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1: Lovgrundlag og hovedområder – nye og ”gamle” opgaver:
Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale
Venstre d. 13. oktober 2017 indgået en aftale om bedre veje til uddannelse og job, som er en reform af
de forberedende tilbud og en sammenhængende kommunal ungeindsats. Alternativet og Enhedslisten
har siden tiltrådt aftalen.
"Aftale om bedre veje til uddannelse og job" er for de unge, der ”ikke følger” den lige vej efter grundskolen.

1.1: Hovedpunkterne i reformen:
-

Ny uddannelsespolitiske målsætning
Etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU)
Krav om etablering af ”En sammenhængende kommunal ungeindsats” KUI

FGU'en og den sammenhængende kommunale ungeindsats succes skal måles på, hvorvidt de nye uddannelsespolitiske målsætninger nås.
Med aftalen og den nye lovgivning om ”Sammenhængende Ungeindsats” får Brønderslev Kommune det
fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, og har dermed myndighedsansvaret for alle unge under 25 år (i Brønderslev op til 30 år),
indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne entydige placering af ansvar er ny, idet ansvaret i dag kan være spredt på flere instanser både indenfor og udenfor kommunen – fx folkeskole, UU, Produktionsskole, VUC o. lign.
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Dette indebærer, at kommunen har ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
Dette notat er en status på arbejdet med den kommunale ungeindsats og de nye uddannelsespolitiske
målsætninger i Brønderslev Kommune.
Ungecentret har tidligere udarbejdet en ”håndbog” om etablering af FGU og ungecentrets samarbejde
om og med FGU Vendsyssel.

1.2: Hovedområder i den kommunale indsats er:
-

-

-

-

Koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser for unge under 25 år.
Via indsatsen at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i
beskæftigelse inden det 25. år
At der kontinuerligt sker opfølgning på, om den unge er på vej mod uddannelse eller har opnået
fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Den unge opsøges, følges, motiveres og understøttes i vejen mod uddannelse/beskæftigelse, og
der anvendes værktøjer i form af uddannelsespålæg og sanktioner for at realisere fortsat tilknytning til uddannelse og/eller beskæftigelse.
At der udarbejdes én sammenhængende uddannelsesplan sammen med den unge, som fastsætter mål, retning og bl.a. sikre, at de unge får den nødvendige støtte til at realisere deres uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal koordinere og samordne de indsatser den unge får efter
LAB og/eller SEL.
At unge, der som følge af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser
har en gennemgående kontaktperson / tovholder.
At der foretages en målgruppevurdering til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og laves
en FGU-uddannelsesplan for elever der starter på FGU
At de opsøgende funktioner, ift. virksomhedspraktikker, koordineres.

Der er med reformen ikke fastsat krav til, hvordan kommunerne konkret organiserer indsatsen, men målet er et samarbejde omkring den unge gennem en tværgående kommunalt forankret indsats.

1.3: De kvalitative nationale mål med KUI:
-

At den unge møder kommunen som én myndighed, uafhængig af de bagvedliggende kompetencer og opgaver. Den unge skal opleve en samlet koordinering af sin egen sag og sit forløb.
At unge der har brug for det får én gennemgående kontaktperson, der er bindeled på tværs af
funktioner og forvaltninger.
At den unge får en plan, der leder til uddannelse eller beskæftigelse. Planen skal sikre at der arbejde med samme målsætninger på tværs af kommunens enheder.

