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Unge uden uddannelse er mere berørte af ledighed og har længere ledighedsperioder
end personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der er behov for systematisk indsamling af viden om, hvilken indsats der er mest effektiv i forhold til at
få unge ledige til at påbegynde uddannelse.
Projekt ’Unge - godt i gang’ er et kontrolleret forsøg, som designes med en deltagerog en kontrolgruppe. Unge i deltagergruppen får en intensiv og særlig tilrettelagt indsats, mens unge i kontrolgruppen får den normale indsats i jobcentret.
Målgruppen
Målgruppen for projekt ’Unge - godt i gang’ er dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år (alle matchgrupper). Denne målgruppe er sammensat af unge med forskellige behov og kvalifikationer: Dels unge med og uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Dels unge med og uden umiddelbare forudsætninger for at påbegynde
og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatsen i projektet
skræddersys til hver af de fire ungegrupper.
Den normale ungeindsats
Ifølge nye ungeregler, så skal alle unge ledige under 30 år have den første jobsamtale
på jobcentret senest efter en måneds ledighed. Derefter hver tredje måned, og de skal
have et aktivt tilbud inden tre måneders ledighed.
Projektets ungeindsats
Det nye i projektet er, at de unge får en indsats, der indeholder følgende:
• Alle unge modtager et informationsbrev i den første ledighedsuge, hvor de
indkaldes til første samtale i jobcentret og den planlagte indsats beskrives.
• Den første samtale i jobcentret afholdes i løbet af den første uges ledighed.
Herefter skal der afholdes samtaler regelmæssigt hver eller hver anden uge.
• De unges læse- og skrivefærdigheder bliver afklaret. Alle unge, der har behov
for det, får læse- og staveundervisning sideløbende med den øvrige aktive
indsats.
• Alle unge uden uddannelse får et fremrykket og individuelt tilrettelagt aktiveringsforløb efter senest seks ugers ledighed.
• Alle unge uden uddannelse får en mentor tilknyttet, som følger den unge enten på jobcentret, arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Mentoropgaven er bred og rummer bl.a. hjælp og introduktion til job eller uddannelse,
støtte til at komme op om morgenen og møde til tiden, støtte til at kontakte
jobcentret eller andre myndigheder, hjælp til jobsøgning mv.
• Alle unge, der har behov for det, får tilbud om forebyggende og afklarende
forløb såsom fysisk træning, kostvejledning, samtaler med psykolog mv.

Indsatsen specifikt for hver af de fire grupper af unge
Projekt ’Unge - godt i gang’ indeholder en særlig indsats for hver af de fire grupper:
1) Unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og hvor det vurderes, at de ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller
påtage sig et job på ordinære betingelser:
Unge i denne gruppe vil få øget deres sociale og faglige kompetencer via en plads i et
virksomhedscenter, som kan opkvalificere dem til ordinært job. De får samtaler og
tilknytning af mentor i virksomhedscentret. Hvis der er behov for det, sættes der ind
med læse- og staveundervisning og forebyggende og afklarende tilbud.
2) Unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og hvor det vurderes, at de ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en uddannelse,
men de kan varetage et ordinært job:
Unge i denne gruppe skal forberedes til uddannelse via job med uddannelsesperspektiv, som skal styrke deres uddannelsesparathed, motivation og faglige kvalifikationer.
Indsatsen består af samtaler og tilknytning af en mentor. Hvis den unge har behov for
det, så sættes der ind med læse- og staveundervisning og forebyggende og afklarende
tilbud.
3) Unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, som har forudsætninger for at gennemføre en uddannelse:
Denne gruppe af unge får en indsats, som har fokus på at få dem til at påbegynde et
ordinært uddannelsesforløb. De får samtaler, bliver tilknyttet en mentor, får uddannelsesrettet aktivering og evt. læse- og staveundervisning.
4) Unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse:
Unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse er relativt ressourcestærke og
har brug for at blive fastholdt i deres jobsøgning med samtaler minimum hver anden
uge og herefter virksomhedsrettet aktivering inden 13 uger.
Økonomi
Der forventes anvendt ca. 15 mio. kr. til forsøget. Midlerne går til at kompensere jobcentrene for udgifter til fx mentorer og en ekstra aktiv indsats for de unge. Hertil
kommer udgifter til evaluering og udvikling af registreringssystem.
Kontakt:
For yderligere information, kontakt venligst Maria Nørby, kontorchef, telefon 3528
8467.
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