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Kommissorium for Uddannelsesråd Aabenraa 
 
 
Uddannelsesråd Aabenraa blev etableret i 2009 til understøttelse af Aabenraa Kommunes 
Ungeindsats. Uddannelsesrådet evaluerede i efteråret 2013 rådets arbejde og rammer, og 
nærværende kommissorium er udarbejdet med baggrund i denne evaluering. 
 

Formål 
 
Formålet med Uddannelsesråd Aabenraa er at skabe et forum for drøftelse af 
uddannelsesmæssige udfordringer, problemstillinger og muligheder i Aabenraa Kommune. 
 
Uddannelsesrådets arbejde skal udmøntes i konkrete initiativer og samarbejde. 
 
Uddannelsesråd Aabenraa er samarbejds- og sparringpartner for Aabenraa Kommune i 
forbindelse med udvikling og implementering af nye initiativer og indsatser på 
uddannelsesområdet. 
 

Mål 
 
De overordnede målsætninger for Uddannelsesrådets arbejde er: 
 

 at løfte uddannelsesniveauet i Aabenraa Kommune, herunder at 95% af de unge i 
kommunen gennemfører en ungdomsuddannelse 
 

 at andelen af unge kontanthjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune er lavere end i 
sammenlignelige kommuner 

 

Opgaver 
 
Uddannelsesråd Aabenraa har til opgave at: 
 

 fastholde og udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og Aabenraa 
Kommune med henblik på at understøtte et forpligtende fællesskab omkring 
uddannelse 

 
 forholde sig proaktivt til aktuelle uddannelsespolitiske udspil 

 
 koordinere samarbejde om implementering af ny lovgivning 

 
 medvirke til at sikre fastholdelse og begrænse frafald på ungdomsuddannelserne 

 
 iværksætte initiativer, der understøtter Aabenraa som en attraktiv uddannelsesby 

 
 tage initiativ til tværgående udviklingstiltag, der kan støtte op om Uddannelsesrådets 

formål og mål – herunder at søge relevante puljer til finansiering af fælles projekter 
 

 



Ad hoc-grupper 
 
Uddannelsesråd Aabenraa kan nedsætte ad hoc-grupper til at arbejde med specifikke områder. 
I ad hoc-grupperne kan alle relevante aktører inddrages. 
Uddannelsesrådet fastlægger kommissoriet for ad hoc-gruppernes arbejde. 
 

Medlemmer 
 
De faste medlemmer af Uddannelsesrådet er: 
 
 En ledelsesrepræsentant fra henholdsvis 
 

o Social- og Sundhedsskolen Syd 
o EUC Syd 
o IBC Aabenraa 
o Aabenraa Gymnasium 
o Deutsches Gymnasium  
o VUC Syd 
o Gråsten Landbrugsskole 
o UC Syd 
o De to produktionsskoler 

 
 To repræsentanter for arbejdsmarkedets parter (en fra arbejdsgiversiden og en fra 

arbejdstagersiden) 
 
 To repræsentanter for det politiske niveau: Borgmesteren og formanden for Børne- og 

Uddannelsesudvalget 
 
 Direktøren for Børn og Skole 
 Afdelingschefen for Børn og Familie 
 Afdelingschefen for Skole og undervisning 
 Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning 
 Jobcenterchefen 
 
Uddannelsesrådet kan invitere andre parter til at deltage i et eller flere af rådets møder. 

 

Sekretariat 
 
Børn og Skoles sekretariat varetager sekretariatsopgaver for Uddannelsesrådet. 
 

Mødefrekvens 
 
Der afholdes to ordinære møder årligt.  
Ekstra møder kan afholdes efter behov og aftale i Uddannelsesrådet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget af Byrådet på mødet den 30. april 2014 


