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Indledning
Unge har brug for uddannelse, og samfundet har brug for, at de unge uddanner sig. Flere
unge kan få en uddannelse, hvis de får den rette hjælp og støtte. Derfor har Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland besluttet at udgive dette magasin med gode eksempler
fra en række jobcentre, som på forskellig vis har taget fat på denne udfordring. Erfaringerne
kan bruges som inspiration for andre jobcentre.
Målet om, at flere unge skal have en uddannelse, nås kun, hvis en række udfordringer håndteres.
45.000 unge modtager lige nu uddannelseshjælp (juni 2014). Langt de fleste har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Så de unge har brug for uddannelse, men hovedparten er ikke
umiddelbart klar til at påbegynde en uddannelse. Kun godt 4.000 unge er åbenlyst uddannelsesparate, knap 16.000 er uddannelsesparate og godt 24.000 er aktivitetsparate.
Unge, der starter i uddannelse fra offentlig forsørgelse, påbegynder oftest en erhvervsuddannelse.
Men frafaldet er alt for stort. Generelt er det sådan, at knap halvdelen af alle unge, der starter i
erhvervsuddannelse, falder fra, og det tal er endnu større for de, der påbegynder erhvervsuddannelse fra offentlig forsørgelse.
Jobcentrene skal hjælpe de unge i uddannelse, og de unge skal selv gøre en indsats for
at blive klar til og komme i gang med en uddannelse. Men mange har brug for
hjælp til at tage ansvar og nå uddannelsesmålet. Derfor spiller jobcentrene en afgørende rolle. Unges uddannelsesparathed afhænger
ikke kun af de unge selv, men også af hvilken støtte jobcentret
og andre aktører giver dem. Med den rette støtte kan flere
unge klare en uddannelse.
Uddannelsesindsatsen for unge er lige nu i
rivende udvikling. Der udvikles nye muligheder for at ruste unge til at komme ind i
uddannelsesmiljøerne, træffe et kvalificeret
uddannelsesvalg og udvikle de kompetencer, de skal bruge for at kunne tage en
uddannelse, i et udviklende ungemiljø.
Jobcentrene er allerede - eller er på
vej ud - på campusområderne, så de
kan støtte de unge både før og under
uddannelsen. Nye partnerskaber og
uddannelsesrettede forløb udvikles i
samarbejde med virksomheder. Tværfagligheden styrkes i nye ungeenheder.
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Hvordan får flere unge en (erhvervs)uddannelse? Der er fem vigtige budskaber:
1
2
3
4
5

De unge skal understøttes i at tage ansvar
Uddannelsesparate unge skal være i gang
De unge skal ind i et uddannelsesmiljø
De unge skal ud i virksomhederne
Unge med problemer skal have en helhedsorienteret indsats

I Inspirationsmagasinet kan du finde en bred vifte af inspiration til den erhvervsuddannelsesrettede
indsats for unge fra andre jobcentre, der er godt i gang.
Inspirationsmagasinet rummer tre opslag med gode råd om opmærksomhedsområder til dig som
jobcenterchef, som team- eller afdelingsleder eller som medarbejder med direkte kontakt til de unge.
Du kan finde inspiration til at udmønte de gode råd i praksis i magasinets fem temaer – ét for hvert
af de 5 budskaber. I hvert tema finder du artikler, eksempler, opsummerende faktabokse og cases,
der viser, hvordan budskabet kan udfoldes i praksis.
Vi håber, du finder inspiration til dit fortsatte arbejde.
God læselyst!

Tak til de medvirkende jobcentre:
Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Greve, Herlev, Holstebro, Køge, Mariagerfjord,
Roskilde, Skive, Slagelse, Thisted og Vejle.
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Gode råd til jobcenterchefer om
unge og erhvervsuddannelse
Spørgsmål til ledelsen
•• Hvilke tilbud har I til uddannelsesparate unge? Skal jeres tilbudsvifte udvikles?
•• Hvordan sikrer I, at de unge kommer ind i uddannelsesmiljøerne og får hjælp, hvis der opstår
problemer? Hvilken hjælp kan de få fra jobcentret?
•• Hvordan sikrer I, at de unge kan komme ud i virksomhederne, og dér kan blive rustet til at tage
en erhvervsuddannelse?
•• Hvordan sikrer I, at unge med problemer får en helhedsorienteret indsats, der fra start også er
uddannelsesrettet?
•• Hvordan sikrer I, at de unge inddrages, oplever medbestemmelse og kan tage ansvar for både
at blive klar til og at tage en uddannelse?

På det strategiske niveau har kommuner
i dette Inspirationsmagasin...
… udarbejdet overordnede ungestrategier for hele kommunens ungeindsats, fx:
•• på tværs af jobcenter, grundskoleområdet, familieområdet og det sociale område
•• i tværgående fora på medarbejder- og ledelsesniveau i kommunen
•• med inddragelse af
-- uddannelsesinstitutioner – især erhvervsskoler, VUC og produktionsskolerne er vigtige
-- vejlederfunktioner, primært UU
-- erhvervsliv, fx brancheorganisationer, fagforeninger, arbejdsgivere
-- frivillige/civilsamfundet
-- unge, fx via fokusgruppeinterview
Der er arbejdet med en bred fundering af kommunernes nye ungestrategier.
FIND INSPIRATION

Læs om Paraplyaftale i Vejle og Ungestrategi i Herlev

… etableret tværgående ungeenheder, fx:
•• samlet UU og jobcentret i en ungeenhed i et uddannelsesmiljø og inviteret samarbejdspartnere
ind i den nye ungeenhed (fx uddannelsesinstitutionernes vejlederfunktioner, misbrugskonsulenter, psykiatriområdet)
•• samlet den kommunale ungeindsats i én ungeenhed (fx jobcentret, SSP, UU)
FIND INSPIRATION

Læs om ungeenheder i Herlev, Holstebro, Roskilde, Slagelse,
Vejle, Aalborg, Aarhus
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… udviklet samarbejdsflader på ledelsesniveau og givet plads til, at medarbejderne også
kan udvikle samarbejdsflader, fx:
•• med kommunale ungeaktører og med uddannelsesinstitutionerne
… udviklet tilbudsviften og først og fremmest tilbud til unge på erhvervsskoler og/eller i
samarbejde med produktionsskoler og VUC
FIND INSPIRATION

Læs om nye tilbud til unge på uddannelsesinstitutioner i Roskilde, Skive,
Holstebro og Vejle

… sat værdier i den (erhvervs-)uddannelsesrettede indsats for unge på
dagsordenen, fx:
•• et klart mål om uddannelse til unge
•• et klart delmål om, at de unge skal ind i uddannelsesmiljøerne og udvikles dér
•• det tværgående samarbejde skal prioriteres
•• de unge har også gavn af at komme ud i virksomhederne
JOBCENTRENES ERFARING

Ofte er det jobcentret, der må være opsøgende og tage initiativ til
samarbejde og afsætte ressourcer til at være tovholder.

Opmærksomhedsområder

Ungestrategi og
handleplaner

Dialog med det
politiske niveau

Organisering af
ungeindsatsen

OPMÆRKSOMHEDS-

Kapacitetsopbygning og
kompetenceudvikling

OMRÅDER SOM LEDER

Samarbejdsflader og
snitflader

Tilbudsvifte
og behov for
nye tilbud.
Hvem skal have
hvad?

Samarbejdsfora på
ledelsesplan (strategi
og problemløsning)
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Gode råd til mellemledere om unge
og erhvervsuddannelse
Spørgsmål til team- og afdelingsledelsen
•• Hvordan understøtter I et hurtigt flow for de unge og visitation til aktive forløb i virksomheder og
i uddannelsesmiljøer? Skal jeres brug af tilbud udvikles?
•• Hvordan sikrer I, at de unge kommer ind i uddannelsesmiljøerne og får hjælp, hvis der opstår
problemer? Hvilken hjælp kan de få fra jobcentret?
•• Hvordan sikrer I, at de unge kommer ud i virksomhederne, og dér kan blive rustet til at tage en
erhvervsuddannelse?
•• Hvordan understøtter I det tværgående samarbejde? Og hvordan sikrer I, at jeres medarbejdere
arbejder både helhedsorienteret og med et klart mål om uddannelse i indsatsen for de unge?
•• Hvordan udmønter I værdier om medbestemmelse og ejerskab i praksis? Hvordan understøtter
I jeres medarbejdere i at inddrage de unge, så de oplever medbestemmelse og kan tage ansvar
for både at blive klar til og at tage en uddannelse

På det operationelle niveau har kommuner i dette
Inspirationsmagasin…
… igangsat udviklingsprocesser, der får ungestrategier udmøntet i praksis, fx:
•• projekter som motor
•• udvikling af kompetencer, tværgående samarbejde og tilbud
FIND INSPIRATION

Læs om hvordan Herlevs Ungestrategi udmøntes i praksis, hvordan
Holstebro udvikler tilbud i samarbejde med erhvervsskolen, hvordan
Aarhus udvikler virksomhedsskoler i samarbejde med virksomheder
og uddannelsesinstitution samt hvordan Slagelse inviterer
samarbejdspartnerne ind i det nye ungehus på campus.

… arbejdet med at skabe rammer for et nyt møde med de unge, fx:
•• i den fysiske indretning af ungeenheder
•• større gennemsigtighed for de unge i, hvad der sker, og hvad de professionelle laver
•• modtagelse af de unge: Velkomstfunktion, ’værter i stedet for vagter’
•• flow, som sikrer, at de unge hurtigt møder den eller de professionelle, de skal i kontakt med
•• at gøre det lettere for de unge, der har det svært. Fx ved at samle de professionelle, de unge
skal have kontakt med, ved at følge de unge og forenkle de unges vej
FIND INSPIRATION

Læs om ungeenheder i Roskilde, Slagelse og Vejle.
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… arbejdet med at skabe fælles fodslag mellem forskellige medarbejdergrupper i nye
ungeenheder fx via:
•• fælles temadage, projekter og kompetenceudvikling
… arbejdet med at konkretisere det tværgående samarbejde i kommunen mellem:
•• jobcentret og UU, der har kontakt med de unge allerede i grundskolen
•• jobcentret og børne- og familieområdet, der har ansvar for indsatsen for 15-17 årige, herunder SSP
•• jobcentret og det sociale område, herunder misbrug, psykiatri, handicap
•• kommunerne arbejder med samarbejde henover alle snitflader
… arbejdet med at konkretisere det tværgående samarbejde med
uddannelsesinstitutioner, fx:
•• samarbejde med erhvervsskolerne samt med VUC og produktionsskolerne, der kan opkvalificere
unge til at kunne tage en erhvervsuddannelse
•• samarbejde om helhedsorienteret indsats for den enkelte unge
•• samarbejde om udvikling af nye tilbud til unge, der ikke er helt klar til uddannelse i
uddannelsesmiljøerne
… sat værdier og mål i den uddannelsesrettede indsats for unge på dagsordenen
… sat fokus på visitation af unge, især til nye tilbud i uddannelsesmiljøer

Opmærksomhedsområder

Eget ledelsessamarbejde

Visitation og
flow især til nye
tilbud i uddannelsesmiljøer

Udmøntning af
ungestrategi og
handleplaner

Konkretisere
rammer for
ungeindsats

Klar italesættelse
af værdier og mål
OPMÆRKSOMHEDSOMRÅDER SOM
TEAM- ELLER

Udvikle
uddannelsesrettet
virksomhedssamarbejde

Understøtte
samarbejde mellem
jobcenter og UU

AFDELINGSLEDER

Udvikle
samarbejde med
erhvervsskole, VUC
og produktionsskoler

Samarbejde
mellem
medarbejdergrupper
Understøtte
tværgående
samarbejde i
kommunen
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Gode råd til rådgivere, virksomheds
konsulenter og mentorer om unge
og erhvervsuddannelse
Spørgsmål til rådgivere, virksomhedskonsulenter og
mentorer om unge og erhvervsuddannelse
•• Hvordan finder du, i samarbejde med de unge, de tilbud, de unge kan profitere af, og hvordan
understøtter du bedst, at de unge deltager?
•• Hvordan motiverer du de unge til at komme ind i et uddannelsesmiljø og understøtter de unge i
uddannelsesmiljøet, hvis der er behov for det? Kan du gøre noget for bedre at klæde de professionelle i uddannelsesmiljøerne på til at rumme de unge, der har det svært i uddannelsessystemet?
•• Hvordan motiverer du de unge til at komme ud i virksomhederne, og hvordan understøtter du
dem i virksomhederne, hvis der er brug for det? Hvordan sikrer du, at forløbet i virksomheden
ruster de unge til uddannelse, og at virksomhederne kan få den sparring, der kan være brug for,
for at rumme unge, der har problemer?
•• Hvordan inddrager du de unge i samtaler og indsatser, så de oplever medbestemmelse og kan
tage ansvar for både at blive klar til og at få en uddannelse?
•• Hvordan sikrer du, at unge, der har problemer, får en helhedsorienteret indsats samtidig med,
at der arbejdes mod et mål om uddannelse?

På det udførende niveau har rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer i dette Inspirationsmagasin...
… arbejdet med at gøre samtaler mere ’ungevenlige’ og uddannelsesrettede, fx:
•• flyttet samtalen ud af lukkede samtalerum til åbne miljøer i ungeenheden eller ud, hvor de unge
er i aktive forløb
•• gjort samtalerne så fleksible og åbne som muligt, så de unge kan være med til at bestemme
indholdet i samtalen
•• italesat uddannelse allerede i den første samtale
•• anvendt screeningsskemaer/spørgeskemaer til unge for at fange vigtige temaer, der skal tages
op i samtalen
•• arbejdet bevidst med at møde de unge med et smil og med troen på, at de både gerne vil have
en uddannelse og godt kan, uanset at der kan være barrierer, der skal overvindes
FIND INSPIRATION

Læs mere om Ungeindsatsen i Holstebro, om hvordan man tager imod
de unge i et nyt Ungehus i Slagelse, og hvordan UU og jobcentrets
rådgivere afholder fælles samtaler i Roskildes nye ungeenhed
’Ungeguiden’.
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… udviklet nye kompetencer, fx:
•• sat sig ind i andre faggruppers kompetencer og rammerne for deres arbejde, særligt vejledere
og faglærere på erhvervsskoler
•• fået større viden om uddannelser
… haft fokus på at komme ’ud af jobcentret’, fx:
•• mentorer er ude på uddannelsesinstitutionerne og skaber netværk med vejledere og faglærere
på skolerne
•• virksomhedskonsulenter er ude på virksomhederne og sparrer med virksomheden, så den kan
rumme og fastholde de unge
•• rådgivere følger op ude på uddannelsesinstitutionerne, hvis de unge er i aktive forløb dér
FIND INSPIRATION

Læs mere om, hvordan fastholdelsesmentorer er kommet ind i uddannelsesmiljøerne i Slagelse og Vejle.

… haft fokus på at udvikle samarbejdet med andre professionelle, de unge er i
kontakt med, fx:
•• med respekt for de andres faglighed
•• med viden om, at ’sammen kan vi mere’

Opmærksomhedsområder

Ungestrategi og
handleplaner
Udvikle samarbejde
med UU og erhvervsskoler med flere

Dialog med
ledelsen

OPMÆRKSOMHEDS-

Egen kompetenceudvikling

OMRÅDER SOM
RÅDGIVER, MENTOR

Overblik over
samarbejdsflader
og snitflader

ELLER KONSULENT

Behov for udvikling
af ungeindsatsen
Overblik
over tilbud:
Hvem skal have
hvad?

Opdyrke
netværk med andre
ungeaktører
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TEMA: De unge skal understøttes i at tage ansvar
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Tværfaglighed. Nyt center samler indsatsen for unge fra folkeskole til job.
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Forebyggelse. Unges ønske om hjælp til fritidsjob blev hørt. 
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Interview. Ung alenemor fik hjælp til at kunne tage ansvar og få en uddannelse. 

20

De vigtigste pointer.
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TEMA: Uddannelsesparate unge skal være i gang
Temaintroduktion. 

3

4
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34
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Virksomhedsskoler. Historien om hvorfor skolen skal ud i virkeligheden. 

40

Erhvervsliv. Partnerskaber styrker uddannelsesindsatsen. 

43

Praktikpladser. Læg jobcentrets og skolens virksomhedsnetværk sammen. 

45

Og et portræt af en betondreng. 

46

De vigtigste pointer.

