Partnerskabsaftale
Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der bidrager til, at flere unge fra
Mariagerfjord Kommune påbegynder, finder en læreplads samt færdiggør en uddannelse inden for
bygge- og anlægsbranchen samt andre brancher under Dansk Byggeri (DI). Samtidig skal aftalen sikre,
at parterne i fremtiden har rette kvalificeret arbejdskraft og fremme kendskabet til de erhvervsfaglige
bygge- og anlægsuddannelser hos Mariagerfjord Kommunes folkeskoleelever.
Aftaleparterne vil i fællesskab holde fokus på søgning til erhvervsuddannelserne (EUD) og anvende
den viden til at igangsætte konkrete indsatser.
På landsplan er der mål for andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9.
eller 10. klasse. Antallet, der vælger en erhvervsuddannelse, skal øges til 30 % i 2025, og
antallet der fuldfører en erhvervsuddannelse skal øges til 67 % i 2025.
Sætter man disse landsdækkende mål over for tallene på området i Mariagerfjord Kommune,
fremgår det fra Børne- og Undervisningsministeriet, at man i Mariagerfjord lige nu ligger med en
søgning til EUD på 29,7 %.
Ved løbende at anvende talmaterialet på området bliver parterne i aftalen klædt på til at løfte
eller iværksætte konkrete indsatser målrettet specifikke målgrupper.
Mariagerfjord Kommune anvender ikke lærlingeklausuler i udbud. Med denne partnerskabsaftale
indgås der aftale om, at Mariagerfjord Kommune fortsat ikke anvender lærlingeklausuler i udbud i
aftaleperioden på tre år.
Det er hensigten, at Partnerskabsaftalen og samarbejdet skal understøtte eksisterende aktiviteter i
kommunen og samtidig bidrage til udvikling af nye initiativer og samarbejdsflader.

Formål
Det overordnende formål med aftalen er:


at sikre bygge- og anlægsbranchen den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft nu og i årene
fremover.



at sikre, at unge med interesse og evner for en bygge- og anlægsfaglig uddannelse får
mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb.



at øge indsatsen for, at flere ledige finder beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen.
Det gælder såvel faglærte som ufaglærte. Ufaglærte skal vejledes om og opfordres til at
begynde en uddannelse.



at sikre en tæt dialog med virksomhederne om virksomhedspraktik og voksenlærlinge



at styrke kendskabet til de byggefaglige erhvervsuddannelser og jobmuligheder hos
folkeskoleelever, forældre, lærere og vejledere.
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at udvikle samarbejdsinitiativer mellem folkeskolerne, UU, Tech College, FGU, Himmerlands
erhvervs- og gymnasieuddannelser (HEG) og Dansk Byggeris medlemsvirksomheder.



at dele og anvende værktøjer og gode initiativer fra andre partnerskaber og projekter, der kan
understøtte samarbejdet.

Aftaleparterne
Aftalepartnerne har hver især følgende ansvarsområder:
Mariagerfjord Kommune har ansvaret for at forberede folkeskoleelever til at søge videre i
uddannelsessystemet og sikre, at de unge, der har interesse og evner til at gennemføre en
erhvervsuddannelse inden for bygge- og anlægsområdet, kommer i uddannelse. Dette sker primært
gennem følgende aktører:
•

Folkeskolerne har en forpligtelse til at inspirere eleverne til at overveje fremtidige job og
uddannelsesmuligheder - herunder de erhvervsfaglige uddannelser. Dels i form af brug af valgfag
samt bruge mulighederne for at sende elever i erhvervspraktik.

•

Erhvervsplaymakeren har ansvaret for at synliggøre uddannelses- og jobmuligheder inden for
bygge- og anlægsbranchen for elever, forældre og undervisere.

•

Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse varetager vejledning og aktivering af unge i
forbindelse med beskæftigelse og uddannelse.

•
•

Virksomhedsservice Mariagerfjord hjælper virksomhederne med rekruttering, opkvalificering og
fastholdelse af medarbejdere.
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har ansvaret for vejledning af de unge i forbindelse
med valg af uddannelse.

Uddannelsesinstitutionerne (Tech College, FGU og HEG) skal styrke udbuddet af uddannelser inden
for bygge- og anlæg, sikre tilstedeværelse og være samarbejdsorienterede. Det er uddannelsesinstitutionernes opgave at uddanne de unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse og fastholde de
unge i deres uddannelsesforløb. Uddannelsesinstitutionerne har derudover ansvaret for
praktikpladsetableringen og skal i den forbindelse stille det nødvendige antal praktikpladskonsulenter til
rådighed til at varetage praktikpladsetableringen.
Dansk Byggeri og deres medlemsvirksomheder har ansvaret for at stille praktikpladser til rådighed,
for at styrke fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet. Ansvaret udføres ved at skabe kontakt
med de praktikpladssøgende og virksomhederne. Jævnfør denne aftale bør Dansk Byggeri sørge for,
at deres lokale medlemmer stiller de fornødne praktikpladser til rådighed for kommunens
praktikpladsøgende Yderligere vil DI (Dansk Byggeri) støtte kommunen i de initiativer og opgaver, der
er i forbindelse med særlige fokusområder.

