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Baggrund

Tilstrækkelig af kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for vækst og øget
beskæftigelse i Skive. Der er lige nu mangel på faglært arbejdskraft indenfor mange fag og
brancher i landsdel Vestjylland - herunder Skive.
Manglen på arbejdskraft omfatter både faglærte med de tekniske erhvervsuddannelser indenfor
industri og håndværk, men også fx SOSU-uddannelserne indenfor ældre-og sundhedsområdet.
På nogle af erhvervsuddannelserne i Skive er der mangel på unge, der vil være murer, socialog sundhedsassistent, smed, struktør, maskinsnedker, værktøjsmager m.m.
Indenfor andre fag kan der være udfordringer med at skaffe en praktikplads til fx at færdiggøre
sin uddannelse i en butik og eller på kontor. Både tømrere og elektrikere kommer periodevist i
skolepraktik, indtil de får en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.
Alle prognoser viser, at manglen på faglærte vil blive stadigt større i fremtiden. Årsagen er, at
de store ungdomsårgange med mange faglærte forlader arbejdsmarkedet, og alt for få unge på
en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse.
De nationale mål i 2020 er, at 25% af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse
direkte efter folkeskolens afgangsklasser på 9. og 10. årgang. Skive er tæt på det nationale
mål, selvom der har været et mindre fald de seneste år.
Folketinget har vedtaget en række reformer af ungdomsuddannelserne - herunder øget
adgangskravet på erhvervsuddannelserne for både at sikre øget kvalitet og rekruttere flere
kvalificerede unge.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i efteråret 2016 indgået en trepartssaftale om, at
der skal skaffes 8000 - 10.000 flere praktikpladser, så flere unge vælger en
erhvervsuddannelse.
Parterne har været enige om at oprette særlige fordelsuddannelser indenfor de brancher, hvor
der er vækst og stort behov for faglært arbejdskraft. Fordelsuddannelserne sikrer bedre adgang
til virksomhedspraktik
.\. Bilag 1 Fordelsuddannelser 2018

Aftale
Parterne er enige om at udvide og forlænge partnerskabsaftalen vedr. erhvervsuddannelserne i
Skive for en ny 4-årig periode 2018-2021.
Den nye partnerskabsaftale har fortsat fokus på de tekniske erhvervsuddannelser indenfor
industri og håndværk, men aftalen udvides til også at omfatte servicetekniker og
serviceassistent, SOSU-området, de merkantile uddannelser indenfor IT, Kontor og handel.
Aftalen omfatter følgende indsatsområder:
1) Praktikpladssituationen (Virksomhedsopsøgende arbejde)
2) Valg af erhvervsuddannelse (Skole- og uddannelsesvejledningen)
3) Praktikpladser til ledige unge og voksne (uddannelsesvejledningen og
beskæftigelsesindsatsen)
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Mål

Partnerskabsaftalen skal være med til at skaffe praktikpladser til flest mulige motiverede unge,
der har bestået et grundforløb 2.
Desuden er der en målsætning om at øge fokus på erhvervsuddannelserne, så flere unge
påbegynder en erhvervsuddannelse.
Delmål
Styregruppen udarbejder handlingsplaner indenfor de 3 indsatsområder:




Praktikpladser til unge og voksne: at der er praktikpladser til flest mulige unge og
voksne med et bestået grundforløb 2.
Valg af erhvervsuddannelse: at flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9.
eller 10. klasse.
Ledige unge uden praktikplads: at ledige unge, der har gennemført et grundforløb uden
en praktikplads, får den nødvendige hjælp til at finde en praktikplads og færdiggøre
deres uddannelse.

Erhvervsuddannelser

Aftalen omfatter erhvervsuddannelser indenfor 4 hovedindgange:
 Teknologi, byggeri & transport
 Kontor, handel & forretning
 Omsorg, sundhed & pædagogik
 Fødevarer, jordbrug & oplevelser
Aftalen omfatter mere end 25 forskellige erhvervsuddannelser.
.\. Bilag 2 indeholder en liste over de enkelte erhvervsuddannelser

Hotline

Et centralt element i aftalen er, at der udsendes CV’er på de unge og voksne, der mangler en
praktikplads efter afslutning af grundforløb 2.
Parterne er enige om, at der skal ske fremrykning af indsatsen med udsendelse af CV’er. Det
betyder, at Skive College, 4 uger før grundforløb 2 afsluttes, udsender CV’er på alle elever, som
ikke har fået en praktikplads. CV’erne bliver udsendt til relevante faglige organisationer, som
sørger for at videreformidle CV’erne til deres medlemsvirksomheder.
Hvis der fortsat er elever, som efter afsluttet grundforløb 2, står uden praktikplads, kan
Jobcenter Skive gå aktivt ind i indsatsen med at forsøge at finde praktikpladser. Derudover
fortsætter de faglige organisationer med at kontakte medlemsvirksomheder (se procedure for
Hotline)
Der bliver løbende fulgt op på antallet af elever med udsendt CV, som efter afsluttet
grundforløb 2 fortsat står uden praktikplads.

