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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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KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALG  

UDDANNELSESVEJLEDNING – UNGES FRIE UDDANNELSESVALG 

1. Baggrund 
Alle elever i Danmark skal fra 7. klasse modtage vejledning og introduktion til de forskellige ungdomsuddannelser. 

Vejledningen kan enten gives kollektivt, i grupper eller individuelt, men uanset hvordan den gives, er formålet at hjælpe 

den unge i sit valg af ungdomsuddannelse. 

I Gentofte Kommune er det UU-Gentofte, der står for den kommunale del af uddannelsesvejledningen. Dertil kommer 

en række andre professionelle omkring de unge, som også direkte eller indirekte vejleder de unge om uddannelse. Det 

er blandt andet udskolingslærere, medarbejdere fra Ung i Byens Hus, medarbejdere og frivillige fra headspace, 

kontaktpersoner, bibliotekarer, med flere. 

Ud over den formelle vejledningsindsats ved vi, at en stor og vigtig del af uddannelsesvejledningen foregår uformelt i 

hjemmet. Forældre præger i høj grad deres børns forståelse og valg af uddannelse – enten direkte eller indirekte 

gennem uudtalte forventninger, traditioner eller forestillinger om det gode liv. 

I 2020 gennemførte Center for Ungdomsforskning et stort studie blandt unge mennesker i Gentofte, som mundede ud 

i Ungdomsprofil 2020 for Gentofte Kommune. Rapporten handler om ungelivet, herunder også om uddannelsesvalg og 

-vejledning. Mange forældre i Gentofte er ressourcestærke og højtuddannede og mange unge oplever et 

forventningspres fra deres forældre i retning af at tage en lang uddannelse. Om forældrenes betydning for 

uddannelsesvalget står der; 

”… selvom mulighederne er mange, er forældrenes forventninger og ambitioner stadig 

noget, der så at sige påvirker de unges syn på – og formodentlig også valg af – egen 

uddannelses- og karrierevej.” (CeFu s. 25) 

Gentofte Kommune ønsker at sikre, at det valg, som unge træffer om uddannelse, sker på baggrund af en bred, 

kvalificeret og nuanceret vejledning om uddannelsessystemet. Siden 2015 har kommunen arbejdet inden for rammerne 

af EN UNG POLITIK, og her er ét af de fem pejlemærker netop Fri fremtid: 

”Alle unge skal have attraktive muligheder, uanset hvor de står i livet. Men mange 

muligheder gør ikke nødvendigvis valget lettere. Unge skal vejledes og inspireres til at 

træffe selvstændige valg om uddannelse og arbejdsliv, og gøres bevidste om, at mål og 

drømme kan ændre sig undervejs.”  

Unge mennesker i Gentofte Kommune er generelt rigtig gode til at finde vej til en ungdomsuddannelse: I 2021 var det 

95,5 pct. af de unge i 9. og 10. klasse, der søgte ind på enten en gymnasial uddannelse (92,7 pct.) eller en 

erhvervsuddannelse (2,8 pct.). Landspolitisk er målsætningen, at 90 pct af de 25-årige skal have gennemført en 

ungdomsuddannelse, og at mindst 25 pct. heraf vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, 

stigende til mindst 30 pct. i 2025.   

 

Skoleudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har henholdsvis den 1. februar 2021 og den 8. 

februar 2021 truffet beslutning om, at måltal for unges søgning til ungdomsuddannelser i forlængelse af 9. eller 10. 

klasse skal se ud som følger i 2022: 

• Erhvervsuddannelse: 5 pct. 

• Gymnasiale uddannelser: 92 pct.  
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• Øvrige (STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet): 3 pct.  

Gentofte Kommune har gennem årene iværksat en række forskellige tiltag og aktiviteter for at oplyse de unge om viften 

af uddannelsesmuligheder. Alligevel ser vi en meget stærk søgning mod STX og vi opfylder hverken nationale eller egne 

mål for søgning til erhvervsuddannelser i forlængelse af 9. eller 10. klasse.   

 

2. Formål 
Opgaveudvalget skal arbejde inden for rammerne af EN UNG POLITIK med særligt fokus på pejlemærket FRI FREMTID. 

Desuden skal opgaveudvalget medtage relevant input fra blandt andet opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver 

for sig (2021-2022). Dette opgaveudvalg har fokus på det præstationspres, som mange unge i Gentofte oplever, blandt 

andet i forhold til at leve op til egne og omverdenens forventninger til at præstere på uddannelsesområdet. 

Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan unge mennesker kan vejledes om uddannelse på en måde, 

så de får et oplyst grundlag for at træffe et selvstændigt valg.  