Indsatsområder
Aftaleparterne er enige om, at samarbejdet vedrører følgende indsatsområder:
1. Gennemførelse af uddannelse og etablering af praktikpladser.
2. Information til og rekruttering af unge i folkeskolen i forhold til uddannelses- og jobmuligheder i
byggebranchen, herunder etablering af erhvervspraktik.
3. Uddannelse og opkvalificering af ledige, herunder etablering af virksomhedspraktik og voksen
lærepladser.
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Tillæg til aftalen
Der er udover denne partnerskabsaftale udarbejdet et tillæg, som nærmere beskriver
indsatsområdernes målsætning, succeskriterier, målepunkter og igangsatte initiativer.

Samarbejde og evaluering
Partnerskabsaftalen evalueres på det årlige statusmøde mellem Dansk Byggeri og Mariagerfjord
Kommune, hvor der ligeledes træffes beslutning om eventuelle tilføjelser af nye indsatsområder samt til
eventuelle justeringer i tillægget til aftalen.
Mariagerfjord Kommunes erhvervsplaymaker er tovholder på partnerskabsaftalen og skal yderligere
sikre dialog og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.
Status på partnerskabsaftalen indgår i den årlige afrapportering af ungeområdet til Byrådet.

Formidling
Aftaleparterne har hver især ansvar for, at partnerskabsaftalens indhold formidles bredt ud såvel internt
som eksternt. Aftaleparterne er enige om at formidle den gode historie i relation til partnerskabsaftalen
og tillægget.

Aftaleperiode
Partnerskabsaftalen er gældende fra den 10. april 2021 til den 10. april 2024.
Underskrivere af partnerskabsaftalen:
Dato:

_____________________________________________
Mogens Jespersen, borgmester Mariagerfjord Kommune

_____________________________________________
Formand, DI - Dansk Byggeri

_____________________________________________
Rektor, FGU

_____________________________________________
Leder, Tech College

_____________________________________________
Leder, Himmerlands erhvervs- og gymnasieuddannelse
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Tillæg
Indsatsområder og målepunkter i partnerskabsaftalen
Indsatsområde
1
Gennemførelse
af uddannelse
og etablering
af
praktikpladser

Målsætninger

Succeskriterier

1) Alle unge, der tager en
uddannelse inden for
bygge- og
anlægsområdet, skal
have en praktikplads.

1) Andelen af DI Dansk Byggeris
medlemmer, der
har EUD-elever i
praktik, skal øges.

2) Alle unge, der
påbegynder en
erhvervsuddannelse
inden for bygge- og
anlægsområdet, skal
have mulighed for at
gennemføre deres
uddannelse.

2) Andelen af byggeog
anlægsvirksomhed
er, der er
godkendt som
praktikpladssted,
skal øges.

Målepunkter

Indsatser

Uddannelsesinstitutionerne
udarbejder halvårlige målinger
på:

Etablering af tværsektorielt
samarbejde om at sætte
konkrete initiativer i gang, som
omfatter:

1) Antallet af unge, der
gennemfører en uddannelse
inden for EUD bygge- og
anlæg.
2) Antallet af elever, der
mangler en praktikplads inden
for EUD bygge- og anlæg.
3) Sikre dialog med Bygge- og
anlægsbranchen om flere
EUD-elever i praktik.
4) Antallet af bygge- og
anlægsvirksomheder i
Mariagerfjord Kommune, der
er godkendt som
praktikpladssted.

• At DI - Dansk Byggeri
informerer lokale
medlemsvirksomheder om
efterspørgsel efter
praktikpladser og arbejder
for, at der indgås
praktikforløb.
• Uddannelsesinstitutionerne
tager kontakt til de
medlemmer af DI - Dansk
Byggeri som ikke har lærlinge
for at drøfte mulighederne
for, at de kan tage unge
under en
erhvervsuddannelse i praktik.
• At Erhvervsskoles
praktikpladskonsulenter tager
kontakt til de virksomheder i
Mariagerfjord Kommune, der
ikke allerede er godkendt
som
uddannelsespraktikpladssted
for at få dem godkendt.

Indsatsområ
de 2
Information
til og
rekruttering
af unge i
folkeskolen i
forhold til
uddannelses
- og
jobmulighed
er i bygge
branchen

Målsætninger

Succeskriterier

Målepunkter

Indsatser

1) At øge kendskabet til
og muligheder for
erhvervsuddannelser
indenfor bygge- og
anlægsområdet
blandt forældre,
elever, lærer og UUvejledere.

1)Fastholdelse/forøg
else af andelen af
unge der søger
ind på en
erhvervsuddannel
se indenfor byggeog
anlægsområdet.