Mange af hovedområderne realiseres i dag i Unge Center Brønderslev, der naturligt fortsat vil være den
organisatoriske ramme for den kommunale ungeindsats i Brønderslev Kommune.
Aldersgruppen bliver i forhold til den politiske aftale udvidet til 15-29 årige unge, i henhold til den organisering Unge Center Brønderslev har i dag.
De nye områder i ungeindsatsen bliver gennemgået nedenfor, sammen med generelle forhold om status
på ungeindsatsens hovedområder.
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2: Det vi står på i dag: Ungecenter Brønderslev – rammen om den kommunale ungeindsats:
Måden ungeindsatsen bliver organiseret på, afhænger meget af den enkelte kommunes politiske og administrative organisering.
I modsætning til en række andre kommuner, har Brønderslev Kommune allerede i 2014 etableret en
sammenhængende ungeindsats gennem oprettelsen af Unge Center Brønderslev.
Unge Centret varetager uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for de 15-29-årige i Brønderslev Kommune.
Den organisatoriske og politiske ramme for en sammenhængende kommunal ungeindsats er således på
plads i Brønderslev Kommune.
Som nævnt er ungeindsatsen i Brønderslev Kommune for alle unge fra 7./8. klasse og op til det 29. år.
Den nye ”Lov om kommunal indsats for unge under 25 år” favner alene unge fra 8. kl. op til det 25. år.

Illustration af enhederne i Unge Center Brønderslev (de flå felter), med vigtige kommunale og ikke
kommunale samarbejdspartnere.

Erhvervsskoler

Frie fagskoler
Højskoler
Gymnasier

VUC
Oplysningssamfund

Visitationen

Unge/familie

PPR og skoler

Kerneopgaven:
At alle unge under
30 år får uddannelse og job, bliver
i stand til at mestre
deres liv, og bliver
selvforsørgende.

Folkeskoler
Faglige
organisationer

FGU

Børn - familie

Misbrug

UU- vejledning

Rusmiddelcentret

TAMU
Virksomheder

Beskæftigelse

Administration

Fri- og
efterskoler
Eksterne aktører

Psykiatri/
handicap

Eksterne kontaktpersoner

Eksterne mentorer
STU udbydere
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Jobcentret

De væsentligste snitflader til andre dele af Brønderslev Kommune er:
Børn og familie:
- Overdragelse af børn ved det fyldte 15. år hvis de har en SEL sag i Børn og familie.
- Samarbejde om tilgange, statistik over indsatser og indsatstrappen.
PPR og skole:
- UU´s samarbejde med skolerne om kollektiv og individuel vejledning, arbejde med uddannelsesparathed, intro, brobygning, 10. klasserne, specielle skoletilbud, 10Y.
Det specialiserede område/ visitationen:
- Overdragelse af borgere ved det 30. år til visitationen. Det drejer sig om borgere der får indsatser/ ydelser efter voksenparagraffer i SEL (psykiatri / handicap).
- Overdragelse af borgere under 30 år, der får tilkendt førtidspension.
- Overdragelse af borgere under 30 år der har førtidspension, og som afslutter STU forløb.
Det betyder, at Brønderslev kommune allerede har en sammenhængende indsats der ”hvor der skerkoordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser”,
som der står i lovgivningen.
De nuværende ”enheder” i Unge Center Brønderslev vil også eksistere i den nye KUI, bl.a. fordi de forskellige lovgivninger (LAB og SEL) vil være uforandrede.

3: Kittet der binder det hele sammen, så den unge oplever den ”sammenhængende
indsats – og målet med indsatserne nås.
Selvom der er forskellige teams og enheder i Unge Center Brønderslev, kræves at alle medarbejdere ”arbejder i samme retning”, koordinerer deres indsatser, er bevidste om målet med arbejdet, og at alle har
et ”mindset” om at gøre det godt for den enkelte unge, for vores samarbejdspartnere og for kommunen.
Kittet der binder os sammen er:
1: Tydelige mål for indsatsen og opfølgning på målene
2: Fælles forståelse af kerneopgaven og værdier i ungecentret
3: Vi har fora hvor den unge sættes i centrum

3.1: Vi har tydelige mål for indsatsen, og opfølgning på målene
Målsætninger i den kommunale ungeindsats i Brønderslev Kommune / Unge Center Brønderslev:

De nationale:
Den nye uddannelsespolitiske målsætning der kom med aftalen om bedre veje til uddannelse og job, bliver naturligvis den overordnede målsætning for ungecenter Brønderslev:
Alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse
- I 2030 skal mindst 90% af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse
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-

I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret, hvilket svarer til en reduktion fra 48.000 unge til 24.000 unge på landsplan
Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og længere sigt.