47

						
5 TEMA: Unge med problemer skal have en helhedsorienteret indsats
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TEMA 1

1
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TEMA 1: De unge skal
understøttes i at tage ansvar

Unge uden uddannelse skal i uddannelse og selv gøre en indsats for, at dette lykkes.
Nogle af de unge har brug for en hjælpende hånd og støtte til at tage ansvar for deres
eget liv og medejerskab for aktiviteter frem mod uddannelsen.
Medejerskab indebærer, at de unge er engagerede i indsatsen og tager ansvar for
egen situation. De unge, der skal rustes til at tage ansvar, profiterer af en indsats,
hvor jobcentrets samarbejde med den unge er mere coachende, motiverende og
anerkendende. Samtidig med at jobcentret klart melder ud hvilke rammer, der er
for indsatsen, og jobcentrets forventninger til de unge om at tage ansvar. Der skal
skabes en tillidsfuld relation mellem de professionelle og de unge, hvor de unge får
støtte til at få overblik over egen situation og hjælp til at benytte de muligheder, der
findes for den enkelte. Vejen til de unges medejerskab er, at de får adgang til relevante indsatser på beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområdet.
Indsatser, som gør en forskel.

I dette tema:
Ungestrategi. Artikel om, hvordan Herlev Kommune udarbejdede en samlet Ungestrategi,
samt hvordan strategien er ført ud i livet med dannelsen af en tværgående ungeenhed,
kompetenceudvikling af medarbejdere og udviklingsprojekter i ungeenheden.
Forebyggelse. Artikel om, hvordan unges ønske om hjælp til fritidsjob blev til et kommunalt
fritidsjobkoncept i regi af den tværgående ungeenhed Center for Unge – Job og Uddannelse.
Interview. Det kan være en stor udfordring for unge forsørgere at tage en uddannelse, især
hvis de er alene om forældreopgaven og ikke har et privat netværk, der kan bakke op. Interview med en ung alenemor, der blev ernæringsassistent med støtte fra Ungeindsatsen.

TEMA 1

Temaintroduktion
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Unge inddrages i udvikling
af ungestrategi
Visionen for Herlev Kommunes Ungestrategi er at skabe et godt ungdomsliv for alle
Herlevs unge og at fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere,
der er i stand til at forsørge sig selv. Ungestrategien blev til i et samarbejde mellem professionelle, unge, erhvervsliv og aktive i kultur- og fritidslivet.

TEMA 1

Hvordan ser en helhedsorientering og koordineret indsats ud? Hvordan sikres et tværfagligt samarbejde i ungeindsatsen? Hvordan kan
de unge selv tage ansvar og ejerskab? Herlev Kommune samlede
alle de aktører, der skal arbejde sammen, og i fællesskab udviklede
de en Ungestrategi som fælles fundament for arbejdet med børn og
unge. Medarbejdere og ledere i blandede grupper arbejdede med
forskellige temaer, og ved hjælp af oplæg udefra fik de inspiration
til at finde fælles fodslag. Mål og konkrete indsatser blev beskrevet.
De unge selv blev inddraget på dialogmøder og via fokusgruppeinterviews ud fra ”læringen”, at såfremt de unge ikke inddrages og
oplever medbestemmelse, er det vanskeligt at tage ansvar og føle
medejerskab.

Det har været vigtigt for os at inddrage de unge og få deres ideer og
input med. Dialogmøder og fokusgruppeinterviews med unge har
derfor været en væsentlig inspirationskilde for strategiens fokus og
indhold
Borgmester Thomas Gyldal Petersen
i Ungestrategiens forord

Strategiens mål
Ungestrategien skal bidrage til at styrke den helhedsorienterede ungeindsats i samarbejde med
alle de aktører i Herlev, der har med unge at gøre, skriver Borgmester Thomas Gyldal Petersen i
Ungestrategiens forord. Ungestrategien skal være udgangspunkt for mødet og arbejdet med unge,
det tværfaglige samarbejde og den fælles refleksion og dialog, der
kan sikre fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne for de unge.
Strategiens hovedmål er, at de unge
får en uddannelse og er i trivsel. Og
det er dét, Unge – Job og Uddannelse arbejder med

Strategiens hovedmål er, at alle unge
er i trivsel og får en uddannelse.
Derfor står der meget om
Birgitte Kjeldsen, Centerchef,
uddannelse, men der er
Unge – Job og Uddannelse
også andre områder,
der er i fokus, forklarer Centerchef Birgitte Kjeldsen, da vi besøger Herlevs nye tværgående
ungeenhed, Center for Unge – Job og Uddannelse.
Centerchefen fortsætter:
– Strategien og enheden passer sammen, for
de unge, der kommer i centret, rustes til uddannelse, og tværfagligheden giver gode muligheder for at hjælpe de unge, der ikke trives og har
problemer med at komme i gang eller fastholde
uddannelse.
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OPERATIONALISERING

Kompetenceudvikling
I Unge – Job og Uddannelse
var næste skridt at få Professionshøjskolen UCC til at udarbejde et uddannelsesmodul på
diplomniveau, der tog udgangspunkt i Ungestrategien. Modulet
gav fælles fagligt fodslag mellem
de professionelle, der arbejder i
Unge – Job og Uddannelse, og
fordi modulet var tilpasset Unge
– Job og Uddannelse, blev det
samtidig konkretiseret, hvordan
ungestrategien skal implementeres.

bejdere og eksterne aktører, fx
erhvervsskolen, døgninstitutioner, misbrugsbehandling, opsøgende gadeplansmedarbejdere
og fritidstilbud til unge. Kort sagt
på tværs af alle de tilbud, der
er til unge i Herlev Kommune. I
denne fase blev der udarbejdet
7-8 projekter, der skulle få Ungestrategien ’ud at gå’.

her, for det handler ikke kun om
at blive vejledt, det handler også
om alt det, der er udenom. Jeg
tror, det er derfor, vi rykker os.
Det at se på tværs og have en
bred tilbudsvifte: Hvordan skaber vi sammen et godt ungeliv
og får de unge
videre.

Værdier
Ved siden af de konkrete indsatser er der også blevet lagt vægt
på at italesætte værdierne i ungeindsatsen, da forudsætninProjektudvikling
gen for et godt ungeliv er, at de
Step 2 har været at udvikle unge får en uddannelse og bliprojekter i Unge – Job og Ud- ver selvforsørgende, og at vejen
dannelse med udgangspunkt derhen er at se på tværs, mener
i Ungestrategien. Det er sket i centerchef Birgitte Kjeldsen:
tværfaglige grupper af medar- – Det er derfor, vi har samlet alle

HERLEV

Tværfaglig ungeenhed
giver de unge én indgang
Uddannelse rummer sagsbehandlere fra børne- og kulturforvaltningen, der varetager børne- og familieindsatsen for 15 til
17 årige unge, medarbejderne
i én tværgående ungeenhed fra jobcentret, der varetager
med egen adresse og økono- beskæftigelses- og uddannelmi, frem for at have indsatsen sesindsatsen, fra de unge fylspredt i forskellige kommunale der 18, samt SSP, mentorer og
forvaltninger. Unge – Job og UU‑vejledere.

Center for Unge – Job og Uddannelse samler indsatsen for
unge fra 15 til 29 år i et tværfagligt center, der sikrer en helhedsorienteret indsats og styrker tværfaglig videndeling og
fleksibiliteten i indsatserne.
Fakta om Center
for Unge – Job og
Uddannelse
Herlev Kommune har
samlet ungeindsatsen

TEMA 1

AF UNGESTRATEGIEN
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FOREBYGGELSE

FRITIDSJOB

baner vejen for uddannelse

I Herlev er forebyggelse en vigtig del af ungeindsatsen, og SSP er en del af den tværgående
ungeenhed Unge – Job og Uddannelse. Fritidsjob får udsatte unge væk fra gademiljøet og
ruster dem til uddannelse. De unge kom selv med ønsket om en fritidsjob-indsats.

TEMA 1

Da Simon ringer til Marie Kirk Hansen fra SSP i
Herlev, er han blevet fyret fra sit fritidsjob i Fakta,
fordi hans venner har stjålet fra butikken og presset ham til ikke at sladre. Kan hun hjælpe, spørger
han, for han kan ikke selv finde et nyt job, men
han har brug for ét.

lelse og lommepenge. Det er med til at bane vejen
for, at de unge får en uddannelse, og er et godt
eksempel på, hvordan kommunen kan arbejde
helhedsorienteret. Det mener Centerchef i Herlev
Kommune, Birgitte Kjeldsen, der ser forebyggelse
som afgørende for at få succes med den uddannelsesrettede indsats for unge:
Unges ønsker om fritidsjob matcher kom– Vi tror, den forebyggende indsats blandt de
munens ønsker om forebyggelse
15-17 årige er meget vigtig for at nå målet om,
Fritidsjob giver udsatte unge succesoplevelser og at flere 18-29 årige får en uddannelse. Fritidsjob
tro på sig selv. Det giver kendskab til regler og er én måde at komme ind i tankegangen om arrammer på arbejdsmarkedet, større ansvarsfø- bejdsmarkedet, og der er evidens for, at det virker.
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Nu får unge, der selv kan finde et job, hjælp til
CV og ansøgninger, og de, der ikke kan selv, får
hjælp til at finde en jobåbning, hvor, de får de
første 2 måneders løn betalt af SSP-midler. Med
i konceptet er, at Marie Kirk Hansen skal tale
med de unges forældre først, og hun skal følge
op på, hvordan det går med jobbet, så længe
SSP betaler lønnen. Efter 2 måneder ansættes
de unge på almindelige vilkår som ungarbejdere.

– Der er kamp om at få fritidsjob hos
fiskehandleren, fortæller Marie Kirk
Hansen, og forklarer hvorfor: – De
er både rare og skidegode til at være
firkantede om, hvordan tingene er hos
dem og ude i verden.

Ikke alle unge er klar til fritidsjob
Marie Kirk Hansen har formidlet 30 fritidsjob på
det første år, og halvdelen af de unge er blevet
ansat efterfølgende. I starten eksperimenterede
hun med en for tung målgruppe af unge, som
var svære at få ansat i virksomhederne, så hun
måtte udvikle konceptet. Faresignaler er gentagen kriminalitet, meget stort fravær i skolen,
at den unge ikke overholder aftaler eller ikke vil
have, hun kontakter forældrene. Såfremt dette
Kamp om fiskehandleren
er tilfældet, er de ikke klar til et fritidsjob, mener
Muligheden for hjælp til at finde fritidsjob har SSP-medarbejderen. De unge bliver ikke afvist.
spredt sig fra mund til mund blandt de unge. Flere De får hjælp til CV og ansøgninger, men får nænog flere spørger om job, når SSP møder dem i somt at vide, at de står i kø til jobbene, indtil de
klubber, på skoler, gader og bib- er blevet mere klar. Fx via den almindelige SSP
lioteket, eller de ringer på Marie indsats, skolen osv.
Kirk Hansens mobil. Desuden
kontakter hun selv de unge, Fritidsjob skaber kontakt til unge i
som politi, sagsbehandlere el- gademiljøet - og deres forældre
ler skoler har bedt SSP holde En sidegevinst ved fritidsjobindsatsen er, at SSP
øje med, og taler med dem om får kontakt til unge, de ikke tidligere havde kontakt
fritidsjob. De unge, Marie Kirk til, og de får en god vej ind til de unges familier.
Hansen gerne vil have fat i, er Det kan være vanskeligt, da de færreste unge i
unge, der ikke har sunde fri- gademiljøet er begejstrede for, at SSP taler med
tidsinteresser, har en bekym- deres forældre. Fritidsjobkonceptet indleder netrende vennekreds, har fravær i værksarbejdet på et positivt grundlag – et godt
skolen og måske familieproble- udgangspunkt, hvis SSP-medarbejderne senere
mer. Jobbene finder hun hos må vende tilbage, fordi der er problemer.
Fakta, Netto, cykelforhandleren, pizzariaerne, cafeerne, En ny chance
biblioteket, klubberne i Herlev Marie Kirk Hansen finder en butik, der indvilger
og McDonalds – kort sagt en i at tage Simon til samtale. Simon lægger selv
bred kreds af både private og kortene på bordet og fortæller ærligt, hvorfor han
offentlige arbejdspladser, blev fyret fra sit tidligere job. Det skaffer ham en
der gerne vil tage et ny chance. På én af Simons første vagter komsocialt ansvar og mer vennerne ind i butikken, men denne gang
gøre en forskel smider Simon dem ud - de skal ikke komme, når
for de unge.
han er på arbejde.

TEMA 1

Fritidsjob-konceptet
Ideen om en fritidsjob-indsats opstod, da nogle
unge i Hjortegården i Herlev, hvor Marie Kirk Hansen er opsøgende SSP-medarbejder, spurgte,
om hun kunne hjælpe dem med at få et fritidsjob. Marie Kirk Hansen kontaktede sin chef og
gik i gang.
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INTERVIEW

Unge alenemor og snart
ernæringsassistent

Stine bor i Holstebro. Hun er 27 år, har ADHD og kommer fra en familie med omsorgssvigt.
Hun blev tidligt mor til en pige på nu 7 år, som hun er alene med. For Stine har det været en
kamp at få en uddannelse, men snart lykkes det, fordi hun har fået hjælp og støtte til at kunne
tage ansvar og håndtere både uddannelse, psykisk sårbarhed og privatliv.

TEMA 1

Hvorfor var det svært for dig at komme i gang
med en uddannelse?
– Jeg gik i gang med grundforløbet som kok,
men kunne ikke finde praktikplads. Jeg var ikke
fleksibel nok, fordi jeg var alene med et lille barn
og derfor ikke kunne arbejde sent eller i weekenden. Jeg søgte kontanthjælp og kom hen i Ungeindsatsen, og der mødte jeg Susy. Jeg havde
ingen anelse om, hvad jeg ville og kom i forskellige praktikker. Jeg er meget svag bogligt, men
er god med hænderne, så vi snakkede om, at
det var den slags uddannelse, jeg skulle tænke i.
Hvordan kom du i gang med uddannelse igen?
– Susy ville have mig i praktik i et køkken. Først
ville jeg ikke, for jeg havde søgt elev-plads og
fået afslag fra dem. Men jeg måtte bide i det sure
æble og tage derop. Så bestemte jeg mig for
ernæringsassistent. Jeg kunne få merit til grundforløbet, og lige før praktikken sluttede, fik jeg
elevplads i køkkenet.
– I sidste uge afleverede jeg mini-svendeprøve.
Jeg havde 7 dage til at skrive opgaven, det var
virkelig hårdt. Jeg skal både være mor og far, gå
i skole og skrive opgave. Men jeg fik 10!
Hvad har hjulpet dig?
– Jeg har hele tiden haft Susy, og det har bare
været fedt altid at kunne ringe, hvis jeg havde brug
for hjælp og støtte. Jeg har snakket med hende
både om uddannelse, om hvordan man opfører
sig på en arbejdsplads, og også om personlige
ting. Hun har også været der, når tingene gik galt
med mit temperament - lyttet og givet gode råd.
Når man ikke har nogen familie, så har man brug
for én at snakke med.

– Det er sved og tårer, man skal igennem for at få
en uddannelse. Susy har hele tiden sagt, at jeg
godt kunne og bare skulle blive ved. Hun har altid
et smil på læben, hun er aldrig sur eller negativ og
finder altid noget positivt. Uanset hvilken karakter
jeg har fået på skolen, så har hun rost mig. Det er
helt vildt fedt - man vokser 10 centimeter. Uden
hende havde jeg aldrig fået en uddannelse. Susy
har været med hele vejen. Nu har jeg snart min
uddannelse, og så skal jeg videre, men det bliver
svært at sige farvel.
Hvad med virksomhedsforløbene?
– Virksomhedsforløbene gav mig gejsten til at
komme ind på madområdet. Men virksomhederne kunne godt tænke mere på at lære os noget
i de forløb, for vi kommer jo ud i virksomhederne
for at lære, hvordan det fungerer.
Hvor ser du dig selv om et år?
– Der skulle jeg helst have et arbejde. Jeg vil
tage hvad som helst. Mine jobmuligheder er begrænsede, fordi jeg har et barn og er alene om
det. Min drøm er at læse videre til
ernæringsteknolog på deltid, mens jeg arbejder.
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De vigtigste pointer
Medejerskab
Unge skal have indflydelse for at de tager ansvar og oplever medejerskab for deres vej i uddannelse. Det kræver, at indsatsen tilrettelægges med den unge som en aktiv medspiller
og på den unges præmisser. Den unge skal inddrages hele vejen igennem forløbet og have
indflydelse på vigtige beslutninger om indsatsens mål, indhold og tempo. Den unge skal
understøttes i at tage ansvar.

