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Side 3 

1 [Åben] Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget 
Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg  
  
Sags ID: EMN-2022-00762 

 

Resumé 
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg 
forelægges Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 
Kommissoriet behandles i Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på et fællesmøde den 28. februar 2022 og derefter på 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2022. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 6. december 2021, dagsordenens punkt 75, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg. 
 
Pia Nyring og Stig Wall blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet. Pia 
Nyring og Stig Wall har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til 
kommissorium. 
 
Unge mennesker i Gentofte Kommune er generelt gode til at finde vej til en ungdomsuddannelse. 
Gentofte Kommune har gennem årene iværksat en række forskellige tiltag og aktiviteter for at 
oplyse unge om viften af uddannelsesmuligheder. Alligevel ser vi en stærk søgning mod 
gymnasierne, og Gentofte Kommune opfylder hverken nationale eller egne mål for søgning til 
erhvervsuddannelser. Med afsæt heri skal opgaveudvalget: 
 

• Komme med anbefalinger til, hvad der skal til for at alle unge kan træffe et oplyst og 
selvstændigt uddannelsesvalg. 

• Udvikle ideer til, hvordan Gentofte Kommune kan nå målet om, at flere søger en 
erhvervsuddannelse. 

• Komme med anbefalinger til, hvordan forældre og professionelle omkring unge kan 
inddrages som et supplement til de eksisterende vejledningsaktiviteter. 

 
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 10 borgere.  
 
Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere. 
 
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 3. kvartal 2022 og afsluttet 2. kvartal 2023. 
 

Indstilling 
Pia Nyring, Stig Wall og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til kommissorium vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Bilag 
1. Udkast til Kommissorium Uddannelsesvejledning (4396722 - EMN-2022-00762) 
2. Notat om identifikation af interesserede borgere (4396665 - EMN-2022-00762) 
 

2 [Åben] Underskrift   
  
Sags ID: EMN-2022-00478 
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