FGU og den sammenhængende kommunale ungeindsats succes skal måles på, hvorvidt de nye uddannelsespolitiske målsætninger nås. Den nye målsætning tydeliggør ambitionen om, at de unge skal gennemføre ungdomsuddannelserne, mens de er unge.
Målsætningen ledsages fra Undervisningsministeriet af delmål.
I 2025 forventes 85 procent af de unge at have opnået mindst en ungdomsuddannelse, inden de bliver
25 år. Denne andel skal i 2030 være steget til 90 procent

Den nationale EUD-målsætning:
-

I 2020 skal 25% af de unge vælge en EUD/EUX uddannelse efter grundskolens 9. eller 10. klasse
I 2025 skal 30% af de unge vælge en EUD/EUX uddannelse efter grundskolens 9. eller 10. klasse.
I Brønderslev Kommune har vi i Beskæftigelsesplanen allerede en målsætning på 30%.

Brønderslev Kommunes målsætninger og strategier:
-

Beskæftigelsesplan /handleplan
I Beskæftigelsesplanen/ handleplanen er formuleret en række målsætninger for forskellige enheder i Unge center Brønderslev f.eks. for 2019:
- Antallet af unge der modtager uddannelseshjælp skal maksimalt være på 200 fuldtidspersoner.
- Andelen af aktivitetsparate på uddannelseshjælp der er i virksomhedsrettet indsats og i
lønnede timer skal minimum være på 30%
- Mål for samtaler med de forskellige ydelsesgrupper.
- Fokus på digitalisering af de unge, CV workshop, faglig videndeling om bl.a. psykiske sygdomme.
- Fokus på mindst indgribende tilbud, udvikling af jobspor for udfordrede unge.
- Styrkelse af ungevejledningen og arbejdet med frafald fra ungdomsuddannelserne.
- Kollektive aktiviteter for grupper af ikke uddannelsesparate.
- Mindst 85% af de udsatte unge får indsatser på trin 1-3 i indsatstrappen. Indsatser så
tæt på normalområdet som muligt.
- Fortsat udvikling af helhedsorienterede tilbud og fokus på medarbejderkompetencer.
- Samarbejde med skoleområdet og PPR om iværksættelse af projekt for børn/unge med
bekymrende skolefravær.

-

Strategi for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet
Strategien omfatter aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
Borgere på ledighedsydelse og ressourceforløb. I Ungecentret drejer det sig om knapt 200 borgere.
o Målet er at Unge Center Brønderslev sammen med Jobcenter Brønderslev, gennem en
række aktiviteter for disse borgere, nedbringer et samlede antal med 105 borgere i perioden 2019 – 2022. Det svarer til et fald i antal borgere på ca. 16% også i Ungecentret.
o Hvert år laves detaljerede måltal for de forskellige ydelsesgrupper i UC under denne
strategi

-

Investeringsstrategi for sårbare unge
o Fokus på normalisering og mindst indgribende tilbud.
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o
o
o

-

Hyppig opfølgning
At den unge gennemfører grundskolen med afgangsprøve, starter på og gennemfører
en ungdomsuddannelse.
For nogle unge helt at undgå tilbud efter SEL ved i fremskudt indsats i samspil med netværk, det civile samfund etc.

På alle målsætninger og strategier følges op månedligt, kvartalsvist eller årligt, afhængig af de
forskellige strategier og handleplaner.

3.2: Vi har fælles forståelse af kerneopgaven og fælles værdier i ungecentret:
Ungecentrets kerneopgave er:
At alle unge får uddannelse og job, bliver i stand til at mestre deres liv, og
bliver selvforsørgende.