Vi undersøgte, hvor mange forskellige personer de unge var i kontakt med, fra de trådte
ind i jobcentret, til de var i gang med en aktivitet. De kunne møde op til 7 forskellige personer. De blev væk på vejen, og det tog lang
tid. Det har vi forenklet. Nu er der én samtale,
hvor både jobcentret og UU er med.
UU-vejleder i Jobcenter Roskildes
nye ungeenhed

Vi har sat de unge i fokus og møder
dem i øjenhøjde. De er alle sammen
glade, når de går. De føler, at de bliver
taget pænt imod og behandlet som
et menneske, ikke som et nummer.
Det er de meget begejstrede for.
Vejleder med ansvar for
velkomstfunktion i Slagelses
nye ungeenhed

Fire opmærksomhedsområder
1. Hvordan møder vi de unge – værdier og rammer, indretning og velkomst
2. Hvordan inddrager vi de unge – i samtaler og indsatser
3. Hvordan ruster vi de unge til at kunne tage ansvar og træffe de rigtige
valg – i samtaler og indsatser
4. Hvilke tilbud skal vi have til de unge – tilbudsvifte og samarbejdsflader

TEMA 1

Hvordan kan jobcentret fremme medejerskab?

TEMA 2

2
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TEMA 2: Uddannelsesparate
unge skal være i gang
Temaintroduktion

Virksomhederne spiller en vigtig rolle både for at afklare uddannelsesvalg og for at
lære, hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Og også for at styrke den unges
netværk, når der skal findes praktik- eller læreplads.
Uddannelsesinstitutionerne spiller en vigtig rolle i forberedelsen af de unge på tilværelsen som studerende og i deres bidrag til at klæde de unge på til at klare de faglige,
sociale og personlige krav på erhvervsskolen.
Mange jobcentre er lige nu i gang med at give tilbudsviften et servicetjek, for udfordringen er at matche de unge med relevante tilbud og at have de rigtige tilbud
på hylden. De uddannelsesparate unge skal være i gang og ikke spilde tiden med
risiko for at miste motivationen eller få vaner, som senere gør det svært at leve op til
skolens krav om mødestabilitet.

I dette tema:
Træningsbane for unge. Artikel om udviklingen af nyt uddannelsesforberedende forløb i
samarbejde mellem jobcenter og erhvervsskole.
Uddannelsesværksted og nyttejob kvalificerer uddannelsesvalg. Korte artikler om uddannelsesværksted, hvor unge laver deres egen uddannelsesplan og om brug af nyttejob
til at kvalificere de unges uddannelsesvalg.
Straksuddannelse. Artikel om, hvordan man i Skive bruger straksuddannelse som straks
aktivering til unge, og tilbyder unge, der kun kan klare få timer, meritgivende enkeltfag på
en række uddannelser.
Case. Ung i erhvervsuddannelse.

TEMA 2

Unge skal (kunne) træffe et kvalificeret uddannelsesvalg og blive klar til at påbegynde
uddannelse – og nogle unge har ventetid inden uddannelsesstart, selvom de har
besluttet sig for en uddannelse. Tiden frem til uddannelsesstart skal bruges bedst
muligt, og derfor skal de unge deltage i aktiviteter, der er med til at afklare dem i
hvilken uddannelse, der er den rigtige for dem. Aktiviteterne skal også forberede de
unge på de krav, uddannelsen og jobbet bagefter stiller. Når de unge ved, hvad de
går ind til, er risikoen for frafald mindre.
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NYT TILBUD på erhvervsskolen
Jobcenter Holstebro har udviklet et nyt tilbud sammen med den lokale erhvervsskole og to
andre jobcentre. De unge kommer ud i et uddannelsesmiljø og får mere struktur på hverdagen, både på skolen og i fritiden, mens jobcenter og erhvervsskole har fået meget større
kendskab til og forståelse for hinandens faglighed og rammer, så de nu gensidigt kvalificerer
hinanden og indsatsen for de unge.
I 2013 gik Uddannelsescenter Holstebro (UCH) Solveig Hovmøller, leder af Jobcenter Holstebros
og jobcentrene i Lemvig, Struer og Holstebro Ungeindsats fortæller:
sammen om at udvikle ’EUD – Start’, i daglig tale – UCH havde nogle ønsker til de unges profil. Men
kaldet ’Træningsbanen’. Det er et tilbud til unge vi kan jo ikke give UCH unge, vi ikke har. UCH
uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere har været vant til, at de unge var mere ressourmellem 18 og 30 år med uddannelsespålæg. cestærke og selvkørende. Men det var tydeligt,
Målet er at støtte de unge, som ikke er uddan- at der skulle andre metoder til, hvis vi vil nå de
nelsesparate, til at blive det.
unge og fastholde dem.

TEMA 2

Fælles udviklingsarbejde
I projektet er der arbejdet med at udvikle en
didaktik i forhold til målgruppen, hvor det faglige får mindre vægt, og personlige og sociale
kompetencer får mere vægt. Blandt andet ved
lave overskuelige små planer og anerkende den
Ole Westergaard, jobcenterchef Holstebro
unges fremskridt. Det kan være i forhold til at
dyrke motion eller at få åbnet rudekuverter. En
medarbejder fra ungeindsatsen er tilknyttet TræTræningsbanen
ningsbanen på halv tid som mentor for de unge,
Projektleder Jan Emtkjær Jensen fra UCH fortæller: men underviser også skolens mentorer i aner– De unge på ’Træningsbanen’ kommer her på kendende tilgang.
skolen 30 timer om ugen. De mødes hver morgen – Vi har været vant til, at 1-2 i hver klasse falder
med deres holdkammerater i Basen, hvorfra de ud, men her er det måske 2 ud af 3 elever på
kommer ud og snuser til de forskellige uddan- holdet, forklarer Jan Emtkjær Jensen. — De unge
nelser og møder faglærerne. De har også dansk smutter let udenom, så vi prøver at minimere
og regning, og vi får dem op af sofaen ved at sprækkerne. Vi er udfordret på at holde fast i dem,
tage dem med på cykel- og gåture.
som erhvervsuddannelser ellers ville smide ud. Vi
skal sørge for, de møder hver dag, og guide dem
De unge har desuden tæt kontakt til en personlig tilbage fra kanten, når de er ved at falde ud.
mentor, som, hvis der er behov for det, også følger
de unge, når de går i gang med en uddannelse. I starten var det nødvendigt at
sætte sig ind i samarbejdsProjektet har også været en træningsbane for partneres rammer. Fx var
medarbejderne i henholdsvis jobcentret og Ud- nogle af jobcentrets
dannelsescenter Holstebro (UCH) i at samarbejde fagudtryk helt ukendom en gruppe unge, som erhvervsskolen ikke te for erhvervsskoumiddelbart var parat til at tage ind.
lens medarbejdere.

Vi har behov for, at uddannelserne er klædt på,
så de kan rumme en større gruppe, end de tidligere har gjort. Samarbejde er vigtigt. Hvis ikke
vi snakker om det med respekt for hinanden, kan
der blive fronter.
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Omvendt har jobcentrets medarbejdere også
haft brug for at blive klogere på uddannelserne.
– Tidligere lavede vi nogle uddannelsesbesøg
for de unge, men konsulenterne fra jobcentret
var også med, for vi kan ikke vejlede, hvis ikke
vi kender uddannelserne, og viden om uddannelserne øges betydeligt ved uddannelsesbesøg,
siger Solveig Hovmøller.
Under udviklingen af tilbuddet har parterne arbejdet meget med at få et fælles sprog. Jobcentret
startede med at lave en procedurebeskrivelse,
der beskrev målgrupper, begreber, og hvem gør

hvad. Derefter kom procedurebeskrivelsen videre
til erhvervsskolen. Udviklingen af procedurebeskrivelsen tog 6 måneder, men var en god proces,
fortæller Solveig Hovmøller:
– Det er godt givet ud, for det giver en fælles
platform og klare arbejdsgange. Fx ved partshøring om fravær, hvor skolen efterhånden kan se,
at jobcentrets sanktioner virker, så det nu også
er en form for pædagogisk værktøj. Det giver
mening for underviserne at registrere fremmøde,
fordi de ved, det skal bruges i jobcentret, og der
er udviklet fremmødelister, som passer til begge
parters behov.

I Herlev laver man et nyt uddannelsesværksted, hvor de unge får hjælp til at lave deres egen
uddannelsesplan.
Hvad sker der for de unge
Når unge henvender sig, møder
de altid den samme rådgiver i
ungevisitationen. Den samme
rådgiver afholder sammen med
UU og en af ungecentrets virksomhedskonsulenter det uddannelsesværksted, de unge
starter i. Der er kapacitet til at
afholde uddannelsesværkstedet
en gang om måneden. Der samler man de unge, der er kommet
i den periode, så man inden for
de første 4 uger kan give det første tilbud. Uddannelsesværkstedet sikrer, at medarbejderne ser
alle unge og dermed kan give
en hånd til de unge, der støder
ind i udfordringer, de behøver
hjælp til at klare, og kan sætte
en større indsats i gang, hvis der
er behov for det. Centerchef Birgitte Kjeldsen siger om uddannelsesværkstedet:

- Der skal stilles krav, men ikke
større krav, end de unge kan
honorere. Vi vil både gerne
undgå at lave en for stor indsats for dem, der godt kan, og
også fange dem, der har svært
ved det.
Alle unge kan komme i Center
for Unge – Job og uddannelse,
hvis de har brug for rådgivning
om uddannelse, forklarer centerchef Birgitte Kjeldsen:
– Vi hjælper også unge, der ikke
søger om uddannelseshjælp.
UU følger, om de unge er i gang
med en uddannelse, og er en
del af centret. Vi følger også de
unge, der afslutter første del af
deres erhvervsuddannelse og
skal finde praktikplads. Har de
for eksempel brug for hjælp til at
få skrevet ansøgninger og lavet
et CV, kan de få det sammen

med hjælp til, hvordan de skal
sende det ud og søge praktikpladser.
Fordi Unge – Job og Uddannelse er et tværfagligt center,
hvor indsatsen for unge fra 15
til 29 år er samlet, har centret
mulighed for at hjælpe unge,
uanset om de modtager uddannelseshjælp eller ikke. Ligesom
de følges tæt for at se, om de
unge kommer godt i gang. Det
er ikke alle problemstillinger,
Unge – Job og Uddannelse kan
hjælpe med. Men ressourcerne i lokalområdet tænkes også
ind, og hjælpen til de unge kan
bestå i at guide de unge videre
til andre, der kan hjælpe, hvis
ikke Unge – Job og Uddannelse
kan. Frivillighedens hus i Herlev
kan for eksempel etablere grupper og tilbud til unge.

TEMA 2

HJÆLP til selvhjælp
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NYTTEINDSATS
skal kvalificere
uddannelsesvalg

I Thisted har man bevidst valgt at bruge nytteindsats til at
styrke den unge i at træffe et kvalificeret valg af uddannelse.
De unge, der søger uddannelseshjælp, kommer til en visitationssamtale på jobcentrets afdeling på EUC Nordvest, hvor
medarbejderen sørger for at
komme 360 grader rundt om
den unge.

TEMA 2

Koordinator i jobcenter Thisteds Team uddannelse på EUC
Nordvest, Thilde Heidemann
forklarer:
– Vores rolle er at motivere de
unge og at italesætte, at det er

bedre at være uddannelsesparat, selvom det måske ikke er
det økonomisk mest fordelagtige her og nu. Når jeg har samtaler med unge, hvor det ikke er
helt klart, om de er uddannelsesparate eller aktivitetsparate,
siger jeg åbent til dem: "Jeg er i
tvivl om, hvad du kan, men jeg
vil gerne i dialog med dig om,
hvad der vil give mening for dig.
Jeg vil vide, hvad du vil, og du
skal undersøge en række ting,
inden vi mødes igen. Og hvis

ikke du bliver tændt af det, så
går vi en anden vej.” For vi har
alt for mange, der starter på en
uddannelse uden at vide, hvad

Vi bruger nytteindsats til de unge,
så de kan blive mere afklarede og
mere målrettede. Både i forhold til
hvad de vil, og for at de får noget at
skrive på deres CV. Vi har også set,
at nytteindsatsen giver dem kontakter til arbejdspladser, så de senere
har lettere ved at finde en læreplads.
Koordinator i Team uddannelse,
Thilde Heidemann

det indebærer, fordi de føler sig
tvunget til det. Og det er både
et stort ressourcespild og et nederlag for mennesker, der allerede har haft mange nederlag.

Inspirationsmagasin
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CASE

TEMA 2

– Teamet arbejder tæt sammen er ikke en modsætning til at
om at finde den rette virksom- være i gang med aktivihed til den enkelte unge, fortæl- teter, der kvalificerer.
ler virksomhedskonsulent Alex
Klein, som finder nyttejob til
unge under 30. Han fortsætter:
– Vi skeler ikke så meget til rettidighed, vores indsats kører
mest efter behov. Vi aftaler et
møde og laver en plan, vi kører efter. Det betyder, at der allerede i løbet af en uge er en
afklaring, og at de unge inden
for 4 uger er i gang med et nyttejob, som sandsynligvis er
relevant for dem. Hvis en
ung fx vil være pædagog,
Virksomhedsforløbene gav mig
skal hun ud i en praktik
gejsten til at komme ind på madpå en skole, så hun får en
området.
bekræftelse på det, hun
Stine på 27 er næsten færdig med at
gerne vil, og får mere eruddanne sig til kok (modelfoto).
faring på sit CV. Det at
nå til et kvalificeret valg,

Ung i erhvervsuddannelse
Jesper på 25 har været vidt
omkring, inden han kom på
sin rette hylde på grundforløbet for transport og logistik
på erhvervsskolen i Holstebro
(UCH). Han har tidligere bl.a.
været i gang med automekanikeruddannelsen og har også
tidligere taget grundforløbet
inden for transport og logistik.
Da det ikke lykkedes at finde en læreplads, sprang han
fra og gik tilbage til uddannelsen som automekaniker, men
sprang fra igen og fik forskellige ufaglærte job i en årrække.

Da han på et tidspunkt kørte
træt i de ufaglærte job og blev
ledig, kom han på EUD-Start og
blev præsenteret for de forskellige muligheder inden for EGU.
Han kom bl.a. i praktik som lastbilchauffør, men endte med at
vælge transport og logistik igen,
især fordi han vidste, at han ville
kunne klare det:
– Jeg har haft brug for tid til at
finde ud af, hvad jeg egentlig
ville og prøve, hvad det vil sige
at arbejde inden for faget, inden jeg endelig valgte, fortæller
Jesper.

Desuden har han haft en mentor, som har støttet ham hele
vejen.
– Det har været godt, jeg har
overhovedet ikke oplevet det
som et pres, siger Jesper.
I dag, hvor han er i gang med
en af de afsluttende opgaver
på grundforløbet, som bl.a.
handler om at opbygge et lager, håndtere farligt gods og
pakke en palle, ser han frem til
en læreplads. Gerne på en virksomhed, men en skolepraktik er
også ok.
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Alle i uddannelse altid
I Skive bruger jobcentret straksuddannelse som straksaktivering til unge. Unge, der kun kan klare få timers aktivitet,
tilbydes meritgivende enkeltfag på en række uddannelser i
Skive. De unge får viden, de kan bruge, uanset hvad de senere giver sig til, og samtidig får de indblik i, hvad det vil sige
at være på en uddannelse.

TEMA 2

De unge skal ind i
uddannelsessystemet
– En vigtig pointe er, at vi bruger
straksuddannelse som straksaktivering til alle unge, der ikke er i
gang med uddannelse. Tilbuddet om meritgivende enkeltfag er
til de unge, som kun kan klare få
timers aktivitet om ugen, forklarer jobcenterchef Lars Haarder.
– Det flytter unge, der har svært
ved at komme i uddannelse, ind i
uddannelsessystemet. De unge
profiterer af det. Og der skal ikke
flyttes ret mange, før det også
giver økonomisk mening. Indsatsen er beregnet til at være
omkostningsneutral for Skive
Kommune, fordi merudgiften til
skolerne dækkes af 50 % statsrefusion af ydelse til borgere i
bl.a. ordinær uddannelse. Der er
aftalt en betaling på kr. 1.200 pr.
undervisningslektion og med tilstrækkeligt med deltagere på de
enkelte hold kan det løbe rundt.
Skolerne kan se, at de korte
kurser af fem ugers varighed
er med til at give dem en stabil
’fødekæde’ af elever, så de er
også interesserede i samarbejdet. Der er løbende møder
mellem jobcenter og erhvervsskolerne, hvis der skal justeres

lidt på fagene, og der er altid
to faste styregruppemøder årligt, hvor parterne mødes. De
allerfleste spørgsmål kan dog
løses på mail eller telefon mellem skolerne og kontaktpersonen fra kommunen. Bl.a. kan et
ønske om et nyt fag sagtens
være et emne, og den hurtige
kontakt og det smidige samarbejde mellem skolerne og
kontaktpersonen gør, at nye
fag og hold hurtigt kan oprettes.

