parterne ønsket om et tæt og
konstruktivt samarbejde inden for en bredere vifte af emner.
Aarhus Universitet er et internationalt orienteret universitet, som markerer sig med excellent
forskning og stærke forskningsbaserede uddannelser. Universitetet ønsker at bidrage til
værdiskabende samarbejde med både private virksomheder og offentlige myndigheder og
institutioner. Herigennem bidrager universitetet til løsning af de komplekse udfordringer, der
karakteriserer det globaliserede samfund.
Aarhus Universitet stræber konstant efter den højeste internationale kvalitet, som skal være til
stede i forskning, forskningsbaseret uddannelse og rådgivning. Universitetets dimittendprofil
ændres løbende, så den i højere grad svarer til samfundets efterspørgsel nu og i fremtiden.
Silkeborg Kommune har et ønske om øget fokus på forskning og uddannelse. Silkeborg Kommune
ønsker at koble forskning og praksis tæt, så praksis konstant er baseret på den nyeste viden, og
samtidig ønsker kommunen at bruge forskningen som afsæt for at skabe vækst og udvikling. Som
en del af dette har kommunen som en stor offentlig aktør et ønske om at bidrage til
vidensudvikling og forskning inden for de kommunale serviceområder og ønsker derfor i endnu
højere grad at stille praksis til rådighed for forskning.
Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune ønsker med nærværende aftale at fastlægge rammerne
for et fortsat samarbejde.

Aftalens indhold
Det er samarbejdsaftalens overordnede formål, at en gensidig udveksling mellem Aarhus
Universitets forskningsbaserede viden og kompetencer og Silkeborg Kommunes erhvervsliv og
kommunale institutioner kan bidrage til innovation og til at skabe vækst for såvel erhvervsliv som
kommunale virksomheder.
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Silkeborg Kommune arbejder for en tæt kobling mellem forskning og praksis og ønsker derfor at
inddrage forskning i både små og store projekter og praksisforløb. Med dette udgangspunkt
ønsker parterne et samarbejde om små og store projekter, hvor Silkeborg Kommune stiller
praksis til rådighed for forskning og analyser. Silkeborg Kommune er åben for projekter både
inden for og på tværs af fagområder, og projekterne kan både være forskningsprojekter eller
projekter, hvor studerende skriver opgaver, udarbejder analyser, tilknyttes i praktikforløb eller
deltager i casecompetitions.
Med udgangspunkt i dette overordnede ønske om et tæt og godt samarbejde på de områder, hvor
det viser sig muligt, beskriver samarbejdsaftalen de overordnede rammer for samarbejdet mellem
kommunen og universitetet. Samarbejdsaftalen suppleres af et tillæg, som gælder for to år ad
gangen og kort beskriver op til fire konkrete emner, der vil blive prioriteret de pågældende år på
tværs af samarbejdsaftalens indsatsområder.
På baggrund af et tæt og konstruktivt samarbejde ønsker parterne i fællesskab at sikre politisk
opmærksomhed om problemstillinger i relation til samarbejdet.

1. Erhvervssamarbejde
Aarhus Universitet har som mål at skabe et tættere samspil med det omkringliggende erhvervsliv,
såvel små og mellemstore virksomheder som store virksomheder. Denne samarbejdsrelation vil
Silkeborg Kommune gerne være med til at sætte fokus på og styrke i forhold til virksomhederne i
kommunen som del af kommunens erhvervsfremmeindsats. Et særligt indsatsområde i den
forbindelse vil være entrepreneurship og tilførsel af ny viden til vækstiværksættervirksomhederne
i Silkeborg Kommune.

2. Sundhedsområdet
Kommunerne har en række væsentlige opgaver på sundhedsområdet. Silkeborg Kommune ønsker
i samarbejde med Aarhus Universitet fortsat at sikre kvalitet og evidens i sundhedsydelserne.
Aarhus Universitet ønsker at bridrage til udviklingen på det kommunale sundhedsområde, og på
denne baggrund er parterne enige om at fortsætte samarbejdet på folkesundhedsområdet
omkring videnudveksling, forskning og uddannelse med relevans for det kommunale
sundhedsvæsen. Det kan blandt andet omfatte samarbejdsprojekter inden for forskning,
videnudveksling, stillingsfællesskaber, uddannelse herunder efter- og videreuddannelse,
praktikanter og specialestuderende.