Ungecenter Brønderslev bygger på kommunens 3 værdier:
- Nysgerrig
- Modig
- Fællesskabende
De særlige værdier i arbejdet med unge i Ungecentret er:
Anerkendelse:
Krav og forventninger
Vedholdenhed
Tilgængelighed
Potentiale for udvikling
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Der arbejdes med afsæt i de unges mange ressourcer, hvor der er fokus på det, de unge kan. Udgangspunktet er den enkelte unge, den unges behov, ressourcer og muligheder. Der ligges vægt på at guide og
støtte de unge, så de får opbygget et stabilt fundament til at klare de udfordringer og krav, de støder på
i hverdagen.
Men de unge skal også selv tage ansvar for deres eget liv og deres fremtid. Helt grundlæggende skal tilgangen til de unge både i tale og i indsatser være med den enkelte unge i centrum, hvor der tales mere
med den unge end om den unge.

3.3: Vi har fora der sætter den unge i centrum og hvor indsatser koordineres.
I Unge Center Brønderslev har vi en række faste ”møder” hvor koordinering sikres og hvor det er den
unge liv, behov, ressourcer og perspektiv der er i centrum:
3.3.1: Den tværfaglige konference – en hjørnesten i den kommunale ungeindsats:
Afholdes en gang ugentligt
• Alle kan sætte en kompleks sag på konferencen – også lærere i skolen, der kan se, at en unge
ikke umiddelbart kan komme i gang med en uddannelse
• Møderne bruges til at dele informationer, give sparring til hinanden, pege på løsninger, koordinere det efterfølgende forløb
• Ca. 400 unge har været over konferencen de første år Ungecentret har eksisteret.
• Fælles faglig platform for tværfagligheden.
• Kvalificering i f.t. den unge er hovedmålet – men der har været mange flere effekter af konferencerne
Konferencerne bruges bl.a. til kvalificering i forhold til STU-elever, elever der skal have indgribende foranstaltninger efter SEL mm.
Fremover vil konferencen også bruges til kvalificering og sparring i forhold til målgruppevurderinger til
den nye FGU-uddannelse
Det skal være en enkel proces at målgruppevurdere til FGU. Samtidig er det vigtigt, at alle medarbejdere
i Ungecentret får en klar opfattelse af hvilke unge der er i målgruppen for FGU, og at vi i Ungecentret
kan styre tilgangen, så de rigtige elever får det rigtige FGU-forløb.
Derfor skal målgruppevurderinger ”omkring” konferencen. Det kan være i form af:
En orientering til konferencen om de ”oplagte” unge UU allerede har målgruppevurderet.
At UU ønsker sparring til målgruppevurdering, der ikke er lavet endnu.
At målgruppevurdering til FGU foreslås som tiltag i forhold til en ung som en rådgiver f.eks. har
på konferencen
Endvidere vil det være konferencen der er omdrejningspunkt for tildeling af den gennemgående kontaktperson. I Unge Center Brønderslev benævnes denne ”Gennemgående tovholderfunktion”. Se også
afsnit 5.
-

3.3.2: Overdragelsesmøder ved 16,5 år:
Efter aftale om snitflader mellem det specialiserede område/ visitationen og Unge Centret, sættes unge
på mødet med henblik på overlevering, f.eks. ved 16,5 år hvis den unge åbenlyst forventes tilkendelse af
pension.
3.3.3: Rehabiliteringsmøder:
Der sagsbehandles på kommunens rehabiliterings teammøde efter gældende lovgivning, når en ung har
behov for en indsats i form af et flexjob, ressourceforløb eller afklaring af pensionstilkendelse.
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3.3.4: Visitationsmøder
Visitationsudvalgene tager stilling til behov for et botilbud, døgnbehandling etc. eller hvorvidt den unge
tilhører målgruppen for et STU-tilbud.