Medarbejderne på jobcentre, der tager samtalerne med de unge, skal
selv tro på, at uddannelse er en mulighed og en god ide, ellers kan de
ikke motivere de unge.
Sagsbehandler Lena Nielsen

Der er ingen faste retningslinjer
for hvilke eller hvor mange fag,
den unge skal tage, fordi behov
og muligheder er forskellige fra
person til person. Hvis de unge
ikke ved, hvad de vil, er der en
række fag, som de kan bruge i
alle mulige sammenhænge, fx
IT, førstehjælp eller privatøkonomi. Undervisningen kan også
Motivation og krav
kombineres med praktikker, og
– De unge visiteres ved en sam- deltagerne kan gå til prøve og
tale med en sagsbehandler, opnå merit, når kurset er slut,
der spørger ind til hvilken ret- men kan også vælge prøven fra.
ning, den unges interesser går,
og hvilke fag, de måske kunne
have glæde af senere. Kontakten med de unge er en blanding
Jobcenter Skive samarbejder med
af motivation og krav, fortæller
Social- og Sundhedsskolen Skive,
Thisted, Viborg
sagsbehandler Lena Nielsen
Skive Handelsskole
og fortsætter: – De unge møSkive Tekniske Skole
des med klare retningslinjer
for, hvordan tingene foregår i
De fag, der tilbydes er bl.a.
Sund mad og hygiejne
Jobcenter Skive og samtidig
Samfundsfag
støtte, hvis der er barrierer. Fx
Privatøkonomi
var der en ung, der var så angst,
Bygge og anlæg
Salg og service
at hun ikke kunne komme på
IT
uddannelsen. Der startede vi
Førstehjælp
med at træne hende i at transInnovation og iværksætteri
portere sig til uddannelsen, og
Psykologi
Kommunikation
hun er faktisk i gang i dag.
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De vigtigste pointer
De unge siger, at det vigtigste er:
•• at blive taget godt imod på skolen og få lidt støtte i starten
•• at møde uddannelsesmiljøet og blive en del af et hold
•• at komme i gang med noget

Opmærksomhedspunkter i forhold til tilbudsviften
Der er tre opmærksomhedspunkter for jobcentre, der lægger en strategi for at sammensætte deres tilbudsvifte:

2. Prioritering. Hvordan skal sammensætning af tilbud være? Skal hovedvægten
være på virksomhedsbaserede tilbud, dvs. praktikker, nytteindsats mv.? Eller på
uddannelsesbaserede tilbud, dvs. snuse- og introforløb på uddannelsesinstitutionerne?
3. Samarbejdsflader. Hvilke samarbejdspartnere skal jobcentret indgå aftaler med
om tilbud? Skal det primært være kommunale tilbud, uddannelsesaktører eller
evt. et tværkommunalt samarbejde?

Nye tilbud kan udvikles i samarbejde mellem jobcenter,
UU og erhvervsskoler
Jobcenter Slagelse har et tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne, UU m.fl. Et basisforløb på Erhvervsskolen Selandia er ’hovedvejen’ til uddannelsen for både de uddannelsesparate og de aktivitetsparate.

Prioritering: Ind i uddannelsesmiljøerne, ud i virksomhederne
I Holstebro er virksomhedspraktik en meget vigtig del af den uddannelsesrettede indsats.
I Vejle mener man, de unge, der skal i uddannelse, skal udvikles i et uddannelsesmiljø.

Tværkommunalt samarbejde
Køge har et samarbejde med andre kommuner. Flere små kommuner kan i fællesskab opnå
volumen til at oprette hold oftere og dermed give kortere ventetid for de unge.

TEMA 2

1. Målgruppe. Hvem er målgruppen? Er det fx de 15 – 29-årige, de 18 – 29-årige eller
er der tilbud for de unge op til 25 år og andre for unge over 25 år?

Inspirationscases
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TEMA 3: De unge skal ind
i et uddannelsesmiljø
Temaintroduktion

Hvorfor er det en fordel for jobcentret at komme ud på uddannelsesinstitutionerne?
Der er - mindst - fire gode grunde:
• at få skolernes og jobcentrets muligheder ’lagt sammen’, så 1+1 giver 3. Når
jobcentret kommer ud på erhvervsskolen, skabes kendskab og respekt for
hinandens fagligheder og rammer
• at uddannelsesvejledning af unge foregår i uddannelsesmiljøet
• at udvikle opkvalificerende og afklarende forløb til unge, der ikke er helt klar til
at påbegynde uddannelse
• at understøtte de unge i overgangen til uddannelse, og hvis der er
problemer undervejs.
Derfor rykker mange jobcentre ud på uddannelsesinstitutionerne og sparer de unge
for omvejen til jobcentret, når målet for de unge under alle omstændigheder er uddannelse. Især for de unge, som ikke har noget klart billede af, hvad uddannelse
indebærer, og måske også har dårlige skoleoplevelser med sig, kan oplevelsen af at
komme på en uddannelse være første skridt til at blive afklaret til hvilken uddannelse,
de skal vælge. Det giver også alle unge nemmere adgang til at stikke næsen indenfor
på et værksted og møde en underviser.

I dette tema:
Uddannelsesvejledning. Artikel om Vejles nye Study Support Center. Som de første i landet
har Vejle samlet al uddannelsesvejledning og –rådgivning i et center.
Ungeenheder på campus. Artikel om Slagelses nye ungehus, hvor kommunens ungeindsats er samlet og samarbejdspartnerne inviteret ind.
Uddannelseshus. Artikel om Ålborgs igangværende etablering af ét centralt placeret uddannelseshus, hvor ungeaktørerne skal samles og uddannelsesinstitutionerne inviteres ind.

TEMA 3

Når en ung skal i kontakt med jobcentret, gør det en forskel, om det sker i jobcentrets
kontorlandskab sammen med andre ledige. Eller på en uddannelsesinstitution, hvor
den unge er i et miljø med andre unge, som er på vej til undervisning eller hænger
ud sammen i kantinen. De unge skal ud i uddannelsesmiljøet for at kvalificere deres
uddannelsesvalg, og forberede dem på at være studerende. Det kræver, at jobcentret
også – i større eller mindre grad – kommer ud i uddannelsesmiljøerne.
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Ét Study Support Center –

AL UDDANNELSESVEJLEDNING
Vejle Kommunes Jobcenter,
Ungdommens Uddannelsesvejledning, Syddansk Erhvervsskole og Campus Vejle samlede
jobcentrets indsats for, at flere vejledningsfunktionerne målretunge skal få en erhvervsuddan- tet frafaldstruede unge i fælles
nelse: Study Support Centret, lokaler, hvor medarbejderne har
den fastholdelsesmentor, der fokus på en fælles mission.
har sin faste daglige gang og
kontor på Campus eller SDE, Study Support Center er én indog dét, at Unge på Vej, et ud- gang for unge, der på ét samlet
dannelsesforberedende tilbud sted får vejledning fra kommutil unge, er placeret på Cam- nen og ungdomsuddannelserpus. Fastholdelsesmentor er ne til at komme i gang med og
beskrevet andet steds i dette gennemføre en ungdomsudinspirationsmagasin. Her skal dannelse. De unge kan få vejdet handle om, hvordan man ledning om blandt andet økohar samlet al rådgivning og vej- nomi og ydelser, SU, afklaring af
ledning om uddannelse i ét sted kompetencer, uddannelsesvalg,
midt i Campus.
handicapkompenserende ordninger og praktikpladser. SousAktørerne samlet
chef i UU Trine Bredal RosenI 2013 etablerede ungeaktører- bæk siger:
ne i Vejle et fælles Study Sup- – Study Support Centret er et
port Center for frafaldstruede sted, man kommer, når man
unge. Visionen er ’Alle unge i har brug for rådgivning og vejgang’.
ledning om uddannelse. Det er

I Vejle vil jobcentret være på Campus og Syddansk Erhvervsskole (SDE) – ja hele Uddannelsesboulevarden, for unge, der
skal i uddannelse, skal udvikles i et uddannelsesmiljø.
På Campus i Vejle er det sidste skoledag, og det virker ikke
helt sikkert at færdes dér først
på eftermiddagen. Vinduer
åbner og vandballoner falder
som blitzregn. Grupper af løsslupne unge er på jagt bevæbnet med vandgeværer. Midt i
det hele ligger Study Support
Center, målet for denne halvfarlige færd en eftermiddag først
på sommeren. Unge sidder afslappet på den brede trappe
op til indgangen. Study Support Center er hurtigt blevet en
del af campusmiljøet.
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Én adresse – alle slags råd
I Vejle fremhæver ledelse og
medarbejdere fra jobcenter,
UU og erhvervsskolen tre ting,
når de bliver spurgt, hvad der
er interessant og inspirerende i

KORT OM STUDY SUPPORT CENTER
Vores udfordringer er:
• at opfylde 95 % målsætningen
• stort frafald på erhvervsuddannelserne
• unge debutanter på kontanthjælp

Vi løser det ved at:
• gøre det lettere for de unge at
navigere i vejlednings- og rådgivningssystemet
• skabe grobund for helhedsløsninger, fleksibilitet og synergi
• anerkende, at vi kan noget
forskelligt, og tilsammen kan
vi mere: Samarbejde på tværs
styrker indsatsen på ungeområdet

Vores målgruppe er unge:
• 15-25 år (nogle op til 30 år)
• som skal vælge ungdomsuddannelse
• på en ungdomsuddannelse
• på vej i uddannelse
• som er uafklarede i forhold til
uddannelse og job

Inspirationsmagasin
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Dermed er kommunens og erhvervsskolernes uddannelsesvejledning samlet. Erhvervsgrunduddannelsen (EGU),
SOSU og produktionsskolerne
er også på vej ind i centret.
Study Support Center huser
både faste vejledere og ’flyvere’, fortæller Trine Bredal Rosenbæk:
– Det skal også være effektivt,
og det giver ikke nødvendigvis
mening, at vi alle sammen sidder der på samme tid. Der er
de faste vejledere, og så er der
’flyverne’, som kommer, når det
giver mening: Studievalg, misbrugskonsulenterne, mentorerne.
Det skal være let for de unge,
der har det svært
Udover dét, at de unge kommer
ind i uddannelsesmiljøet og får
vejledning sammen med alle andre unge, mener afsnitsleder for
ungeindsatsen i jobcentret, Annette Noer Banndrup også, at
Study Support Center løser et
andet problem i ungeindsatsen.
Før var det de unge, der havde
det sværest, som samtidig blev
flyttet mest rundt mellem ungeaktørerne, uanset at dét, de
har mest brug for er, at de professionelle samarbejder, mener
Anette Noer Banndrup:
- Det, der skal til, med dem vi
mangler i at nå de 95 %, er ikke

Vi nåede frem til, at det at samle rådgivning og vejledning var
det, der umiddelbart ville skabe stor værdi for de unge, der
har det vanskeligst, og hvor vi har de største udfordringer i
forhold til forsørgelse.
Afsnitsleder i jobcentret Anette Noer Banndrup

tværfagligt samarbejde. Study
Support Center er indrettet med
hjælp fra en scenograf, for også
indretningen skal bidrage til at
møde de unge på en anden
måde. Det skal være let for
’Vi kan noget forskelligt – og de unge at finde rundt, og de
guides af farver og symboler.
sammen kan vi mere’
Fastholdelsesmentor Tommy Der er små runde, åbne samSkaalum oplever, at Study Sup- talerum, og bænke, hvor man
port Centret har gjort det lettere sidder ved siden af hinanden til
og mere naturligt at bruge dét, vejledningssamtaler, for man vil
at ungeaktørerne kan forskel- signalere, at de professionelle er
på samme side som de unge,
lige ting:
– På erhvervsskolen er 20-25 % så derfor sidder man ikke på
af de unge ikke på den linje, de hver sin side af et skrivebord.
gerne vil være på. Og så er det De unge har ret, her er hyggeligt,
en kæmpe fordel, at vi kan tage og man føler sig velkommen.
dem med over på Study Support Centret og sige: ”Hvilken
1. Der henvises her til målsætningen fra reretning vil du gå?” Så sidder der geringsgrundlaget ”Et Danmark, der står
nogen derovre, som ved noget. sammen” fra oktober 2011 om, at 95 proen simpel samtale. Det kræver,
at vi løfter i fællesskab. Vi kan
forskellige ting og har forskellige
fagligheder. Og det er det, der
styrker indsatsen1.

De unge føler sig velkomne
Lige inden for døren er souschef
i UU Trine Bredal Rosenbæk
klar til en rundvisning. Medarbejdere og ledelse sidder
blandet mellem hinanden,
ligesom de forskellige
aktører, der er i centret, sidder blandet
mellem hinanden.
Ideen er, at alle er
i øjenhøjde med
hinanden, og ligesom de unge
befinder sig i rammer, der fremmer

cent af alle unge gennemfører mindst en
ungdomsuddannelse.

TEMA 3

faktisk hele spektret af unge,
der kommer. Fra unge, der skal
have et andet niveau i engelsk,
til unge, der skal have en særligt
tilrettelagt uddannelse.
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Tværgående
samarbejdsaftale

’Så slår vi
paraplyen ud’
Ny samarbejdsaftale understøtter det gode samarbejde, så borgerne oplever en
helhedsorienteret, sammenhængende og rehabiliterende
indsats.
På tværs af Arbejdsmarkedsområdet, Velfærdsforvaltningen
samt Familie og Forebyggelse
har Vejle Kommune indgået en
ny samarbejdsaftale. Aftalen er
en ’paraplyaftale’, der udstikker overordnede principper og
spilleregler, som gælder uanset hvilke konkrete udfordringer
og problemstillinger, der er på
dagsordenen.
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Aftalen suppleres af en række
konkrete og forpligtende samarbejdsaftaler, der angiver, hvordan der konkret skal samarbejdes – og hvilke forventninger
man kan have til hinanden. De
konkrete aftaler er blevet til over
en årrække, og indgåelsen af
paraplyaftalen er en anledning
til at gå aftalerne efter.
Paraplyaftalen rummer principper og spilleregler for det gode
samarbejde.

Det vigtigste i paraplyaftalen er værdigrundlaget: At vi vil have et tæt
samarbejde. Det starter det hele
med.
Afdelingsleder Karen Hvid
Vestergaard, Jobcenter Vejle
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SLAGELSE

Nyt ungehus på campus
i Slagelse
Både uddannelsesinstitutioner, jobcentret, ydelsesafdelingen, UU og misbrugscentret er flyttet sammen i lokaler på
Selandia CEU og har dannet et netværk, hvor hver især leverer
rådgivning og vejledning. Visionen er, at ikke bare de unge,
men også medarbejderne skal løftes fagligt.
Ungehuset er jobcentrets ungeindgang, hvor alle unge henvender sig, hvis de bliver ledige,
afbryder uddannelse eller har
behov for vejledning om job eller
uddannelse. Rådgivning, mentorer og ydelse er samlet i huset. Uddannelsesinstitutionerne,
UU, Studievalg, VEU, misbrugsbehandlingen og psykologisk
rådgivning er også inviteret ind.
Man ønsker at samle de professionelle aktører dér, hvor de
unge kommer, i stedet for at
sende de unge rundt.

senterne for at overbevise dem
om fordelene ved at flytte sammen og forklare netværkstankegangen. Hun forklarer:
- Det er egentlig ikke en ungeenhed, men et netværk af samarbejdspartnere omkring den
unge.

