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1. Indledning 

Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i 
Randers Kommune. 
 
De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere 
udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for byrådet til 
at styre kommunen. 
 
Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende 
enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge 
mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og 
medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå. 
 
Aftalen indgås inden for rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt 
aftaleenhedens budget. Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan 
derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/ 
underordnelsesforhold. 
 
Børn og skoleudvalget indgår med hjælp fra forvaltningen aftaler med aftaleenhederne, for hvem 

aftalerne bliver grundlaget for den service, sagsbehandling eller udviklingsvirksomhed, de har 

ansvaret for at løse. 

 
Denne aftale gælder fra januar 2017 til december 2017, og aftalen er indgået mellem UU Randers 
og Randers Byråd. 
 

2. Aftaleenheden 
I nedenstående fremgår centrale informationer om aftaleenheden f.eks. lovgrundlag, 
kontaktinformationer, den pædagogiske/faglige profil og budgettet for 2017. 
 

Kontaktinformation 

Institution UU Randers 
Institutionstype  
Adresse  Vester Allé 26 

Tlf. 89154747 
E-mail uu-randers@randers.dk 
Leder Morten Skivild 

  

Lovgrundlag 
UU Randers arbejder med udgangspunkt i de nationalt fastsatte mål for vejledningen, som fremgår 
af LBK. Nr. 995 af 12/9 - 2014 Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse mv og Bek. nr. 840 af 30/6 2014 er den tilhørende bekendtgørelse. 
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Økonomi 
Tabel over indtægter og udgifter for UU Randers (i kr.): 

Budget 2017 I alt 

Personale 9.795.100 

Materiale- og aktivitetsudgifter 874.500 

Total 10.669.600 

 
Tabellen viser budgettet for 2017. Budgettet består af posterne:  
Desuden er den samlede budgetramme for aftaleenheden opgjort. 
 

Hovedopgave og udviklingsmål 

Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgave er at sikre en sammenhængende 

uddannelsesvejledningsindsats for alle unge i alderen fra 13-25. Formålet ved vejledningen er at 

understøtte Randers kommunes målsætning om, at alle unge i Randers gennemfører en 

erhvervskompetencegivende uddannelse.   

I forlængelse heraf følger, at UU skal medvirke til både at hæve det generelle uddannelsesniveau i Randers 

kommune og være en aktiv medspiller i forhold til de landspolitiske målsætninger om, at 95 % af en 

ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse i 

2020. Dette skal ske under hensyntagen til vejlednings-loven (LBK nr. 1051 §2), hvori det hedder, at UU’s 

vejledning skal ”være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser”.  

 

Endvidere fremgår det af vejledningsloven (LBK nr. 1051 §1, stk. 2), at vejledningen ”i særlig grad (skal) 

målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, 

påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv”. Dette betyder konkret, at der er et 

særligt fokus på målgrupperne 

 Ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen 

 15-18 årige, der ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse 

 Frafaldstruede elever på ungdomsuddannelserne  

(Se i øvrigt nedenstående aftalemål) 

I samarbejde med Jobcenter Randers udgør Ungdommens Uddannelsesvejledning det såkaldte 

Ungdommens Uddannelseshus i Randers (UUR). Samarbejdet skal medvirke til, at unge, der enten ønsker 

åben vejledningen eller vil søge uddannelseshjælp, modtager en indsats, der gør dem i stand til at 

påbegynde og gennemføre en uddannelse.  

Her ses der at være et fortsat behov for at udvikle og styrke koordineringen og samarbejdet på tværs af 

kommunale og andre offentlige instanser for at sikre, at de unge i målgruppen oplever at få en 

sammenhængende og meningsfuld indsats.  

Slutteligt skal det understreges, at indsatserne under de enkelte aftalemål skal ses i rimeligt perspektiv i 

forhold til de besparelser, der skal gennemføres på UU’s budget i 2017.  
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3. Aftalemål 
 

Mål Indsats 

Vejledningsindsats overfor ikke-
uddannelsesparate elever i udskolingen 
skal medvirke til, at antallet af 
uddannelsesparate elever stiger. 

Iværksætte indsatser målrettet ikke-uddannelsesparate 
elever med mangelfulde personlige og sociale 
forudsætninger for at blive uddannelsesparate.  
 
Udvikle modeller for styrket samarbejde med forældre til 
ikke-uddannelsesparate elever. 

Vejledningen af uddannelsesparate elever 
skal fordre uddannelsesvalg, så frafald og 
omvalg mindskes. 

Fastsættelse af en masterplan for Uddannelse og Job i 
samarbejde med udskolingsskoler og 
ungdomsuddannelser.  
 
Fortsat udvikling af koncepter for kollektiv vejledning, der 
kan rummes indenfor de personale-ressourcer, der er til 
rådighed.  

Flere unge skal påbegynde og gennemføre 
en ungdomsuddannelse inden de bliver 25 
år. 

Realistiske og sammenhængende uddannelsesplaner.  
 
Styrke samarbejdet de forberedende og udviklende 
aktiviteter (herunder ikke mindst i forhold til Randers 
Produktionshøjskole og Mimers Brønd) og evt. medvirke 
til etablering af nye relevante aktiviteter.  
 
Medvirke til etablering af forpligtende 
samarbejdsrelationer med kommunale 
samarbejdspartnere, herunder især Jobcenter, 
Familieafdeling, socialafdeling, ungdomsskole og 
misbrugscenter. 

Det koordinerende samarbejdet om 
ungeindsatsen i regi af UUR skal styrkes. 

Samme indsats som ovenfor – dog også for 
aldersgruppen 25-30 år:  
 
Medvirke til etablering af forpligtende 
samarbejdsrelationer med kommunale 
samarbejdspartnere, herunder især Jobcenter, 
Familieafdeling, socialafdeling, ungdomsskole og 
misbrugscenter. 

 
 

 

 

Det anbefales at aftaleenhederne opstiller mindst 2 aftalemål og højest 5 aftalemål. Til hvert aftalemål kan 

der tilknyttes flere indsatser. 
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