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Uddannelsesråd Vesthimmerland
Navn
Rådets navn er Uddannelsesråd Vesthimmerland.
Formål
Uddannelsesråd Vesthimmerlands formål er at øge fokus på ungdomsuddannelsesmulighederne i
Vesthimmerland med henblik på at fastholde og udvikle ungdomsuddannelsesudbuddet i
Vesthimmerland.
Formålet er endvidere, at øge samarbejdet, koordineringen og den gensidige støtte mellem
ungdomsuddannelsesinstitutionerne og mellem disse og kommunen samt at etablere en troværdig
og betydningsfuld høringspart i lokale ungdomsuddannelsesspørgsmål.
Struktur
Uddannelsesråd Vesthimmerland består af Vesthimmerland Kommune samt
ungdomsuddannelsesinstitutioner i Vesthimmerland.
Følgende indgår i Uddannelsesråd Vesthimmerland:
1. Vesthimmerland Kommune
2. Vesthimmerlands Gymnasium
3. Erhvervsskolerne Aars
4. Elevrepræsentanter fra Gymnasium samt Erhvervsskolerne, i alt 2 elever
Kommunen repræsenteres ved 2 byrådsmedlemmer og 2 forvaltningschefer.
Uddannelsesinstitutionerne repræsenteres ved institutionslederen.
Organisering
Uddannelsesråd Vesthimmerland skal have en så flad og ubureaukratisk 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.
Der kan nedsættes ad hoc-arbejdsgrupper i forbindelse med de konkrete aktiviteter.
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.
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Der oprettes en sekretariatsfunktion (mødearrangering, mødeindkaldelse, referater, kopiering
m.v.). Sekretariatsfunktionen varetages af de 2 forvaltninger på skift med et år ad gangen.
Arbejdsopgaver
Uddannelsesrådets opgaver er at:
 formulere og implementere en fælles uddannelsesstrategi
 øge kendskabet til kommunens og uddannelsesinstitutionernes aktiviteter, ressourcer og
strategier
 sikre et samspil med UU
 sikre samspil med 10. Klasse Centret samt folkeskolens 9. klasser
 være dialogpart i alle aktuelle spørgsmål omkring ungdomsuddannelser
 samspil og koordination i forhold til Rebild og Mariagerfjord Kommune
 sikre fælles og koordineret markedsføring
 gennemføre fælles arrangementer, f.eks. konferencer og fokusmøder
 støtte hinanden gensidigt til udvikling af nye tiltag
 etablere driftsfællesskaber, hvor det er hensigtsmæssigt f.eks. vedr. en psykologordning for
ungdomsuddannelserne
 nedsættelse af gruppe til udarbejdelse af ungestrategi
 fokus på uddannelsesinstitutionernes studiemiljø
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