Ungehuset er et udviklings- og
forandringsprojekt med afsæt i
en helhedsorienteret ungestrategi og en styregruppe, hvor
parterne er repræsenteret.
Jobcentret har mange tovholderfunktioner på tværs i netværDer er gjort meget ud af de ket og betaler huslejen. Efter 4
fysiske og ledelsesmæssige år skulle netværket gerne være
rammer for et nyt møde med så selvkørende, at projektgrupde unge, der understøtter med- pen kan trække sig ud.
ejerskab, og der er gjort meget
ud af at føre visionen ud i livet Der er ikke penge mellem pari det konkrete møde med de terne for tanken er, at deltagelse
unge. Fx er der etableret en ny i netværket bærer lønnen i sig
velkomstfunktion i form af en er- selv. Deltagerne løser i vid udfaren vejleder, der tager imod de strækning de opgaver, de allereunge og sørger for, at de får en de har som deres kerneområde,
grundig information og kommer men i tæt samarbejde med de
rundt til de aktører, de har brug øvrige parter. Deltagerne i netfor at tale med. Annette Steffen- værket kan i princippet trække
sen fra Projektkontoret i Center sig ud når som helst. Men det
for Arbejdsmarked og Integra- gør de ikke. For alle kan se en
tion har været primus motor i at fordel i at være med til at udvikle
samle netværket. Bl.a. ved at indsatsen og have let adgang
lave lobbyarbejde hos interes- til de andre parter, der arbejder
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Kort om Netværket omkring
Jobcenter Slagelses ungeindsats:

ikke var låst forsvarligt inde.
– Det har været en lang proces,
men resultatet er blevet godt.
Der er en ’grundgladhed’ i huset.
Der er ikke brug for vagter og
medarbejderne i udbetalingen
føler sig mere trygge. Fordi de
unge bliver mødt på en måde,
så de går glade herfra, slutter
Annette Steffensen.

•• samler og koordinerer indsatserne for alle unge under 30 år
•• dækker jobcentrets myndighedsopgaver, aktivitetstilbud, den tværgående ungeindsats og afklaring af økonomi
•• har til huse i ”Uddannelsesfirkanten”, hvor også Erhvervsskolen
Selandia, Slagelse Gymnasium, 10. klassecenteret og Erhvervs
akademiet har til huse
•• opbygges under en 4-årig projektramme

med de unge. Fx ved at deltage
i Husets Skole, hvor medarbejderne opdaterer hinanden om
ny viden eller netværksgrupper,
og hvor vejlederne kan trække
på hinanden. Annette Steffensen siger:
– Vi vidste på forhånd, at der ville være kulturforskelle, når så
mange forskellige parter flytter
sammen. Både mellem de forskellige aktører og mellem de

••
••
••
••

Erhvervsakademiet
Produktionsskolerne
UU
Misbrugscentret

forskellige medarbejdergrupper i jobcentret.

Medarbejderne siger, at
Ungehuset fungerer fordi:
••

Projektkontoret har ofte
fungeret som mediator.
Fx når uddannelsesinstitutionerne var nervøse for,
at deres brugere ikke ville
blive mødt på en ordentlig måde. Eller når sagsbehandlerne var nervøse
for, at brødknive i køkkenet

••

••

de unges vej er tydelig, og de
kommer hurtigt hen til de rigtige professionelle
medarbejderne møder de
unge i øjenhøjde, og der er en
god atmosfære i huset
der er et godt samarbejdsklima – mellem medarbejderne
indbyrdes, med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet

THISTED

Fælles adresse giver mulighed for hurtig indsats
Thisted. Jobcentrets Team Uddannelse flyttede i efteråret 2013 ud i lokaler på EUC Nordvest. De unge er i et uddannelsesmiljø, og
jobcenter og uddannelsesinstitutioner ser
hinanden. Det fremmer et godt samarbejde.
Efter Team Uddannelse flyttede ud på erhvervsskolen, mærkede medarbejderne hurtigt en forandring: De unge spejler sig nu i uddannelsesmiljøet og de andre unge omkring dem og ikke
længere i ’jobcentermiljøet’ og de andre ledige.
Erhvervsskolens studievejledere, undervisere og
teamets medarbejdere kan bogstavelig talt kikke
ind ad vinduerne til hinanden, og dialogen om
og med de unge er hele tiden i gang.

Nem adgang til uddannelserne
Det at teamet nu er på uddannelsesinstitutionen,
giver en nemmere adgang til uddannelserne.
− Hvis de unge er uddannelsesparate og har
en ide om, hvad de gerne vil uddannes til, kan
kontakten til kontaktlærere eller vejledere på EUC
allerede formidles samme dag. Og ellers hurtigst
muligt, fortæller koordinator i Team Uddannelse
Thilde Heidemann.
For teamet er det
én af de store fordele ved at være
rykket ud på
erhvervsskolen.
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Netværket består af:
•• Erhvervsskolerne
•• SOSU
•• VUC
•• Gymnasiale uddannelser
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AALBORG

Ét uddannelseshus

TEMA 3

En tværgående strategigruppe udviklede
kommunens nye ungestrategi. Erfaringerne
med samarbejdet var så positive, at strategigruppen fortsat mødes for at drøfte udfordringer og finde løsninger i ungeindsatsen. Bl.a.
placeringen af en ungeenhed i en stor by med
mange uddannelsesinstitutioner.

arbejdsgruppen, fordi de bliver holdt godt orienteret og har ro på bagsmækken, fordi problemer
bliver adresseret, inden de vokser sig store. På
mødet er input fra politikerne også med til at
sætte rammerne for, hvad gruppen fremover skal
beskæftige sig med. I 2013 var det fx erhvervsskolereformen.

Aalborg Kommune har en fælles strategigruppe,
der har formuleret kommunens ungestrategi, og
de mødes fortsat 4 gange om året for at drøfte de
udfordringer og muligheder, der er på ungeområdet. Gruppen ser sig selv som en arbejdsgruppe,
der på uformel vis skal tage fat i problemer, inden
de vokser sig store, og være med til at nedbryde
’silotænkning’. Bl.a. ved at fremme en fælles forståelse for, at der foregår mange meget forskellige
ting på ungeområdet i Aalborg, at rammerne for
aktørerne er forskellige, og at alle aktører hver
især gør deres bedste for de unge. Denne forståelse giver ro til, at alle kan koncentrere sig om
at gøre en god indsats på eget felt.

Ideen om Uddannelseshuset
Ideen til det kommende Uddannelseshus i Aalborg udspringer i høj grad af arbejdet med unge-strategien. Uddannelseshuset bunder i et
ønske om at få et tættere partnerskab mellem
de centrale aktører i kommunen. Uddannelseshuset er placeret centralt, så man ikke forfordeler nogle af de mange uddannelsesinstitutioner
i Aalborg frem for andre. Den bygning, som nu
huser Jobcenter Ung og Socialcenter Ung, er
ved at blive bygget om, så Uddannelseshuset
kan åbne i november 2014. Herefter vil også
Ungdommens Uddannelsesvejledning indgå
i huset. Uddannelseshuset er et samarbejde
mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltingen
og Skoleforvaltningen.

Tværgående samarbejde uden bureaukrati
Medlemmerne i gruppen er fra det operationelle
niveau i forvaltninger og uddannelsesinstitutioner.
Efterhånden er der skiftet en del ud og gruppen
er i kontinuerlig forandring. Der er god selvjustits
for at undgå, at møderne bliver for bureaukratiske.
Der orienteres ofte på mail, og derfor er der ikke
meget bureaukratisk ’dødvægt’ på møderne. Af
og til inviteres repræsentanter udefra ind, men det
er ofte gruppens egne medlemmer, der holder
oplæg. Deltagerne udfordrer hinandens faglighed ved at spørge til rammebetingelser, indsats
mm. Det giver også mulighed for at snakke sig
frem til løsninger. Når der drøftes konkrete problemstillinger, hvor der skal ideudvikles, tages
der ikke referat.
Samarbejde med det politiske niveau
En gang om året er byrådspolitikerne med på
arbejdsgruppens møde. Politikerne er glade for

Grundtanken er, at alle unge gerne vil have en
uddannelse og at det er normalbilledet, der skal
forme indsatsen, men sådan at den også er gearet til at få den sidste procentdel med, som har
barrierer i forhold til uddannelse.
Tidligere sekretær for Unge-strategiens
ledergruppe Niels Jahn Knudsen

Det bliver vigtigt at finde en model, hvor både de
forskellige kommunale instanser kan arbejde tæt
sammen og undgå dobbeltarbejde med den enkelte unge, men hvor også medarbejderne bruger
tiden bedst muligt. Fx overvejer man en model for
informationsmøder for bestemte delmålgrupper,
så medarbejderne ikke sidder og venter forgæves
på, at der kommer unge til netop dem.

Inspirationsmagasin
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ROSKILDE

– en samtale i Roskilde
Ungenheden er flyttet ud på Handelsskolen. De unge bliver
modtaget af værter og får kaffe eller te, mens de venter.
Værterne holder styr på, hvornår de professionelle er ledige
og kan tage samtaler med de
unge. Både UU-vejlederen og
sagsbehandleren deltager ved
den første samtale. Det har den
fordel, at den unge ikke skal fortælle hele sin historie til begge
medarbejdere og giver en meget hurtigere sagsbehandling
end før, og de unge bliver ikke
væk på vejen. UU-vejleder Lone
Bruus fortæller, hvordan samtaler nu foregår:
– Vi har en bærbar PC og vender tit skærmen, så den unge
kan se, hvilke data vi har på
dem. Nogle unge har haft mange forløb, og så spørger vi ind til,
hvorfor de har cyklet så meget
rundt. Det giver os et billede af,

hvad der har hindret, at de blev
fastholdt i uddannelsen. Sagsbehandlerne byder ind med oplysninger om ret og pligt, mens
en åbenlyst uddannelsesparat
måske kan blive meldt til uddannelsen med det samme og få at
vide, hvordan økonomien er. Når
de hører det, er der mange, som
siger, at de så hellere vil gå ud
og finde et job. På den måde får
vi mange vendt i døren.
Gode naboer
Sagsbehandlere fra Ungeguiden
har været på uddannelsesinstitutionerne for at holde oplæg
om de nye regler på kontanthjælpsområdet, som gør, at de
unge, der har planlagt sabbatår,
bliver klar over, at det kan de

Der bliver hele tiden udviklet på
indsatsen. Fx har medarbejderne noteret sig, at der kommer
flere gengangere. UU-vejleder
Lone Bruus reflekterer over årsagen:
– Måske fordi de unge ikke var
klar til uddannelse, måske fordi
de snakkede os efter munden
ved samtalen. Vi er ved at udvikle et nyt skema, de skal udfylde,
når de kommer, fordi vi måske
så kan blive klogere på, hvorfor
de kommer tilbage.

Digitalt
profilafklaringsværktøj
Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering har udviklet et digitalt profilafklaringsværktøj, som
kan understøtte visitationen til
uddannelseshjælp ved at give
sagsbehandleren en indikation
af hvilke unge, der er åbenlyst
uddannelsesparate. Læs mere
på www.star.dk

De vigtigste pointer
Fordele ved ungeenheder på uddannelsesinstitutioner
•• Aktørerne omkring de unge får kendskab til hinanden
•• De unge spejler sig i et uddannelsesmiljø, ikke et ’ledighedsmiljø’
•• Aktørerne omkring de unge kan opkvalificere hinanden: Jobcentermedarbejdere får større
viden om uddannelse. Mentorer med pædagogiske kompetencer kan hjælpe faglærere og
vejledere med at kunne håndtere unge med problemer
•• Det er lettere og hurtigere at etablere et tæt samarbejde med andre aktører
•• De unge bliver ikke væk ”på vejen”, og der er et hurtigere flow i afklaring – en del bliver vendt
i døren
•• Det er nemmere at lave håndholdt indsats – medarbejderne kan bogstavelig talt følge de
unge, der har behov for det, på vej

TEMA 3

En indgang

ikke. Det bliver også formidlet,
at hvis de siger nej til skolepraktik, får de karantæne.

TEMA 4
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TEMA 4: De unge skal ud i
virksomhederne
Temaintroduktion
De unge skal vide, hvad de kan bruge deres fremtidige uddannelse til – både for at
kunne træffe et kvalificeret uddannelsesvalg og for at finde motivationen til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. De har brug for netværk ift. praktik. Desuden
kan virksomhederne være træningsbane for unge, der har brug for at udvikle deres
faglige, sociale eller personlige kompetencer for at blive helt klar til uddannelse. Derfor skal de unge ud i virksomhederne, for her kan de få alle disse ting.
Samarbejdet med erhvervslivet kan ske ad mange forskellige veje. Der kan indgås nye
tværgående partnerskaber mellem kommunen, Ungdommens Uddannelsesvejledning,
erhvervsskoler, arbejdsgiverorganisationer og erhvervsliv - om at skabe øget kendskab
til erhvervsuddannelserne, bedre brobygning, flere praktikpladser og bedre fastholdelse. Der kan udvikles nye uddannelsesrettede tilbud, der drives af jobcenter og UU
samt uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der samarbejder om at opkvalificere
og motivere unge til at gå i gang med erhvervsuddannelse. Desuden kan virksomhederne inddrages i en forebyggende indsats i sammenhæng med den kommunale
indsats for 15-17 årige, så de unge kommer ind på arbejdsmarkedet og udvikler de
kompetencer, de skal bruge, for at kunne tage en uddannelse. Jobcentret kan også
med fordel have blik for samarbejdsmuligheder om at få unge nyuddannede i job.

Virksomhedsskoler. Artikel om udvikling af en ny skolemodel i Aarhus, hvor virksomhedsskoler drives i et tæt samarbejde mellem en virksomhed, jobcenter og UU (der i Aarhus er
samlet i en enhed) og de relevante uddannelsesinstitutioner.
Partnerskaber. Artikel om partnerskaber mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, UU
og Herlev Kommune, der er gået sammen om en tværgående indsats for at øge kvalitet og
gennemførelsesfrekvens i erhvervsuddannelserne.
Praktikpladssamarbejde. Korte artikler om samarbejde mellem jobcenter og erhvervsskoler om at finde praktikpladser til unge.
Jobrettet opkvalificering. Kort eksempel på hvordan jobcentret kan samarbejde med
brancher med gode beskæftigelsesmuligheder om at få nyuddannede i job.
Case. Historien om en rigtig betondreng.
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I dette tema:
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VIRKSOMHEDSSKOLER
I virksomhedsskolen finder unge, der har
det svært i uddannelsessystemet, motivationen til at uddanne sig. De bliver klædt på
til at træffe det rigtige uddannelsesvalg. Og
de får de kompetencer og det netværk, de
har brug for, for at nå målet om uddannelse.
På havnen i Aarhus rejser det nye hovedbibliotek
Urban Mediaspace Aarhus sig langsomt, men sikkert på Dokk1. Byggeriet startede ’nede i hullet’,
hvor struktører piloterede og støbte fundamentet
til multimediehuset. Nu er byggeriet kommet op
i højden, og elektrikere, tømrere og malere er
kommet til. Lige nu er der 37 forskellige entreprenører i gang på havnebyggeriet. På Dokk1
bygges fremtidens bibliotek, står der på Urban
Mediaspace Aarhus hjemmeside. Et innovativt
projektsamarbejde midt på byggepladsen har
allerede bygget fremtidens skole for unge, der
ellers har det svært i uddannelsessystemet.
Skole midt i byggeriet
Virksomhedsskolen er et afklarende og uddannelsesforberedende tilbud. En form for produktionsskoleværksted, der er fysisk placeret i en
virksomhed, og drives i et tæt samarbejde mellem
virksomheden, Ungdommens Uddannelsesvejledning, der i Aarhus er en del af jobcentret, og
Aarhus Produktionsskole. De unge er indskrevet
på Aarhus Produktionsskole og får produktions-

skoleløn. Jobcentret stiller en UU-vejleder til rådighed, Aarhus Produktionsskole en faglærer. Virksomheden stiller de fysiske rammer til rådighed.
I dag er der startet en ny ung, der er droppet ud
af gymnasiet. Nu tumler han derude med sjakket. Man får ikke bedre læremåde til dem, der
gerne vil bruge deres krop. Det er vejen til, at
de kan komme tilbage på skolebænken.
Thomas Ogola, faglærer