DI - Dansk Byggeri og
Mariagerfjord Kommune mødes
årligt, med det formål:

2 At øge integrationen af
elementer fra byggeog anlægs-fagene i
folkeskolen med det
sigte at fremme
kendskabet blandt de
unge til

2) Konkrete projekter
og initiativer, hvor
der inddrages
praksisnære
elementer fra
bygge- og

1) Udarbejdelse af halvårlige
målinger for hele
skoleområdet i Mariagerfjord
Kommune på hvor mange
unge, der søger og frafalder
erhvervsuddannelse inden for
bygge- og anlægsområdet.
Uddannelsesinstitutionerne
skaffer relevant data i
samarbejde med UU.
2) Halvårlig opfølgning på
projekter og initiativer mellem
DI - Dansk Byggeri og

• at drøfte udviklingen i søgningen
til erhvervsuddannelserne inden
for bygge- og anlægsområdet.
• at drøfte omfanget af initiativer
og projekter i skoleområdet, hvor
der inddrages praksisnære
elementer fra bygge- og
anlægsfagene.
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erhvervsuddannelser
ne bl.a. via
Mariagerfjord
Kommunes projekt
’Samspil - flere unge i
erhvervsuddannelser
ne’.

anlægsfagene,
sættes i gang.

Folkeskolerne i Mariagerfjord
Kommune.

3) At sikre mere faste og
tætte partnerskaber og
samarbejder
mellem det lokale
erhvervsliv og
grundskolen, herunder:

• Dansk Byggeri (DI) hjælper med
at etablere partnerskabsaftalerne med de lokale
virksomheder.

At sikre at de unge i
grundskolen stifter
bekendtskab og gerne
besøger forskellige
brancher.
At etablere tættere og
fastere aftaler omkring
erhvervspraktik.
At etablere bedre
muligheder for fritidsjob.

Indsatsområ
de 3

Målsætninger

Succeskriterier

Målepunkter

Uddannelse
og
opkvalificeri
ng af ledige

1) At sikre mere faste og
tætte partnerskaber og
samarbejder mellem det
lokale erhvervsliv, DI og
de ledige.

1) Sikre et øget antal
af
virksomhedsprakti
kker indenfor
bygge- og
anlægsbranchen
for unge ledige
med
uddannelsespålæ
g med det sigte at
afklare
muligheden for
eventuel
etablering af en
efterfølgende
elevplads som
adgang til en
formel EUDuddannelse inden
for bygge- og
anlægsområdet.

1) Jobcenter Mariagerfjord
skaffer relevant data for
halvårlige målinger i antallet af
virksomhedspraktikker for 18-29
årige ledige med
uddannelsespålæg.

Der er grupper af unge
med særlige behov og
særlig opmærksomhed,
som med fordel kan
tænkes ind i specifikke
tilbud i et samarbejde
mellem parterne i
aftalen.
2) At vi i fællesskab
skaber flere voksenlærlingeaftaler for den
ældre målgruppe
3) At så mange ledige
som muligt får interesse i
og mulighed for at
uddanne og opkvalificere
sig til beskæftigelse i
bygge- og
anlægsbranchen.

2) Øget antal
voksenlærlinge
inden for byggeog
anlægsbranchen.

2)Uddannelsesinstitutionerne
sikrer, at der sker halvårlige
målinger af etablerede
elevpladser for unge med
uddannelsespålæg, der har
gennemført praktikforløb hos
bygge- og anlægsvirksomheder.
3) Jobcenter Mariagerfjord
foretager halvårlige målinger af
antallet af voksenlærlinge inden
for bygge- og anlægsområdet.

Indsatser

1) Der etableres et formaliseret
og koordineret samarbejde
mellem Jobcenter
Mariagerfjord og
Uddannelsesinstitutionerne
omkring kontakten og dialogen
med de lokale bygge- og
anlægsvirksomheder, så der i
forbindelse med
virksomhedsbesøg foretaget
af begge parter sikres
informering om:
a) Behov og mulighed for
etablering af praktikforløb for
unge under uddannelse.
b) Behov og muligheder for
praktikker for unge ledige med
uddannelsespålæg mhp.
afklaring af mulighed for evt.
etablering af elevpladser
c) Behov og muligheder for
opkvalificering af ledige
gennem eks.
voksenlærlingeordningen.
d) Dansk Byggeri hjælper med at
skabe flere
voksenlærlingeaftaler.
2) Uddannelsesinstitutionerne
og Dansk Byggeri
understøtter i fællesskab
fastholdelse af unge i
uddannelse indenfor byggeanlægsvirksomheder.
Uddannelsesinstitutionerne
kan hvis muligt inddrage
Mariagerfjord Jobcenter i
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fastholdelsesopgaven ifm.
overgangen og selve
opstartsfasen.
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Kontaktliste
Kontaktlisten vil løbende blive udbygget, som partnerskabet tager form.






DI Regionalforening, Chef Konsulent Henrik Maher Larsen - DI Aalborg - DI (danskindustri.dk)
DI Lærlingeindsats, Konsulent Synnøve Klitgaard
Mariagerfjord Kommune, Arbejdsmarkedschef Simon Mæng
Mariagerfjord Kommune, Afdelingsleder Virksomhedsservice Ulla Søderman
Mariagerfjord Kommune, Konsulent Velfærdssekretariatet, Lars Munkholt

7

