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PITSTOP 1 

AALBORG KOMMUNE 

VEJLEDNING AF  
LEDIGHEDSTRUEDE 
STUDERENDE

Aalborg er en attraktiv studieby, der huser landsdelens universitet med 16.700 studerende i Aalborg. 

De seneste års optag på universitetet, der er gået fra 2.800 studerende i 2010 til 4.500 studerende i 
2014 bidrager til at uddannelsesniveauet stiger og til, at der uddannes højtuddannet arbejdskraft.  
Bagsiden af medaljen er dog, at Jobcenter Aalborg de seneste år har oplevet en stigning i antallet 
af ledige dimittender. Så mens ledigheden generelt har været faldende i Aalborg, så er antallet af 
akademiske ledige steget. 

Derfor besluttede Beskæftigelsesudvalget i 2015 at afsætte midler til bl.a. en fremskudt indsats 
på Aalborg Universitet. Det betyder, at siden begyndelsen af 2016 og frem til i dag, har der været 
jobcentermedarbejdere til stede på universitetet for at vejlede studerende om arbejdsmarked og 
jobsøgning. Jobcentrets indsats er etableret i samarbejde med universitets Karrierecenter – AAU 
Karriere.

De første år har jobcentrets tilstedeværelse været kendetegnet ved ”åben vejledning” for alle stu-
derende. Vejledningen er siden hen blevet målrettet studerende på udvalgte uddannelser.

INDSATSEN I DAG 
I dag er jobcentret til stede på udvalgte uddannelser, hvor studerende vurderes at kunne blive le-
dighedstruede. Uddannelserne er enten udvalgt af universitets ledelses, som har afsat strategiske 
midler til disse uddannelser, eller gennem et konstruktivt samarbejde mellem Jobcenter Aalborg 
og ledelsen på de enkelte studier. I alt er der udvalgt 26 uddannelser. Jobcenter Aalborgs medar-
bejdere er til stede på i alt 19 af disse. 

Der arbejdes med integrerede studieforløb på kandidatuddannelsen. AAU Karriere er tilstede på 7. 
og 8. semester, mens jobcentrets medarbejder målretter deres indsats mod de studerende på 9. og 
10. semester. 
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AAU Karriere har fokus på kompetenceafklaring, generel karriereplanlægning, udarbejdelse disc-
profiler og understøtter at de studerende finder relevante praktikpladser på 9. semester. Jobcen-
trenes medarbejdere har fokus på at bringe netværk og erfaring fra praktik eller studiejob i spil ift. 
jobsøgning. De bibringer viden om arbejdsmarkedet, kendskab til typiske arbejdsopgaver for mål-
gruppen og mulige brancher, der kan søges indenfor, samt giver konkrete input til det gode salgs-
materiale, som den enkelte kan tage i brug i sin jobsøgning. Formen er oplæg for hele studieholdet 
og en-til-en-samtaler.

FORDELE VED SAMARBEJDET   
Samarbejdet mellem Aalborg Universitet og Jobcenter Aalborg er med til at sikre, at der skabes en 
fælles linje og en fælles forståelse af udfordringerne. Samtidig sikres der et fælles sprog om udfor-
dringer og virkemidler, og der opnås brugbar viden på tværs af parternes ansvarsområder, der be-
tyder, at indsatserne bliver mere sammenhængende og skaber en rød tråd for de studerende. 

De studerende viser stor interesse og engagement i at deltage i forløbene. De er i større grad op-
mærksomme på at tænke beskæftigelse ind allerede mens de studerer. Tidligere studerende, i for-
løbet udtaler, at det har været meget givtigt og har givet dem et nødvenligt forspring i forhold til 
jobsøgningen.

BEGYNDENDE ERFARINGER OG FREMTIDIGE PERSPEKTIVER
De integrerede studieforløb kan ikke alene sikre, at dimittender går direkte i job og dermed undgår 
ledighed. Til det er udfordringen med dimittendledighed alt for kompleks, og er nødt til at gå hånd 
i hånd med flersporede indsatser og strategier, der indbefatter beskæftigelses-, erhvervs- og uddan-
nelsesområdet. Fx skal der på erhvervsområdet sikres, at virksomheder ser værdien i at tiltrække 
og ansætte højtuddannede, mens de unge skal vejledes til at træffe gode studievalg og opfordres 
til undervejs i studiet at finde et studiejob, der giver konkrete kompetencer og kendskab til at være 
på en arbejdsplads. Erfaringen viser, at det har betydning for hvor nemt de efter studie finder ar-
bejde. Flere regionale initiativer og indsatser arbejder i tæt samspil med de mange lokale og regio-
nale aktører i Nordjylland på at få højtuddannede i studiejob og efterfølgende job i Nordjylland. 

Jo tættere både universitetet og jobcentret er på de studerende, jo mere er de klædt på til deres 
kommende arbejdsliv, og jo mere smertefrit vil overgangen fra studieliv til arbejdsliv opleves – til 
gavn for den enkelte og for samfundet. 

Derfor vil den fremskudte indsats fra 2019 blive justeret således, at de jobcentermedarbejderne 
der deltager i de integrerede studieforløb udelukkende skal arbejde med de studerende, hvor de 
hidtil  sideløbende  har arbejdet med ledige dimittender. Det er forventningen, at ved at skærpe 
fokus yderligere på de studerende, vil de studerende opleve et endnu bedre fundament, når de 
står færdiguddannede og klar til at tage fat på deres begyndende arbejdsliv.

 › TAL OG FAKTA FRA AALBORG 

 › 3.937 ledige a-dagpengemodtagere
 › 1206 er ledige akademikere – svarende til 31 % af alle ledige
 › 808 af de ledige akademikere er dimittender – svarende til 67 % af de ledige akademikere

For mere viden, kontakt: 
Hedvig Godsk, hgo-jobcenter@aalborg.dk
Julie Bryø Bendix, jub-jobcenter@aalborg.dk
Astrid Vester Axelsen, ava-jobcenter@aalborg.dk