De unge går dagen igennem sammen med professionelle håndværkere i sjak på byggepladsen.
Samtidig understøttes de på byggepladsen af
faglæreren fra produktionsskolen og UU-vejlederen, der sikrer koblingen til det kommunale
system, og som kan tage hånd om situationer,
der opstår i løbet af dagen, så virksomheden er
fritaget for den pædagogiske opgave. Virksomhedsskolen er et meget tæt samarbejde, forklarer
centerchef for Job og Uddannelse i Jobcenter
Aarhus Claus Bislev:
– Vi er INDE i virksomheden, og det er nyt for os
på dén måde at være en del af virksomheden.
Samtidig kombinerer Virksomhedsskolen fordelene ved mesterlære, hvor de unge lærer af professionelle håndværkere, med at de unge samtidig er
i et uddannelsesmiljø sammen med andre unge.
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Virksomhedsskolen Aarhus Havn
Virksomhedsskolen Aarhus Havn er et tilbud til unge, der
ønsker en håndværksuddannelse indenfor bygge- og anlæg.
Virksomhedsskolen er etableret i forbindelse med Aarhus Kommunes byggeri af et
nyt multimediehus på Aarhus

Havn i et samarbejde mellem
Aarhus Kommune som bygherre på Urban Mediaspace
Aarhus, NCC som hoveden-

treprenør, Aarhus Produktionsskole, Aarhus TECH, og
Job og Uddannelse under
Jobcenter Aarhus, som Ungdommens Uddannelsesvejledning er en del af.
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I virksomhedsskolen kan man etablere et mini-ungdomsmiljø, så man får en kombination af at have
et mesterlære-miljø og et ungdomsuddannelsesmiljø. Det er også en af grundstenene i succesen.
Man lærer rigtig mange ting. Man har ansvar,
og det er motiverende. Jeg går ikke bare og
hjælper lidt, men laver en mands arbejde. Det
tænker man over, når man ligger hjemme tidligt
om morgenen, og sengen er blød.
Morten, elev i virksomhedsskolen

Faglærer fra Aarhus Produktionsskole Thomas
Ogola er begejstret:
– Det er første gang nogensinde, at vi får mulighed for at være midt i byggeriet med de unge
mennesker. Det er en læreproces for mig, og i
den grad også for de unge, og også for de håndværkere, der er hernede.
Ny skolemodel
Ideen til virksomhedsskolen opstod på en konference, hvor ungeaktørerne i Aarhus Kommune
var samlet for at få gode ideer til, hvordan
flere unge kunne få en uddannelse. Ideen
blev ’solgt’ til den kommunale chef for
byggeriet, og en uddannelsesklausul i kontrakten blev brugt som
indgang til at få NCC med. 3F
blev kontaktet for at sikre, at
den faglige organisation var
med på modellen. Der var
et langt forarbejde, fortæller centerchef i Job og Uddannelse i Jobcenter Aarhus Claus Bislev, og det
var lige ved at gå galt, da
alt ellers så ud til at være
på plads og Virksomhedsskolen Aarhus Havn
en realitet. Konceptet er, at
til gengæld for at jobcentret
stiller unge til rådighed som
arbejdskraft, så stiller virk-
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somheden faciliteter til rådighed for virksomhedsskolen. Da det gik op for NCC, sagde de først
nej. Men deres projektchef var en varm fortaler
for Virksomhedsskolen og fik bearbejdet sit eget
system, og pludselig stod der en grå skurvogn til
Virksomhedsskolen sammen med alle de andre
grå skurvogne på havnebyggeriet.
Uddannelsesvalg
Indtil nu har Virksomhedsskolen haft besøg af
140 unge, der har været rundt på byggepladsen.
Jeg har prøvet at gå ud med en ansøgning i hånden til virksomhederne. Du får ikke en skid ud af
det. Her får du mulighed for at prøve faget, og
bevise du er god nok og for at få en læreplads,
for du får skabt et netværk.
Morten, elev i Virksomhedsskolen
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Halvdelen har valgt at starte i Virksomhedsskolen, og den anden halvdel fik afklaret, at en uddannelse indenfor bygge og anlæg ikke var dét,
de gerne ville. Nogle af de unge, der er startet,
har forladt Virksomhedsskolen igen efter få uger,
fordi bygge og anlæg alligevel ikke var det rigtige
for dem. De er blevet klædt på til at træffe et andet uddannelsesvalg, der passer bedre. Resten
er blevet i Virksomhedsskolen for at finde ud af
hvilken uddannelse indenfor bygge og anlæg,
de skal tage, og få kontakter, der kan hjælpe
dem, når de skal have læreplads. UU-vejleder
Ilse Fogtmann ser Virksomhedsskolen som en
god måde at introducere de unge til erhvervsuddannelserne på. Uanset om de unge vælger en
erhvervsuddannelse indenfor bygge og anlæg
eller vælger noget andet.
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De unge bliver afklaret omkring uddannelse og
får en succesoplevelse, så de holder fast, når de
starter på erhvervsskolen, hvor de bliver udfordret på det teoretiske og uddannelsen i det hele
taget. Også hun brænder for virksomhedsskolen
og dét, den kan give unge, der har det svært i
uddannelsessystemet:
– Jeg havde en elev, der sagde: ’Og Ilse, når jeg
starter, så kan jeg sige, at jeg har været med til
at lave det her hus. De andre, hvad kan de sige?
De har måske lavet en snollet trappe’. De unge
har ikke haft de oplevelser før. Det kan de få her.
Jamen, det er så godt!
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Ideen spredes
NCC vil nu fortsætte Virksomhedsskolen i
nye større byggerier på havneområdet i
Aarhus. Samtidig er der etableret en afdeling af Virksomhedsskolen i samarbejde med MT Højgaard i forbindelse
med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Skejby, og i løbet af
efteråret etableres der endnu en
byggefaglig virksomhedsskole i
forbindelse Gellerup-planen. Der
er etableret en merkantil virksomhedsskole i et samarbejde mellem
Kvickly Bruuns Galleri, Aarhus Købmandsskole, Gøglerproduktionsskolen Aarhus samt Job og Uddannelse.
En virksomhedsskole på sundhedsområdet er også under udvikling i
samarbejde med et lokal center og Aarhus Social- og Sundhedsskole.
For faglærer Thomas Ogola giver det rigtig god
mening at arbejde i Virksomhedsskolen:
– Det, der driver mig, er, at jeg møder nogle unge
mennesker, der har lyst og har brug for et skub
for at finde vejen.
UU-vejleder Ilse Fogtmann er lige så begejstret.

Læs historien om ’en rigtig betondreng’
i virksomhedsskolen sidst i dette tema.
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Partnerskaber med erhvervslivet
styrker uddannelsesindsatsen
Partnerskaberne er vigtige, mener aktørerne bag partnerskaber mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, UU og Herlev Kommune. De er gået sammen om en tværgående indsats
for at øge kvalitet og gennemførelsesfrekvens i erhvervsuddannelserne.

Grundlæggende er målene i begge partnerskaber:
•• At alle unge skal have en praktikplads i en
virksomhed
•• At udvikle samarbejdet mellem grundskoleområdet og erhvervsuddannelserne, og øge
elevers, forældres og læreres kendskab til
erhvervsskolerne samt motivere eleverne til
at tage en erhvervsfaglig uddannelse
•• At udvikle et tæt og forpligtende samarbejde
mellem parterne
Konkrete aktiviteter er for eksempel:
•• Dansk Byggeri og Metal sender breve til medlemsvirksomheder og tillidsrepræsentanter i
Herlev med opfordring til at tage lærlinge
•• Herlev Kommune opfordrer virksomhederne
til at tage praktikanter
•• UU screener unge, der henvender sig i jobcentret. Hvis de har bestået et grundforløb, samarbejder man om kontakt til arbejdsgivere om
lærepladser eller praktikforløb

Kort om partnerskabsaftalerne
Herlev til Herlev
Partnerskabsaftalen ’Herlev til Herlev’ er indgået mellem Dansk Byggeri Hovedstaden,
Københavns Tekniske Skole, UU-Nord og
Herlev Kommune.
Partnerskabsaftalen er en fortsættelse af en
tidligere partnerskabsaftale, der skal fortsætte og udbygge samarbejdet mellem partnerne.
Samarbejdet skal bidrage til, at endnu flere
unge får en praktikplads. Den tværgående
indsats skal udbygges, så flere unge gennemfører deres erhvervsuddannelse. Kendskabet
til bygge- og anlægsbranchen skal øges hos
elever i folkeskolen. Det gode samarbejde
mellem grundskole, jobcenter, UU og teknisk
skole skal fortsættes og udbygges.
Godt i gang i Herlev
Partnerskabsaftalen ’Godt i gang i Herlev’ er
indgået mellem Metal Hovedstaden, TEC, UUNord og Herlev Kommune.
Med aftalen vil man afprøve en tværgående
indsats for at øge kvalitet og gennemførelse af
erhvervsuddannelserne samt reducere ledigheden. Der er særligt fokus på metalfagene.
Målet er, både at alle unge får praktikplads, at
udvikle samarbejdet på skoleområdet, at øge
kendskabet til teknisk skole for at motivere
flere til at tage en erhvervsfaglig uddannelse
og at udvikle samarbejdet mellem aktørerne.
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Flere unge skal have en erhvervsuddannelse.
Det mål er aktørerne bag to partnerskabsaftaler i Herlev enige om. De er også enige om
vejen derhen: Samarbejdet mellem grundskole,
jobcenter, UU og teknisk skole skal udbygges.
De første erfaringer med at udbygge samarbejdet via partnerskabsaftaler er positive. Partnerskabsaftalerne har skabt praktikpladser for
unge i Herlev og udbygget den tværgående
indsats, så flere gennemfører erhvervsuddannelse. Centerchef Birgitte Kjeldsen, siger om
partnerskaberne:
– Vi har rigtig meget fokus på lærepladser, men
vi spænder bredt i partnerskaberne og har også
fokus på aktiviteter i folkeskolerne og jobcentret.

Inspirationscases

•• Information i den lokale presse om partnerskaberne
•• Erhvervsskolernes uddannelseskonsulenter
besøger virksomhederne og sikrer, at de unge
er aktivt søgende
•• Erhvervsskolerne samarbejder med folkeskolerne om undervisningsforløb og aktiviteter for
folkeskoleelever på erhvervsuddannelserne
De unge kommer ud, hvor tingene foregår.
I Center for Unge – Job og Uddannelse ser man
en række positive resultater af partnerskaberne:
•• Aktørerne får kendskab til hinanden
•• Indsatserne for de unge koordineres bedre
på tværs af aktørerne
•• Aktørerne får delt deres viden om de unge.
Især er der sat fokus på at finde ud af hvilke
unge, der har brug for en hjælpende hånd til
at finde læreplads
•• Unge – Job og Uddannelse får henvist unge til
tilbud på erhvervsuddannelserne; for eksempel et tilbud på TEC om uddannelsesforlagt
vejledning, hvor de kombinerer undervisning
og vejledning for de unge i 13 ugers forløb. I
ungecentrets uddannelsesværksted kan TEC
inviteres ind til at fortælle om det, så ungecentret får henvist de unge, der kan have glæde
af sådan et forløb
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Centerchef Birgitte Kjeldsen oplever, at partnerskaberne styrker ungeindsatsen:
– Vi bruger hinanden i forhold til de kapaciteter, vi
har. Det betyder, at der er flere unge, der kommer
ud og får det input, de har brug for, for at komme i
uddannelse, ligesom de befinder sig på de steder,
hvor det foregår, i stedet for i tilbud, der ikke har
relevans i den sammenhæng.
Organisering af partnerskabet
I partnerskaberne mødes aktørerne mindst 4
gange om året. Herlev er en lille kommune, så
her er det muligt at have et meget konkret samarbejde omkring de unge. Centerchef Birgitte
Kjeldsen forklarer hvordan:
– Skolen har lister med elever, der skal gennemgås.
Det kan man, fordi Herlev er en lille kommune. På
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Opskriften på
partnerskabsaftalerne i Herlev
Partnerskabsaftalerne er forskelligt udformet, men har samme mål og rummer overordnet de samme ingredienser:
•• Indledning: Baggrunden for aftalen,
hvorfor vil vi samarbejde
•• Formål: Hvad vil vi overordnet opnå
•• Konkrete mål: Hvad vil vi konkret opnå
•• Aktiviteter: Meget konkret beskrivelse af,
hvem der gør hvad hvornår. Hvordan vil
vi nå de konkrete mål
•• Kommende initiativer: Hvad vil vi gerne
udvikle
•• Organisering: Hvornår vil vi mødes og
diskutere eventuelle problematikker samt
følge op på indsatser og resultater

den måde arbejder man sammen omkring den
enkelte unge, samarbejde mellem grundskole
og erhvervsskole om forløb, om fælles events
og andre aktiviteter.

Partnerskabsaftalen har vist sig at være en
succes for alle de involverede parter, og resultaterne har vist sig i form af praktikpladser
til unge.
Dansk Byggeri Hovedstaden, KTS,
UU-Nord og Herlev Kommune

Partnerskaberne giver et fleksibelt samarbejde
om de unge. Er der en ung, hvor erhvervsskolen
er bekymret, kobler man gerne mentor på fra
Unge – Job og Uddannelse. Men det kræver,
at parterne er villige til at prioritere det samlede
resultat. Birgitte Kjeldsen forklarer:
– Det er svært at måle indsatsen – hvor mange har
vi IKKE fået på offentlig forsørgelse. Vi arbejder
forebyggende. Det er en klar prioritering for os.
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For tiden vil mange gerne være kok
eller konditor. Praktikken giver den
unge et klart billede af, at jobbet
måske ikke er lige sjovt hele tiden,
og at man ikke starter med at være
stjernekok.

MARIAGERFJORD

Praktikker kvalificerer
uddannelsesvalg
Når de unge kommer ud i virksomhederne, får de viden om,
hvad de uddannelser, de ønsker sig, kan bruges til. Det
nuancerer de unges uddannelsesvalg.

forudsætninger, der er nødvendige for at kunne påbegynde og
gennemføre en ungdomsuddannelse. I projektet er erfaringen,
at de unge har stor gavn af at
komme ud i virksomhederne.

Mariagerfjord Kommune samarbejder med Rebild og Vesthimmerland om projekt Ungeindsats Himmerland. Målgruppen
er unge uddannelsesparate mellem 15 og 29 år, som ikke har
gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke har tilknytning
til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Målet er bl.a.
at støtte de unge til at opnå de
almene, faglige og personlige

Praktikker giver holdbare
uddannelsesvalg
Unge skal hurtigst muligt i uddannelse, men for nogle unge
kan uddannelsesvalget godt gå
for hurtigt. Nogle vælger en uddannelse uden at vide, hvad uddannelsesvalget reelt indebærer. Andre kikker meget snævert
og har behov for at få større viden om, hvilke fag og muligheder, der egentlig er.

Projektkoordinator
Pernille Dybdal Siem-Sørensen

Projektkoordinator Pernille Dybdal Siem-Sørensens erfaring er,
at praktikker forud for uddannelsen er med til at nuancere valget
af uddannelse. De unge bliver
udfordret til at overveje deres
uddannelsesvalg og blive klar
over, hvad de egentlig vil.
Praktikken aftales i samarbejde
med den unge, som selv er med
til at vælge og dermed også får
ejerskab og ansvar. Praktikken
er typisk på mellem 4 og 13
uger, afhængigt af om den unge
blot skal snuse til et fag, eller der
også er mål for at understøtte
den unges mødestabilitet, struktur på hverdagen og selvværd.