3. 0-18 års området
Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet har i flere år arbejdet sammen med VIA University
College og flere kommuner om forskningsbaseret kapacitets- og kompetenceopbygning i forhold
til brugen af digitale læringsmidler for 0-18-årige. Indsatsen er baseret på konceptet FabLab,
udviklet i samarbejde med Stanford University og rettet mod elever og lærere i grundskolen.
Dette samarbejde ønskes fortsat. Endvidere ønsker aftaleparterne øget fokus på forskning og
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udviklingsaktiviteter på førskoleområdet. Nationalt Center for Skoleforskning og Aarhus
Universitets øvrige forskningsaktiviteter på feltet kan danne grundlag.

4. Vand
Silkeborg Kommune ønsker fortsat at udvikle natur og miljøområdet, idet Ferskvandscentret
Aqua er er et nationalt uddannelses- og oplevelses site inden for ferskvand. Derudover er Aqua en
af Silkeborg Kommunes store turistattraktioner. Aarhus Universitet vil fortsat bidrage til
udvikling af Ferskvandscentret-Aqua og har oprettet et forskningscenter for vandteknologi, hvor
private og offentlige virksomheder (inkl. Silkeborg Kommune) kan deltage i udvikling af nye
vandteknologiløsninger. Silkeborg kommune kan også deltage i udviklingsarbejdet. Samarbejdet
vil yderligere kunne styrkes gennem det EU finansierede projekt, Coast to Coast om
klimatilpasninger inden for vand, hvor Aarhus Universitet også deltager i styregruppen. Udvikling
af samarbejdet inden for vandteknologi og klimatilpasninger kan eksempelvis foregå gennem
erhvervs phd’er.

Organisering og opfølgning
Der er nedsat en styregruppe for samarbejdet med repræsentanter for aftaleparterne, som bærer
det overordnede ansvar for realisering af aftalen. Parterne mødes 1-2 gange årligt og drøfter
emner af fælles interesse, herunder koordinering af igangværende aktiviteter samt idégenerering
og nytænkning af samarbejdet. Samarbejdsaftalen tages op til revision hvert andet år for så vidt
angår de udpegede indsatsområder sammen med en evaluering af samarbejdet. Silkeborg
Kommunes Økonomi- og IT-stab, Analyse og Udvikling og Universitetsledelses Stab, Aarhus
Universitet er i samarbejde sekretariat for samarbejdet og sikrer udarbejdelse af mødekalender og
forslag til dagsorden og referat fra møderne.
Styregruppen kan efter behov nedsætte projektgrupper el. lign., som gives ansvaret for at udvikle
og gennemføre de konkrete projekter.
Parterne udpeger en kontaktperson, der kan fungere som det overordnede praktiske bindeled
mellem parterne, og som kan fungere som indgang eller første kontakt i forbindelse med nye
initiativer. Kontaktpersonerne deltager desuden i planlægningen af styregruppemøderne, ligesom
kontaktpersonerne deltager på styregruppemøderne.
I aftaleperioden sker der en løbende udvikling i forhold til de temaer og indsatsområder, som
samarbejdet omhandler. Muligheder og resultater, som udspringer af samarbejdet skal formidles
til omverdenen, og i særdeleshed til de lokale virksomheder. Silkeborg Kommune stiller
kommunikationsressourcer til rådighed.
Pressemeddelelser m.v. godkendes af aftalens parter. Aftalen formidles i øvrigt i de
samarbejdende parters respektive organisationer, ligesom den formidles til relevante
interessenter.
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Aftalens varighed
Samarbejdsaftalen løber foreløbig til udgangen af 2022. Der gøres midtvejsstatus i 2020.

Silkeborg den 22. januar 2018

Steen Vindum
Borgmester
Silkeborg Kommune

Brian Bech Nielsen
Rektor
Aarhus Universitet
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