4: Hvilke unge er omfattet af KUI – Unge Center Brønderslev
I princippet er alle unge fra 8. klasse – 29 år en del af Unge Center Brønderslev, da alle i kortere eller
længere perioder kan ”få brug” for de kerneydelser UC repræsenterer:
Overordnet er disse grupper dog omfattet af de særlige indsatser de forskellige teams i UC leverer:
-

Unge, der ikke er vurderet uddannelsesprat ved afslutning af deres folkeskole – ca. 25 % er
vurderes IUP efter 8. klasse.
Unge der har en sag i unge/familie – 15-18 år of unge med efterværn til 23. år. Unge familie
har ca. 350 sager i alt.
Unge der ikke er i gang eller har afsluttet en ungdomsuddannelse eller har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og er under 30 år.
Unge der er frafaldstruede på ungdomsuddannelser eller er faldet fra en uddannelse.
Unge der er over 18 år og er på uddannelseshjælp – ca. 200.
Unge der er forsikrede ledige – ca. 110
Unge under 30 på ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring mm. Ca. 110.
Unge der er i misbrug, unge der ønsker samtale i forbindelse med misbrug.
Unge under 30 der får ydelser efter SEL paragraffer – psykiatri / handicap.
Unge på forberedende uddannelsestilbud, herunder FGU
Unge på STU – ca. 35

Der vil være ”cpr, nummer” sammenfald mellem grupperne, og UC- ønsker at få lavet et klart billede af
dels hvor mange der er i hver af de ovennævnte grupper, samt hvordan personsammenfaldet er.
Vi ønsker at få lavet en valid baseline pr. august 2019.

5: De nye tiltag i aftalen om kommunal ungeindsats i Brønderslev Kommune, og status
på disse.
Der følger en række nye opgaver med reformen i forhold til den kommunale ungeindsats, som skal implementeres og kræver justeringer også i Brønderslev Kommune og på Ungecentret. Disse gennemgås
nedenfor:
De nye ting i værktøjskassen:
1) Tilbud om gennemgående kontaktperson/ tovholder.
2) Udarbejdelse af uddannelsesplaner.
3) Målgruppevurdering og visitation til FGU
4) Koordinering af opsøgende funktion ift. virksomhedspraktik
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Med den organisering Unge Center Brønderslev er udtryk for, er Brønderslev Kommune ”foran” på en
del parametre, som nogle af de nye opgaver skal løse.
Vi har som det fremgik af afsnit 3 allerede samarbejdsfora og et fælles forvaltningsområde, der sikrer en
god koordinering for den unge og nemme samarbejdsflader til forskellige myndighedsområder i Ungecentret.
Det betyder, at den måde vi i Brønderslev f.eks. laver ”tilbud om den gennemgående kontaktperson/
tovholder” kan afvige fra den metode og det behov der viser sig i andre kommuner. De samme gælder
brugen af koordinerende uddannelsesplaner.
I det følgende kommer derfor en kort status på de 4 nye opgaver bygget op omkring:
- Hvad siger den nye lovgivning?
- Hvad gør vi i Unge Center Brønderslev?
- Hvilke ændringer/ justeringer skal der foretages?