Erhvervsskoler

Partnerskabsaftalen omfatter alle de erhvervsuddannelser, som har elever fra Skive Kommune.
Aftalen omfatter primært erhvervsuddannelserne på
 Skive College
 SOSU-Skolen, Skive
 Mercantec, Viborg
 Uddannelsescenter Holstebro
 Herningsholm
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EUC NordVest, Thisted

Skive College varetager som CENTRAL partner koordineringsopgaven i forhold til alle
erhvervsuddannelserne tekniske og merkantile.

Styregruppe

Parterne forventes at udpege en styregruppe med repræsentanter for hver sin organisation.
Styregruppens medlemmer har mulighed for at sende andre repræsentanter fra hver af deres
område, såfremt der er behov for det.
Fra Skive Kommune deltager repræsentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning,
Folkeskoleområdet og Jobcenter Skive.

Aftaleperiode

Aftalen gælder for en 4-årig periode fra 2018-2021.
Styregruppe gør løbende status på aftalens mål og indsatser med en årlig politisk drøftelse i
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.
Styregruppen har til opgave at udarbejde en evaluering af partnerskabsaftalen i efteråret 2019,
som forelægges Skive Byråd.

Samarbejdsform

Parterne i partnerskabsaftalen mødes 2-3 gange årligt i aftaleperioden.
På møderne medbringer parterne de nyeste tal, og der foretages en opfølgning på de iværksatte
initiativer i henhold til handlingsplanen.
Skive Kommune varetager tovholderfunktion på partnerskabsaftalen og er sekretariat for
styregruppen i aftaleperioden.
Arbejdsmarkedschef i Skive Kommune varetager formandskabet i styregruppen.
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Dato og underskrift:
Skive den________________

____________________________________
Dansk Byggeri Midt- Og Vestjylland

________________________________
DI-Skive-Viborg

____________________________________
Arbejdsgiverne lokal afd. Skive-Viborg &
Omegn

________________________________
Dansk Erhverv

____________________________________
Tekniq Skive

____________________________________
FOA

____________________________________
3f

____________________________________
HK MidtVest

____________________________________
Metal Midt Skive-Viborg

____________________________________
Dansk el-forbund

____________________________________
Social og Sundhedsskolen

____________________________________
Skive College

____________________________________
Skive Kommune
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Bilag 1 Fordelsuddannelser 2018
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Automatik- og procesuddannelsen
Bager- og konditor
Buschauffør i kollektiv trafik
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Gastronom
Glarmester
Gourmetslagter
Grafisk tekniker
Handelsuddannelse med specialer
Industrioperatør
Industriteknikeruddannelsen
Karrosseriuddannelsen
Kranfører
Køletekniker
Landbrugsuddannelsen
Lastvognmekaniker
Maskinsnedker
Mejerist
Plastmager
Procesoperatør
Receptionist
Skibsmontør
Skorstensfejer
Slagter
Smed
Tagdækker
Teknisk isolatør
Tjener
Togklargøringsuddannelsen
Træfagenes byggeuddannelse
Turistbuschauffør
Vejgodstransportuddannelsen
VVS-energi
Værktøjsuddannelsen
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Bilag 2 Oversigt erhvervsuddannelser omfattet af aftalen
- Igangværende uddannelsesaftaler

Indgange - Specialer
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Bager og konditoruddannelsen
Ernæringsassistent
Gastronom
Gourmetslagter
Landbrugsuddannelsen
Mejerist
Fødevarer, jordbrug og oplevelser i alt
Kontor, handel og forretningsservice
Detailhandelsuddannelse med specialer
Handelsuddannelse med specialer
Kontoruddannelse med specialer
Kontor, handel og forretningsservice i alt
Omsorg, sundhed og pædagogik
Frisør
Pædagogiske assistent uddannelse
Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsuddannelsen
Tandklinikassistent
Omsorg, sundhed og pædagogik i alt

Januar 17 Januar 18
6
5
18
5
43
9
94
60
22
39
122
11
34

116
5
167

10
12
4
40
8
90
67
23
131

37
45
12
36
4
149

Teknologi, byggeri og transport
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Automatik- og procesuddannelsen
Bygningsmaler
Data- og kommunikationsuddannelsen
Elektriker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Industriteknikeruddannelsen
Lager- og terminaluddannelsen
Maskinsnedker
Murer
Personvognsmekaniker
Serviceassistent
Smedeuddannelsen
Træfagenes byggeuddannelse
Vejgodstransportuddannelsen
VVS-energiuddannelsen
Værktøjsuddannelsen
Teknologi, byggeri og transport i alt

7
6
4
5
34
17
10
7
11
11
25
6
17
57
5
16
21
290

5
6
34
18
10
7
12
11
25
10
17
75
9
18
26
332

Alle

673

702
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