Det er samtidig et formål med opgaveudvalgets arbejde at udvikle ideer til, hvordan Gentofte Kommunes målsætning 

om, at 5 pct. af en ungdomsårgang skal søge erhvervsuddannelse, kan nås. 

For at understøtte de to formål skal opgaveudvalget bringe unge og forældres stemmer i spil i en afdækning af, hvilke 

barrierer der i dag er for at opnå de to formål. Det kan både være barrierer af kulturel karakter (eksempelvis betydningen 

af unges sociale fællesskaber, ønsket om at holde muligheder åbne og udskyde valg samt forældres indflydelse) og 

barrierer af strukturel karakter (eksempelvis erhvervsuddannelsernes geografiske placering, mulighed for praktikplads 

eller uddannelsespolitiske reformer). 

Opgaveudvalget skal fokusere på to målgrupper; de professionelle omkring de unge og forældre til unge. Formålet er at 

involvere og tilvejebringe viden hos både de professionelle omkring de unge og de unges forældre.  

Opgaveudvalget kan desuden komme med forslag, der kan supplere eller udvikle UU-Gentoftes vejledningsaktiviteter 

inden for det eksisterende budget. 

3. Udvalgets opgaver  
Med ovenstående afsæt er opgaverne:  

• At komme med anbefalinger til, hvad der skal til for at alle unge kan træffe et oplyst og selvstændigt 

uddannelsesvalg 

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

• At komme med anbefalinger til, hvordan forældre og professionelle omkring unge kan inddrages som et 

supplement til de eksisterende vejledningsaktiviteter. 

 

4. Sammensætning af udvalget 
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. 

Opgaveudvalget består af følgende medlemmer: 
 
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. 
 
10 borgere fordelt således: 
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• 4 elever fra folkeskolens udskoling og ungdomsuddannelser, herunder gerne fra både erhvervs- og gymnasial 
uddannelse 

• 2 forældre til elever fra mellemtrinnet og/eller udskolingen 

• 2 forældre til elever på ungdomsuddannelse, herunder gerne både erhvervs- og gymnasial uddannelse 

• 2 borgere med erhvervsfaglig og/eller videregående uddannelse, som har afsluttet deres egen uddannelse 
inden for de seneste ca. 10 år 

 
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.  

Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid. 

5. Udvalgets arbejdsform 
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte 

Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige 

opgaveudvalg, herunder bl.a. ”Unges trivsel – sammen og hver for sig” og de stående udvalgs arbejder. 

På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan. 

Udvalget skal tage stilling til, hvordan det vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af udvalget, 

i udvalgets opgave. Udvalget skal sikre, at der sker en bred involvering af unge, eksempelvis gennem workshops, 

fortællinger, samtaler, møder, mm. På samme måde skal fx vejledere, uddannelsesområdet, forældre, erhvervsliv og 

undervisere involveres i processen for at sikre, at udvalgets arbejde står på et bredt fundament af viden og erfaringer. 

Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere 
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår. 

6. Tidsplan  
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 3. kvartal 2022 og afsluttes i 2. kvartal 2023. 

7. Økonomi  
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget. 
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Notat om identifikation af interesserede borgere  

I forbindelse med nedsættelse af Opgaveudvalg Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg vil 

der, såfremt kommissoriet godkendes, skulle identificeres interesserede borgere til udvalget.  

På baggrund af de generelle behandlinger i Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 og d. 20. juni 2016 

vil der blive annonceret i Villabyerne, således at borgerne bliver opmærksomme på muligheden for at 

melde sig som interesserede i at deltage i opgaveudvalgets arbejde, og der vil blive lavet opslag på 

gentofte.dk, så interesserede borgere kan læse mere om opgaveudvalget her. Der suppleres med brug af 

netværk, øvrige hjemmesider, sociale medier, intranet, Gentofte Lige Nu, pressemeddelelser og plakater alt 

efter, hvilke kompetencer som ønskes engageret i udvalgets arbejde. 

 

Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg 

Annonce i 
Villabyerne 

Annonce for udvalget 

Hjemmesider Gentofte.dk, UU-Gentofte 

Sociale medier 
Gentofte Kommunes Facebook-side, Gentofte Kommunes LinkedIn-side, SoMe 
målrettet unge/forældre, ex via Udskolingen i Byens Hus, Ung i Byens Hus, 
uddannelsesinstitutioners SoMe 

Gentofte 
Platformen 

Gentofte Platformen forside-nyhed 

Plakater 
Plakater fx i Byens Hus, på folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, sportshaller, 
biblioteker mm. 

Netværk 
Eksempelvis Ungefagligt ledernetværk, Partnerskab med ungdomsuddannelserne, 
Ungeambassadørkorpset, mm. 

Andet Aula og SkoleNYT 
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