THISTED

Jobcentret og EUC Nordvest har gennem længere tid haft et projektsamarbejde om bl.a.
lærepladser. Der har fra starten været fokus
på forankring af samarbejdet i både jobcentrets og skolens drift.
Som en del af projektet har medarbejderne i
Jobcenter Thisted fået viden om de forskellige
uddannelser på et uddannelsesseminar, og de
er på den måde blevet klædt på til at tale med
virksomhederne i deres netværk om lærepladser til de unge. Det har åbnet mange døre, fordi
medarbejderne kender mulighederne i lokalområdet og ved, hvem de relevante kontaktpersoner i virksomhederne er. På samme måde har
EUC åbnet for en bred formidling af læreplad-

ser. Praktikcenterleder på EUC Torben Ladefoged forklarer:
– Vi skeler ikke til, hvem vi finder pladser til. EUC
har et rigtig godt virksomhedsnetværk, som vi
bruger meget energi på. Vores opsøgende arbejde er finansieret, når en ung kommer i lære,
uanset hvor den unge kommer fra.
Kan alle gøre, som de har gjort i Thisted? For
Torben Ladefoged handler det om tilgangen:
– Vi tror på, at samarbejde giver overskud på
bundlinjen, og derfor er der grønt lys fra vores
chefer. Hvis ikke det giver overskud for skolen, så
giver det i hvert fald overskud for samfundet. Vi
vil gerne være med til at bakke op om det lokale
sammen med både virksomheder og jobcenter.
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Samarbejde om praktikpladser
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EN RIGTIG BETONDRENG
Virkeligheden motiverer skoletrætte unge

Færdig med skolen
I en skurvogn på havnen i Aarhus sidder Simon,
der droppede ud af uddannelsen til struktør på
Aarhus TECH. Skolen var bare ikke ham. Han
er meget energisk, fortæller han. Det ligger nok
til hans ADHD, at han ikke kan sidde stille. Han
skal ud og bruge kroppen, og det var derfor, han
tænkte struktør. Men teorien var uoverkommelig, og det var demotiverende at lave betonopgaver, der blev kørt ud og sprunget i luften, så
snart karakteren var givet. Man spørger sig selv,
hvad fanden det skal bruges til, og hvad man
skal bagefter grundforløbet, forklarer han. Han
blev skoletræt og gad ikke stå op om morgenen.
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Skolen i virkeligheden
Vejlederen på Aarhus TECH foreslog en uges
praktik i Virksomhedsskolen på Aarhus Havn,
hvor skolen er flyttet ud i virkeligheden i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, der er bygherre
på det nye hovedbibliotek, Multimediehuset, Ungdommens Uddannelsesvejledning, der er en del
af Jobcenter Aarhus, Aarhus Produktionsskole,
Aarhus TECH og NCC, der er hovedentreprenør
på byggeriet. En UU-vejleder og en produktionsskolelærer er ansat i skolen til den daglige drift,
har den pædagogiske kontakt til de unge og
sørger for netværket til entreprenørerne
og de enkelte sjak på byggeriet, som
de unge kommer ind i.

Simon husker den mandag morgen, han startede.
Ligesom han gør hver dag nu, havde han taget
toget fra Grenå klokken fem for at være på byggepladsen halv syv, spise morgenmad i kantinen
og gå i gang kl. 7 sammen med de andre i sjakket. De støbte den mandag, og han kom lige ind
og i arbejdstøjet og ud at støbe. Når de støber,
har de en kantforskalling hele vejen rundt – en
kageform, forklarer han, og så trækker de en pladevibrator henover – en dejskraber – for at vibrere
betonen sammen. Der står han i den ene ende
med en strop, og han skal trække med samme
hastighed som struktøren i den anden ende for
at få det lige. Der er tryk på, når man skal støbe.
Man skal vide, hvad man skal gøre. Simon blev
i skolen på havnen.
Sjakket
Et sjak er ligesom et fodboldhold, forklarer Simon.
En gruppe, der arbejder godt sammen og kan
lide hinanden. Næsten en familie. Hvis man ikke
kommer op om morgenen, så er det ikke bare
én selv, man skuffer. Det er også de andre, der
mangler én. Simon har et virkelig godt forhold til
de andre i sjakket. Der er ros, når han gør tingene
rigtigt, og han får at vide, hvis det er forkert. Så
ved man det til næste gang. De unge i virksomhedsskolen ser hinanden i pauserne og snakker
om, hvad de har lavet, hvad de skal i gang med,
hvad der er fedt, og hvad der er træls. I dag er
der startet en ny i det sjak, Simon går i, så han
tager hånd om at få ham ind i tingene. Da Simon
startede, var der også en lærling i sjakket, der tog
hånd om ham. Det er ikke ligesom i en klasse.
Der er et helt andet fokus på den enkelte i sjakket, fortæller han.
Lidt for rå
Simon havde gjort det rigtig godt de første uger,
og sjakket var tilfredse med ham. Han var en rigtig
betondreng, og der var en læreplads i udsigt. Men
så var det tæt på at gå galt. Hans fremtoning var
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Nu er der gået 2½ måned. Simon tager stadig
toget klokken fem hver morgen, arbejder på at
vise sit værd og håber, lærepladsen kommer
tilbage. Hvorfor? Han tøver ikke: Hårdt arbejde!
Han får lov til at prøve struktørfaget af og lære,
hvordan man bygger et hus. Når han går hjem,
føler han, han har udrettet noget, og han har
ikke brug for sin medicin, når han knokler hele
dagen. Han får skabt et netværk hernede. Han
har lært ufatteligt meget. Både det sociale, teorien og praksis.
Klar til TECH igen
Fremtiden? Om et halvt år håber Simon, han
er på Studstrupværket sammen med resten af
sjakket og har fået læreplads. Uanset hvad er
målet, at han skal op på Aarhus TECH igen til
august for at færdiggøre grundforløbet. Nu har
man noget at komme ud til, og ved hvad man
skal lave, når grundskoleforløbet er færdigt, siger
han. Simon er klar til at tage en omgang mere
på Aarhus TECH.

Jobrettet opkvalificering
til offshore industrien
Der er stor efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere til både off-shore og vindmølleindustien. Derfor har Jobcenter Esbjerg udviklet et
samarbejde med rekrutteringsvirksomheder om
at hjælpe unge, der har færdiggjort deres erhvervsuddannelse, i job.
Både danske og norske olieboreplatforme efterspørger erfarne medarbejdere til fx overfladebehandling, elarbejde, stilladsarbejde, isoleringsarbejde og svejsning. Ud over de faglige
kvalifikationer kræver det også et godt bagland
og et godt helbred at kunne arbejde intensivt i
to uger med tre ugers afspadsering ind i mellem.
Jobrettet opkvalificering
Hvis en ledig er godkendt af en de tre rekrutteringsvirksomheder, jobcentret har aftaler med,
men mangler nogle af de certifikater, der kræves,
kan jobcentret bevilge AMU kurser, så vedkommende er fagligt klædt på til opgaven. Desuden
er der et sikkerhedskursus, som alle medarbejdere på platformene skal tage pga. helikopterturen ud til platformen. Jobcentret har nedsat et
team af medarbejdere med specialkendskab til
branchen og køber AMU kurser på AMU Vest,
som er meget fleksibel og med meget kort varsel
kan udbyde et kursus, hvis jobcentret har deltagerne. Når de ledige har fået de nødvendige
kurser, er de garanteret job inden for kort tid.
Jobcentret har en lignende aftale med vindmølleindustrien. Her er opgaverne i højere grad på
land, hvor møllerne monteres.

De vigtigste pointer
Hvorfor skal de unge ud i virksomhederne?
•• Praksisorienterede unge bliver brancheafklarede og finder motivationen til at påbegynde en
erhvervsuddannelse. De finder ud af, hvad uddannelsen peger frem i mod og hvilke krav, der
stilles. De udsættes for et ”realitetstjek”
•• Ved at deltage i livet på en rigtig arbejdsplads og blive involveret i de forskellige arbejdsopgaver,
udvikler de unge deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Der er tale om praksislæring
•• De unge får mulighed for at vise, hvem de er, hvad de kan og vil, samt skabe sig det nødvendige
netværk, som kan bane vejen for en læreplads/uddannelsesaftale
•• Nogle får skabt mulighed for et fritidsjob, mens de er under uddannelse
•• De får referencer og praktisk erfaring til CV’et
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lidt for rå for NCC, der sagde fra. Thomas, faglæreren fra produktionsskolen, måtte på banen
for at løse problemerne, og Simon blev glad for
at have de voksne i virksomhedsskolen at snakke
med, om hvad der skete, og hvad han selv kunne
gøre anderledes. Det har de talt en del om.
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TEMA 5: Unge med problemer skal
have en helhedsorienteret indsats
Temaintroduktion
Blandt de uddannelsesparate unge er der nogle, der har så alvorlige problemer, at de
har brug for en både helhedsorienteret og uddannelsesrettet indsats for at blive klar
til uddannelse. Derfor er det vigtigt, at der er et tæt samarbejde mellem alle aktørerne
omkring de unge, så de unge kan få den indsats, den enkelte har brug for – gerne inden problemet når at vokse sig større. Og både før de unge går i gang, og når de er på
skolen. En snak med en mentor på rette tid og sted kan hjælpe en ung til at håndtere
tingene og fx vælge et nyt fag, hvis det første valg ikke var det rigtige eller lægge en
strategi for at få løst økonomiske eller sociale problemer. En social- eller sundhedsindsats kan være en nødvendig del af den uddannelsesrettede indsats for nogle unge
og netop dét, der gør dem i stand til at starte og fastholde sig i uddannelse.
Et tæt samarbejde og en viden hos aktørerne om hvilke redskaber og muligheder, de
andre i netværket kan byde ind med, er afgørende for den rigtige indsats for unge,
der har svært ved at komme i gang med uddannelse eller er truet af frafald, når de
er i gang. Ofte kan det betale sig at se lidt bort fra kassetænkningen og bruge lidt
ekstra kræfter for at yde en, måske beskeden indsats, som gør, at den unge bliver
klar, bliver i uddannelsen og ikke får brug for den store redningsplan, der skal sættes
i værk, når først den unge er faldet ud og har indkasseret et nederlag.
Flere kommuner har samlet de relevante aktører i tværgående ungeenheder på egen
adresse for at møde de unge på en ny måde, hvor det er de professionelle, der flytter
sig og ’løber rundt’ i systemet, mens de unge har én indgang. Andre har etableret
tværgående samarbejdsfora på både det strategiske, operationelle og udførende
niveau, og styrket samarbejdet via netværk.

Helhedsorienteret ungeindsats. Hvad har de unge brug for, når de skal overvinde barrierer
for uddannelse? Christina fortæller om sine erfaringer i temaets første artikel, der samtidig
beskriver Holstebros helhedsorienterede ungeindsats.
Mentorer. Artikel om mentorer, der er ansat i jobcentret, men færdes i uddannelsesmiljøet.
Overgang til uddannelse og fastholdelse. Korte eksempler på brug af overgangsmentorer
og på, hvordan kontaktvejledere kan sikre videndeling om unge i risiko for frafald. Samt en
case om omvalg i stedet for frafald.
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I dette tema:
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HOLSTEBRO

FRA JOBCENTER TIL PODIEHÅR

med hjælp fra Ungeindsatsen

Unge med alvorlige problemer kan komme videre i uddannelse, når jobcentret stiller én gennemgående konsulent til rådighed, arbejder helhedsorienteret og tilrettelægger indsatsen
ud fra den unges ønsker og behov
Christina mødte kommunen, da hun var 13, og
problemerne med hende var så store, at skolen og forældrene kastede håndklædet i ringen.
En lang række behandlingsforløb fulgte: Terapi
for hende, familieterapi for hele familien. Familien anede ikke, hvad de skulle gøre, og lærerne
mente, at hun ikke kunne finde ud af skolen. Nu
er hun først i 20’erne og sidder slank og velklædt
i Ungeindsatsens mørkeblå sofa. Hun har både
smil og alvor i stemmen:
– Jeg kan sådan set godt forstå dem, for der var
altid problemer med mig. Alle sagde altid ’tag
dig nu sammen’. Men jeg kunne jo ikke opføre
mig ordentlig, og kom hele tiden i konflikt. Jeg
mødte mindst 20 psykologer i de år. De mente,
jeg havde ADHD.
Som 16-årig flyttede hun hjemmefra. Kommunen hjalp med en bolig. Det hjalp på forholdet til
forældrene, men set i bakspejlet mener hun, at
hun nok fik lidt for frie tøjler i den periode. Inden
hun fyldte 18, havde hun fået en voldsdom. Uddannelse? Hun havde taget grundforløbet som
frisør, men var droppet ud, for det var umuligt at
gennemføre med alle de tanker, hun ikke kunne
holde styr på.
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Unge med problemer skal have en helhedsorienteret indsats
Ungeindsatsen er Jobcenter Holstebros tilbud til
unge, der har barrierer for uddannelse, men som
kan blive klar med den rette hjælp og støtte. De
unge har fx afbrudt uddannelsesforløb og er ofte
uafklarede om ønsker og mål om uddannelse
og job. Et flertal har haft en opvækst med omsorgssvigt, er psykisk skrøbelige og har et svagt

netværk. De har haft svære indlæringsbetingelser
i grundskolen og har store faglige udfordringer.
Nogle har en psykisk lidelse som fx depression,
personlighedsforstyrrelse, ADHD eller angst, eller
er ’på kanten af misbrug’. Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager de unge at blive klar
til uddannelse. Det kan være 4 uger eller flere år
– men fælles for de unge er, at de har så alvorlige
problemer, at de har brug for en specialiseret og
helhedsorienteret indsats.
Vi må kunne gøre noget
Da Christina blev 18, mødte hun Mie i Ungeindsatsen. Med en træls attitude og vant til at
skyde alt, hvad kommunen kom med, i sænk.
Hun havde ikke høje forventninger til endnu et
møde med én fra kommunen:
– Det første, Mie sagde til mig, var: ’Du må godt
sige ’dumme kælling’ og ’fuck dig’ til mig – jeg
skal bare have en forklaring på hvorfor’. Det var,
som om hun så mig med det samme. Da jeg kom
ud fra det møde, var jeg slet ikke irriteret – og det
var jeg ellers ALTID efter sådan nogle møder,
fortæller Christina.
Mie var nem at snakke med og mente, at de
måtte kunne gøre noget ved dét, der stod i vejen for Christinas drøm
om at blive frisør.
Det første, Mie
m e nte, d e r
skulle gøres,
var, at Christina blev
udredt hos
en psykiater.
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ADHD-diagnosen blev rettet
til en personlighedsforstyrrelse, og så fulgte en periode med samtaler med
psykiateren og hjemmearbejde med Mie, og Christina
fik mere styr på det hele:
– Det var en kickstart til at
se ind i mig selv og se, hvorfor jeg tænker og handler sådan, og hvad jeg kan gøre.
Mie tog det så seriøst. Ikke noget ’tag dig nu sammen’. Hun
sørgede for, at jeg kom til tiden
og var med hele vejen. Bare det,
at hun talte, som om det var noget,
vi klarede sammen.
Christina startede i praktik i en tøjbutik og
fik nye erfaringer. Her var nogen, der roste
hende, og sagde at hun var god til det, hun
lavede. Praktikken blev til et års job, og et mere.
Men så fandt kolleger og ledelse ud af, at hun
havde haft psykiske problemer, og det hele vendte. Fra at være som alle andre, blev det pludselig
hendes skyld, når noget gik galt. Da ansættelsen
løb ud, var det fint, syntes Christina. Men nu var
hun tilbage på kontanthjælp.

Pædagogiske kompetencer
Medarbejderne er alle uddannet indenfor det
pædagogiske felt, og de unge har kontakt til den
samme konsulent, fra de træder ind ad døren, til
de er godt i gang med en uddannelse. Medarbejdernes kompetencer og rammerne for indsatsen

For medarbejderne er det en udfordring, at de
skal have en meget bred viden og være både
myndighed, arbejdsmarkedskonsulent og mentor. Men for de unge giver det tryghed at have
én konsulent, der kan det hele.
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Metoder i Ungeindsatsen
Strategien i ungeindsatsen er ’så få hænder på
sagen som muligt’. Den unge får tilknyttet en
arbejdsmarkedskonsulent, der også varetager
mentor- og myndighedsopgaver. Der arbejdes
målrettet mod uddannelse ud fra den unges ressourcer i en individuel, helhedsorienteret, koordinerende indsats med andre faggrupper, der også
er i kontakt med den unge fx UU, læger, psykiater
eller kriminalforsorg.

er to af tre ingredienser, der skaber resultater.
Leder af Ungeindsatsen Solveig Hovmøller mener,
at en tredje ingrediens er mindst lige så vigtig:
− Det har afgørende betydning, hvordan vi møder
de unge. Vi arbejder med stor gennemsigtighed for de unge og stor respekt. Vi fortæller de
unge, hvad vi ser, og hvad det gør, at vi tænker,
og hvad vi så peger på, der kan ske. Vi skal hele
tiden kunne italesætte, hvorfor vi gør, som vi gør
og foreslår dét, vi gør, så den unge inddrages
og kan se konteksten og sammenhængen med
målet om uddannelse.

