Folkemødet for unge
Nærværende kommissorium skal sikre, at der opbygges og gennemføres et Folkemøde for Unge i
Vesthimmerland i 2019. Folkemødet for Unge opbygges gennem bredt samarbejde mellem virksomheder,
skoler og ungdomsuddannelser.
Baggrund
Folkemødet for unge i Vesthimmerland blev første gang afholdt i april 2017. Folkemødet havde knap 1700
unge deltagere fra 7. klasse og op til førsteårselever fra ungdomsuddannelserne. Folkemødet var opbygget
med omkring 80 workshops, som viste den mangfoldighed Vesthimmerland består af i forhold til
virksomheder, foreninger, erhvervsliv, ungdomsuddannelser og mange andre.
På baggrund af erfaringerne fra første Folkemøde for unge anbefales det, at formålet gøres mere entydigt i
forhold til kvalificering af de unges uddannelsesvalg. Dette skal ydermere ses i sammenhæng med det
fokus, der de næste to år er på at gøre endnu flere af de unge uddannelsesparate.
Formålet med Folkemødet for de unge er derfor:
At øge de unges kendskab til karrieremuligheder og dermed kvalificere deres uddannelsesvalg
At sikre brobygning mellem uddannelsesinstitutioner i kommunen
At give de unge bedre kendskab til deres lokalområdes uddannelsesinstitutioner og virksomheder
Med det entydige formål og tidshorisonten forventes det, at der arbejdes med eleverne ude på
skolerne/ungdomsuddannelserne inden, under og efter Folkemødet, så det tænkes ind i et generelt
lærings- og afklaringsforløb. Inden Folkemødet vil samtlige skoler/ungdomsuddannelser få besøg af
styregruppen.
En positiv sidegevinst er, at Folkemødet for Unge i Vesthimmerland ses som et møde, der kan være med til
at styrke fællesskabet mellem de unge i Vesthimmerland og give dem et indblik i det store lokalsamfund,
som de er en del af. Dette skal ske gennem læringsforløb hos workshops fra lokale erhvervsdrivende i hele
Vesthimmerlands Kommune. Kommunens mangfoldighed skal dermed være synlig for de unge og
kommunen skal stå samlet om at bistå de unge i deres læringsrejse mod uddannelse og beskæftigelse,
således at de får lyst til at bosætte sig i Vesthimmerlands kommune.
Styregruppe og følgegrupper
Styregruppen har til opgave at etablere, gennemføre og evaluere Folkemødet for unge i Vesthimmerland i
september måned 2019. Styregruppen har beslutningskompetence i forhold til de beslutninger, der træffes
omkring Folkemødet for Unge i Vesthimmerland. Styregruppen er bredt sammensat for at imødegå det
brede perspektiv Folkemødet for Unge i Vesthimmerland har.
Styregruppens sammensætning
Lene Juel Petersen, Konsulent i Vesthimmerlands Kommune
Mads Ilsøe, Uddannelsesleder, Vesthimmerlands Gymnasium og HF
Kaspar Dalsgaard Kristensen, Pædagogisk faglig koordinator Erhvervsskolerne Aars
Erik Krogh Pedersen, Leder af UNGvesthimmerland
En skoleleder i stedet for Søren Jørgensen, skoleleder på Toppedalskolen
Kenneth Jensen, Koordinator for Folkemødet for unge i Vesthimmerland
Tom Sørensen, afdelingsleder CKA
Styregruppen får følgegrupper tilknyttet for at kvalificere styregruppens beslutninger, samt sikre det
praktiske arbejde.

Følgegrupperne skal styrke styregruppens beslutninger, kvalificere opbygningen af Folkemødet og sprede
arbejdsopgaverne ud på flere personer. Følgegruppernes medlemmer er personer, som har
fagkompetencer eller netværk, der kan hjælpe opbygningen og gennemførelsen af Folkemødet. Et
eksempel på en følgegruppe er serviceledergruppe, som bistår i den praktiske opbygning af Folkemødet.
Følgegrupperne indkaldes til separate møder eller deltager ad hoc i styregruppens møder.
Styregruppen får en koordinator tilknyttet. Koordinatoren har til opgave at sikre procesplan for opbygning,
gennemførelse og evaluering af Folkemødet for unge. Koordinatoren har ligeledes til opgave at indgå i
arbejdet sammen med styregruppen. Koordinatoren har ydermere til opgave, at udarbejde en
pressestrategi, der tilgodeser folkemødets tre parter.
Tid og sted
Folkemødet ønskes afholdt i september 2019 i ungdomsuddannelsesbyen Aars. Endeligt forslag til dato,
sted, indhold, arbejdsfordeling, pressestrategi, budget med mere fremlægges for de to politiske udvalg
senest april 2019. Inden da er oplægget forelagt og konfirmeret af ledelserne på Vesthimmerlands
Gymnasium og HF og Erhvervsskolerne Aars.
Økonomi og ressourcer
For at afholde Folkemødet for unge er der behov for ressourcer fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne,
virksomheder, grundskoler, Vesthimmerlands Kommunes administration og alle som i øvrigt deltager.
Selvom der kan være tale om store ressourcer, anses de som den fællesindsats, der skal til for at
Vesthimmerlands Kommune kan afholde et Folkemøde for unge af denne størrelse.
Herudover har Folkemødet behov for en koordinator, svarende til 150 timer. Koordinatoren aflønnes af
Vesthimmerlands kommune.
Det samlede budget, udover de arbejdstimer hver enkel stiller til rådighed, for Folkemødet anslås at være
175.000 kroner inklusiv koordinator og alle andre udgifter, hvilket finansieres af Vesthimmerlands
Kommune.
Løbende frem til september 2019 vil der blive søgt om sponsorater, der kan bidrage til afholdelsen af
Folkemødet for unge.

