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Investeringsperiode:
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jobcenter@haderslev.dk
Tlf.: 74 34 05 00

Investeringsstrategien har følgende målgrupper


Give unge med komplekse problemstillinger en helhedsorienteret indsats UTA – et supplerende
undervisningstilbud, som er rettet mod elever i 7. til 9. klasses elever, der har en uhensigtsmæssig
tilgang til egen læring.

Investeringen vil indeholde følgende indsatser


Med særligt tilrettelagt forløb kan den unges samlede livssituation forbedres og derved
o Gøre dem uddannelsesparate til en kommende ungdomsuddannelse
o
Selvforsørgende i deres voksenliv.

Bagrund for indsatsen




A: 45 elever (cpr.nr udtaget) i ungeuniverserne (7., 8. og 9. klasse) der i høj grad er udfordret
personligt og socialt. Der skal ekstraordinær indsatser til for at flytte flere elever væk fra en forventet
situation på offentlig forsørgelse.
o 3 indsatser af 30 dage + et ”boosterforløb” på 1 uge. Eleverne skal stadig have fast tilknytning
til deres primære klasse/Stamhold. Eks. Følge alm. Skolegang 3 dage og 2 på et intensive
forløb.
o Indsatsen er gennem 30 dages intensiv forløb at give eleverne en særlig målrettet
indsats/støtte der kan løfte dem på de parametre, hvor de individuelt er udfordrede og som
virker hæmmende for de opnåelser af formålet. Indsatserne vil være målrettede og
detaljeplanlagt efter den enkeltes udfordringer men gennemføres i en gruppeindsats, således at
de sociale og relationelle konstellationer vil blive bærende for udviklingen af elevernes
selvværd og kompetencer.
B: 40 elever (cpr.nr. udtaget) i ungeuniverserne i 7. og 8. klasse, der har karaktergennemsnit under 2
(8. klasse) eller forventes (7. klasse) at blive vurderet ikke uddannelsesparat i 8. klasse på baggrund
af skolefaglige udfordringer. Der skal ekstra ordinær indsat til at flytte disse elever over i en
erhvervsrettet uddannelsesring.
o 8 indsatser af 10 dage + to ”boostforløb” til løft af de elever, der skal til optagelsesprøve på
erhvervsskolerne. Indsatsen bygges op med hold af 10 elever, der modtager 2 intensive
indsatser adskilt af en periode, hvor eleverne implementerer deres nye kundskaber og viser
forandringer.
Indsatsen skal være medvirkende til at bibringe eleverne motivation og de nødvendige faglige,
personlige og sociale kompetencer, således at de efter at have afsluttet 9. eller 10. klasse er
parate til at påbegynde en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Investeringsomfang
A: årsværk til projektleder 550.000 kr. Øvrige samarbejdspartnere (familie huset) 150.000 kr. Materialer
mm. 100.000 kr. I alt 800.000 kr. svarende til 17.777 kr. pr. elev pr. år.
B: årsværk 550.000 kr. Øvrige samarbejdspartner 150.000 kr. Materiale 150.000 kr. I alt 850.000 kr.,
svarende til 21.250 kr. pr. elev pr. år
Forventet effekt
A: at 90% af eleverne bliver uddannelsesparate og klar til en kommende ungdomsuddannelse.
Mindst 30 af de 45 elever bliver selvforsørgende i deres voksenliv.

