Dato: 29. januar 2019

Uddannelsesråd Vesthimmerland
Navn
Rådets navn er Uddannelsesråd Vesthimmerland.
Formål
Uddannelsesråd Vesthimmerlands formål er

-

-

At sikre gode overgange for de unge til uddannelse
At udvikle udbuddet af ungdomsuddannelser i Vesthimmerlands Kommune, således flest
mulige unge påbegynder og fastholdes i uddannelse og/eller beskæftigelse
At øge samarbejdet, koordineringen og den gensidige støtte
ungdomsuddannelsesinstitutionerne imellem samt mellem disse og Vesthimmerlands
Kommune
At etablere en troværdig og betydningsfuld høringspart i lokale
ungdomsuddannelsesspørgsmål

Struktur
Uddannelsesråd Vesthimmerland består af Vesthimmerlands Kommune samt
ungdomsuddannelsesinstitutioner i Vesthimmerland.
Følgende indgår i Uddannelsesråd Vesthimmerland:
1. Vesthimmerlands Kommune
2. Vesthimmerlands Gymnasium
3. Erhvervsskolerne Aars
4. Formanden for Ungerådet
5. Leder af UngVesthimmerland
6. Rektor for FGU Himmerland

Kommunen repræsenteres ved 2 byrådsmedlemmer, direktøren for Børne- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen, afdelingschef for Skole- og Dagtilbud samt afdelingschef for
Uddannelse- og Arbejdsmarked. Uddannelsesinstitutionerne repræsenteres ved institutionslederen.
Uddannelsesrådet kan invitere andre parter til at deltage i et eller flere af rådets møder.

Ad hoc-grupper
Uddannelsesrådet 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.

Vesthimmerlands Kommune . Vestre Boulevard 7 . 9600 Aars . Tel. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Organisering
Uddannelsesråd Vesthimmerland skal have en så flad og agil organisering som muligt.
Institutionernes suverænitet er uberørt.
Uddannelsesrådet konstituerer sig med en formand. Formanden vælges blandt de politiske
deltagere. Formandens opgave er bl.a. at tegne rådet eksternt, være mødeleder samt formulere
dagsordener.
Mødefrekvens
Der afholdes 4 årlige møder. Datoerne fastsættes på det sidste møde.
Ekstra møder kan afholdes efter behov og aftale i Uddannelsesrådet

Økonomi
Der betales ikke kontingent eller anden form for økonomisk bidrag til Uddannelsesrådet.
Værten for det enkelte møde afholder alle mødeudgifter i den forbindelse.
Økonomi i forbindelse med de enkelte aktiviteter aftales ad hoc.
Der oprettes en sekretariatsfunktion (mødearrangering, mødeindkaldelse, referater m.v.).
Sekretariatsfunktionen varetages af Vesthimmerlands Kommune
Arbejdsopgaver
Uddannelsesrådets opgaver er at:
 øge kendskabet til kommunens og uddannelsesinstitutionernes aktiviteter, ressourcer
og strategier
 sikre et samspil med UngVesthimmerland
 være dialogpart i alle aktuelle spørgsmål omkring ungdomsuddannelser, herunder
understøtte videndeling mellem parterne
 Understøtte samspil og koordination i forhold til omkringliggende kommuner
 Samarbejde, hvor det giver mening
 fokus på at udvikle og understøtte uddannelsesinstitutionernes studiemiljø
 fastholde og udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og
Vesthimmerlands kommune med henblik på at understøtte et forpligtende fællesskab
omkring uddannelse – fra grundskole til videreuddannelse
 koordinere samarbejde om implementering af ny lovgivning
 tage initiativ til at nedsætte tværgående arbejdsgrupper med henblik på
implementering af uddannelsespolitiske målsætninger
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