Inspirationscases

Samarbejde med virksomhederne
Virksomhedspraktik er den centrale aktive indsats for de unge, og konsulenterne har et tæt
samarbejde med virksomhederne, der indeholder
sparring og rådgivning, dels for at virksomheden
kan håndtere opgaven med den unge, dels for at
fastholde den unge i forløbet.
Leder af Ungeindsatsen Solveig Hovmøller forklarer, hvorfor virksomhederne er så vigtige:
– Vi går efter, at alle unge skal ud i en virksomhed. Det er, fordi den ballast, de får dér, fagligt,
personligt og socialt, den kan vi ikke give dem
på en anden måde.
De unge får afklaret ønsker og mål, når de oplever, hvad uddannelse kan bruges til. De får trænet
sociale, personlige og faglige kompetencer. De
får netværk, referencer og relationer. Nogle får
praktik- eller læreplads eller et
fritidsjob, mens de er i
uddannelse.
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Derfor er konsulent Susie Hansens erfaring, at
det er en fordel for de unge at bruge tiden indtil
uddannelsesstart i en virksomhed:
– Vores unge har tit svært ved at sælge sig selv
på linje med andre unge. De har brug for at træne
deres kompetencer. De mangler det netværk,
andre unge har. Det er en fordel for dem at få
en relation i en virksomhed og få vist, de kan
noget. Det bringer de unge mere på linje med
andre unge.
Fra jobcentrets ungeindsats til
eksamen i avantgarde/podiehår
Da Christina kom tilbage på kontanthjælp, fik
hun kontakt med Mie igen og bestemte sig for
at søge ind som kvoteelev på frisøruddannelsen.
Optagelsesprøven var en fuld styling af tøj, makeup, hår og negle. Der var 90 ansøgninger og 10
pladser, og Christina kom ind. Kort efter ringede
skolen med forslag til en praktikplads.
– Jeg skrev selv ansøgningen, og da jeg skulle
til samtale, kørte Mie mig. Jeg var så nervøs, at
jeg brækkede mig på vejen derned. Mie, hun har
stået model til en del.
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Christina ryster let på hovedet. I morgen skal
hun op i en stor prøve: Avantgarde/podiehår.
Hun har selv syet modellens kjole og designet make-up og hår. Der er sket meget, siden hun mødte Mie, og det har
været en fælles indsats, mener hun:
– Mie har været nøglen til det hele
– og mig selv: Jeg fik kikket indad
og sagt, at nu skulle jeg fandeme tage mig sammen. Jeg er
blevet ældre og har arbejdet
med mig selv. Men jeg blev
skubbet af, at Mie troede på
mig og bakkede mig op. Hun
er altid positiv, altid frisk og
aldrig sur. Uanset hvad. Det
er dét, der virker bedst… Jeg
har faktisk aldrig kaldt hende
noget grimt, slutter Christina
med et sidste eftertænksomt
smil.
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MENTORERNE skal (med)
ud i uddannelsesmiljøerne

Erhvervsskolerne kan tage sig af det faglige, men hvis unge har personlige og/eller sociale
problemer, kan erhvervsskolerne ikke klare hele fastholdelsesopgaven alene. Mentorerne
er ansat i jobcentret, men færdes i uddannelsesmiljøet og kan hurtigt træde til, hvis noget
brænder på.
erhvervsklasse for frafaldstruede
elever og unge. Mange af eleverne i denne klasse er tidligere
kendte i jobcenterregi. Alle hans
opgaver indebærer et tæt samarbejde med underviserne og
vejlederne på erhvervsskolen.
Personlige relationer
gør en forskel
– Jeg har etableret mange relationer til erhvervsskolen på
græsrodsniveau, forklarer René
Leppänen, og fortsætter: For

Eksempel: Overgangsmentor følger den unge
hele vejen
I Jobcenter Greve får de
unge en overgangsmentor,
der følger dem hele vejen
gennem afklaring og valg
i jobcentret og over på uddannelsesinstitutionerne.
Overgangsmentoren overdrager først den unge, når
uddannelsesinstitutionen
kan overtage fastholdelsesopgaven og ikke har
brug for jobcentrets hjælp.
Jobcentret bruger ressourcer på opgaven, men fastholder de unge bedre.
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René Leppänen er fastholdelsescoach og vejleder i Jobcenter Slagelses ungeenhed, der er
placeret på Selandia CEU. Han
er noget af en blæksprutte, der
arbejder meget fleksibelt. Han
er bl.a. en del af vejledningsteamet i ungeafdelingen, følger
op på de elever, der har fravær,
og deltager så vidt muligt, når
erhvervsskolens vejledere har
fraværssamtaler med de unge.
Han støtter desuden op om
de elever, der går i Selandias

Inspirationscases

eksempel har jeg inviteret mig
selv med på vejledernes møder for at fortælle dem om uddannelsespålæg og de lovkrav,
jobcentret skal leve op til. Eller
stå lidt på mål for det der med,
at ’jobcentrene sender alle mulige unge ud på uddannelserne’.
René deltager også i Selandias dialogforum hver måned.
Her deltager han sammen med
UU og vejlederne på erhvervsskolen, hvor deltagerne som et
reflekterende team kan drøfte
udfordringer, fx med en udfaldstruet ung.
– I 40 % af tilfældene kender jeg
den unge, så møderne fungerer
som en slags fælles opkvalifice-
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ring, men det er primært vigtigt
for at opbygge relationer til uddannelsesinstitutionernes vejledere og faglærere, forklarer han.
Han har tidligere været primær
person for unge i et særligt forløb og bl.a. haft til opgave at
ringe til de unge for at få dem
til undervisning til tiden. Det betyder, at mange af de unge allerede kender ham og ved, at de
kan kontakte ham for at få taget
toppen af deres bekymringer.
Han tager ofte en snak ude på
værkstederne med de unge, der
hænger lidt i bremsen.
– Jeg er jo ikke myndighed, men
jeg kan støtte, hvis der er udfordringer. Fx hvis en ung har

Eksempel:
Kontaktvejledere sikrer
videndeling om unge
I Aarhus løste kontaktvejledere løste problemet med
manglende systematisk videndeling om frafaldstruede
unge på tværs af jobcenter,
UU og uddannelsesinstitutioner.
UU er en del af Jobcenter
Aarhus, hvor man ofte først
hørte om unges frafald, når
det var en realitet, og de
unge (igen) stod i jobcentret.
Jobcentret har nu faste kontaktvejledere fra UU på alle
uddannelsesinstitutioner.
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Mentor for elever
såvel som undervisere
Tommy Skaalum, der er fastholdelsesmentor på Syddansk Erhvervsskole i Vejle, starter med
at fastslå udgangspunktet for
indsatsen for de unge, han er i
kontakt med:
– Der er masser af grunde til, at
det kan være svært at tage en

VEJLE

Resultater
Inden Tommy Skaalum blev
tilknyttet autouddannelsen på
Syddansk erhvervsskole var
frafaldet på 25 %. Efter et år
var det på 11 %. I år har man
kun målt på de elever, der falder fra uden omvalg, og her er
frafaldet under 5 %.

Skolens udbytte af fastholdelsesmentoren? Tommy har vendt
kulturen. Nu spørger vores lærere ham til råds om fastholdelse.
Vores faglærere er fagligt dygtige og har et pædagogisk grundkursus. Men de er ikke uddannet til at tackle de unge, der har
sociale og personlige udfordringer.
Praktikcenterleder på Syddansk Erhvervsskole
Trine Kynde Hovad

uddannelse, men jeg har endnu
til gode at møde en ung, som
ikke gerne vil have en uddannelse. Det er det, vi holder fast i.
Tommy Skaalum er ansat i
jobcentret og færdes til daglig
på erhvervsskolen. Det tætte
samarbejde er en strategisk beslutning i jobcentret. Karen Hvid
Vestergaard, der er afdelingsleder i Jobcenter Vejle, forklarer:
– Vi skal spørge uddannelsesinstitutionerne, hvad vi kan bidrage med for at hjælpe dem
med at løse deres opgave. Vi
skal ikke lære dem, hvordan de
skal gøre deres arbejde. Og så
holde fast i, at vi har et fælles
mål. For vi hænger alle sammen
på den, hvis ikke de unge kommer igennem deres uddannelse.
Jobcentrets engagement i at
få de unge godt igennem ud-

Når vi vil samarbejdet, bliver vi også nødt til ikke at være så karrige med, hvem der nu har pengene med. Når jeg snakker med
andre kommuner siger de tit, at vi ikke er rigtig kloge, at skolerne
også skal betale. Og det er jo tit sådan nogle økonomiske diskussioner, man ender i, så jeg tænker, det er også en strategisk
beslutning at sige: Det her vil vi have. Og så må vi finde ud af,
hvordan vi gør, og hvordan vi får betalt skidtet.
Afdelingsleder i Jobcenter Vejle, Karen Vestergaard

dannelsen giver goodwill på
erhvervsskolen, og det tætte
samarbejde giver en synergieffekt, der også kommer underviserne til gode. Tommy Skaalum
er med i lærernes netværk for
at få indblik i, hvad der optager
dem og i deres arbejdsgange.
Øget kendskab til hinanden kvalificerer indsatsen, mener han:
– Vi oplever tingene forskelligt
og har forskellige fagligheder.
Har de en ung, der sidder som
en hoppebold, kan jeg forklare, at han jo ikke gør det for at
ødelægge undervisningen. Hvis
vi sætter os sammen, bliver vi
dobbelt så kloge.
Grundforløbet på erhvervsskolerne er normalt på 40 uger,
men kan forlænges til 60 uger.
Og viljen til at forlænge forløbene, og dermed fastholde de
unge, er blevet større, oplever
Tommy Skaalum:
– Min holdning er, at det da er
bedre, at de unge klarer forløbet på 60 uger, end at de bliver smidt ud af skolen efter 40
uger. Hvis vi smider alle ud, har
skolerne jo ikke nogen at undervise. Den holdning er efterhånden blevet overtaget af lærerne,
der bruger mit argument overfor
hinanden.
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mistet sit buskort eller har brug
for støtte til at søge SU. Så gør
jeg, hvad jeg kan for at hjælpe
de unge hen til den person, der
kan hjælpe dem, så de bliver i
uddannelsen. Evt. også med et
’pitstop’ på et værksted, hvis de
har brug for det. På den måde
bliver de i uddannelsesmiljøet.
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MARIAGERFJORD

Samarbejde på praktikerniveau i
’Fastholdelsesnetværk’
Som en del af et EU-Socialfondsprojekt har UU for 3½ år siden videreudviklet et praktikersamarbejde i form af et fastholdelsesnetværk. Målet er, at praktikerne får tæt og uformel
kontakt, så de kan arbejde sammen om de fælles udfordringer ift. fastholdelse.
I Fastholdelsesnetværket deltager ungeteamet
i Jobcenter Mariagerfjord, koordinator fra UU,
uddannelsesvejledere fra undervisningsinstitutionerne Tech college, Tradium, Sosu Nord og VUC.
Det handler også om at lære hinandens indsats
og arbejdsgange at kende. De er i gang med
sammen at besøge uddannelsesinstitutionerne.
Projektet har været en mulighed for at gå i gang
med den indsats, som med kontanthjælpsreformen er blevet indført som lovgivning.
Helhedsorienteret indsats
Fastholdelsesnetværket er baggrund for koordinator Pernille Dybdahl Siem-Jørgensens daglige
arbejde. Som projektansat er hendes rolle lidt
anderledes, end hvis hun havde været ansat i
jobcentret, fordi hun kan arbejde intensivt med
håndholdt indsats og samarbejdet på tværs af
faggrænser.
– Vi har stort fokus på at støtte de unge til at få
styr på de problemer og barrierer, som de har i
privatsfæren. Det er ofte dér, de største udfordringer er, forklarer Pernille. Hvis en ung
fx har et misbrug, sørger vi for hurtigt
at få etableret kontakten til misbrugscentret.
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Pernille kender en del af de unge
rigtig godt, fordi de sideløbende
med deres aktiviteter i Projekt
Ungeindsats Himmerland op til
uddannelsens start har samtaler
med hende. Desuden har hun ½
time om ugen som mentor for dem
de første 3 måneder af deres uddannelse. Men ansættelse i projektet gør,

at hun har mere ’elastik’ og også taler med unge
efter 1 – 1½ år, hvis der opstår problemer:
Pernille har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om de unge. Uddannelserne
ringer hurtigt tilbage til Pernille eller svarer på mail,
hvis hun kontakter dem for at høre, hvordan det
går med en bestemt ung. Ligesom de hurtigt
kontakter hende, hvis en ung har lidt for meget
fravær. Årsagen til frafald kan være faglig, men
handler ofte om misbrug eller problemer i familien. Pernille kontakter så den unge for at finde
en løsning. Hun har en bred kontaktflade – oftest
via studievejleder, men også til kontaktlærer, studiecoaches eller den unge selv.
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CASE

FASTHOLDT
via omvalg
Anders og Rune er mekanikerelever på
Syddansk Erhvervsskole i Vejle. De er
begge 17 år og er snart færdige med
deres grundforløb. At de er kommet
så langt, er ikke nogen selvfølge, for
de har begge måttet skifte spor. Studievejlederen og fastholdelsesmentoren har støttet dem undervejs, så de
med mindst mulig afbræk kom godt
videre.
Anders startede på EUX som mekaniker, mens Rune startede på kokkefaget.
De fandt ret hurtigt ud af, at deres første
valg ikke levede op til deres forventninger.
Anders syntes, der var for mange timer på
skolebænken og for få timer i værkstedet for
hans temperament. Så han valgte at springe
over på grundforløbet. Mens Rune forudså at
de lange og skæve arbejdstider i kokkefaget ville
blive for stressende i længden:
– Man skal jo lave noget, man kan lide. Og kok
var ikke lige min stil, forklarer han.

Da Anders startede på
grundforløbet, havde hans
kammerater allerede haft
mange ting, som han selv skal

indhente, men det
tvivler han ikke på, at han
kan. Hans drøm er at komme
til USA og arbejde med ’muskelbiler’:
– Når jeg ser det i fjernsynet, tænker jeg: Det
bliver mig en dag.
Rune kunne godt tænke sig en dag at få sit eget,
men det er langt ude i fremtiden, og først skal de
finde lærepladser.
– Hvis ikke jeg føler mig helt klar til en læreplads,
skal jeg måske forlænge mit grundforløb lidt, sige
Rune. Det er i hvert fald for dumt at give op og
bare gå ud.
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Rune mødtes hver måned med vejlederen på Erhvervsskolen for at snakke om, hvordan det gik.
Efter 3 måneder kunne vejlederen godt se, hvor
det bar hen og kom med et forslag, fortæller han:
– Hun foreslog mig at prøve at være på mekanikerlinjen en måned. Det syntes jeg faktisk var
virkelig fedt. Det er nogle flinke mennesker, og
selv om det var svært i starten, syntes jeg selv,
at jeg fik en god start, for jeg havde
mine venner hernede. Det er altid
godt at have nogen, der kan
hjælpe en videre.
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De vigtigste pointer

Der jo er masser af grunde til, at det kan
være svært at tage en uddannelse. Men jeg
har endnu til gode at møde en ung, som ikke
gerne vil have en uddannelse. Og det er det,
vi holder fast i.
Fastholdelsesmentor i Vejle,
Tommy Skaalum

Det vigtigste er, at der er et forpligtende samarbejde, og at der bliver taget fat i den unge,
der er ved at falde fra. Det er mindre vigtigt,
hvem der gør det, bare der bliver taget affære.
Koordinator Pernille
Dybdahl Siem-Jørgensen

Det er en strategisk beslutning at alle borgere
kun har én kontaktperson. Hvis borgeren har
svært ved at finde rundt, skal vi gå med. Det
er os, der skal få systemerne til at fungere.
Afdelingsleder Karen Hvid Vestergaard,
Jobcenter Vejle

Opskrift på opbygning af et godt
samarbejde på praktikerniveau
mellem jobcenter og erhvervsskole
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•• Gør jobcentret synligt på uddannelsesinstitutionen. Gør dig selv synlig. Tag ud og præsenter dig. Skab netværk
•• Fortæl om de unge, og om hvorfor deres
uddannelsesplaner ser ud, som de gør
•• Vær hurtig til at besvare henvendelser fra
uddannelsesinstitutionen

Fastholdelsesmentorers
opgaver og metoder
•• Er synlig og tilgængelig på uddannelsesinstitutionen og skaber netværk med
undervisere og vejledere – og unge
•• Tager sig af de problemer, der ligger
udover de rent faglige udfordringer, og
som er en barriere for at den unge gennemfører uddannelsen
•• Følger op på fravær via direkte kontakt
til de unge, der ikke møder op
•• Deltager i undervisernes fraværssamtaler med udfaldstruede unge
•• Støtter underviserne i at rumme og tackle unge, der har personlige og sociale
problemer, der gør det svært for dem
at blive i uddannelsen
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