5.1: Tilbud om gennemgående kontaktperson/ KUI tovholderfunktion
5.1.1: Hvad siger loven:
Som led i aftalen om "Bedre veje til uddannelse og job" skal kommunen fra 1. aug. 2019 udpege en gennemgående kontaktperson til unge, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har
behov for støtte fra flere enheder i kommunen. I Brønderslev kalder vi denne “KUI-tovholder”.
KUI-tovholderen har til opgave at følge de unge i overgangene i kommunen, og støtte den unge frem mod
og fastholdelse i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Tovholderens hovedopgave er, at støtte den
unge i at realisere sin uddannelsesplan for dermed at komme godt videre i uddannelse eller job.
Der er to opgavetyper for “KUI-tovholderen”:
• KUI-tovholderen skal koordinere de kommunale indsatser og støtte den unge i at realisere sin
uddannelsesplan og komme godt videre. Opgaven er altså at være bindeled og støtte i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, mellem uddannelser eller mellem uddannelse
og job samt koordinere andre kommunale indsatser, f.eks.:
o Guide den unge til støttemuligheder uden for ungecentret og koordinere aftaler for forløb for den unge.
o Støtte i forbindelse med den unges kontakt til forskellige dele af den offentlige sektor og
evt. deltage i møder og samtaler.
• For andre unge kan KUI-tovholderen være den, der støtter den unge i af få hverdagen til at
hænge sammen. Det vil sige mere mentorrettede opgaver, f.eks.:
o Hjælpe den unge til at få struktur på hverdagen, møde til tiden, overholde aftaler, kost
mv.
o Hjælpe den unge med at håndtere eller få hjælpe til konkrete personlige problemer, der
kan være en barriere i forhold til uddannelse og arbejde.
Ofte vil opgaven som KUI-tovholder være en blanding af de to opgavetyper.
Som det ses, er det opgaver vi allerede arbejder med i Ungecentret på mange forskellige måder.

5.1.2: Hvad gør Unge Center Brønderslev i forvejen?
Der er en række personer omkring forskellige unge, fra 8. klasse – det 29. år, udover myndighedspersoner/ rådgivere. De kan i deres funktioner sammenlignes med elementer i den nye ”kontaktpersonordning”.
I Brønderslev Kommune f.eks.
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Grundskolen/ 10. klasse:
Klasselærer/ kontaktlærer
PPR-medarbejder
UU-vejleder
Ungdomsuddannelser:
Vejledere på uddannelserne
Elevcoaches
Psykologordninger

Serviceloven (SEL) over 18 år
Kontaktperson i forbindelse med efterværn.
Kontaktpersoner i forbindelse med sindslidelser, misbrug, sociale problemer etc.
Beskæftigelsesloven (LAB)
Mentorstøtte for at fremme at personer kan opnå og
fastholde aktiviteter, tilbud, uddannelse, ansættelse)
Frivillige mentorer
Virksomhedskonsulenter i perioder

Serviceloven (SEL) under 18 år
Kontaktperson (for den unge eller hele familien)
på baggrund af børnefaglig undersøgelse - § 11
støtte.
Kontaktpersoner på institutioner, plejefamilier
etc.

Kendetegnende for de fleste af disse personer, er at de følger med en indsats, en bevilling eller er i en
bestemt fase af den unge liv.
På grund af det tætte samarbejde der i forvejen er i Ungecentret, mener vi at forståelsen med den ”gennemgående kontaktperson”, bør afløses af en funktion som ”gennemgående tovholder funktion”
I forvejen er vi ”over de unge”, hvad enten der er tale om ”ikke uddannelsesparate” i folkeskolen, den
16-årige i UU eller den 22. årige der både har tilbud efter LAB og SEL. Koordineringen sker i stor udstrækning i ungecentret, og det vigtigste er overleveringen hvis den unge f.eks. starter nyt tilbud, starter
på uddannelse etc.
Det samarbejde vi f.eks. har mellem en socialrådgiver og en kontaktperson i et bosted, kombineret med
socialrådgiverens samarbejde med UU – kan i mange tilfælde opfylde intentionerne med kontaktpersonordningen.
Det vil i det nuværende Setup i Ungecentret, og med de ressourcer der følger med til opgaven i den nye
lovgivning, ikke være muligt, at etablere et nyt korps af ”kontaktpersoner”, og vi mener ligeledes det vil
give endnu flere for den unge at forholde sig til.

5.1.3: Hvilke ændringer/ justeringer skal der foretages i Unge C enter Brønderslev?
Hvornår sker tildeling af KUI-tovholder:
Tildelingen af KUI-tovholder kan ske fra 8. klasse og frem til det 25. år eller indtil den unge er forankret i
en ungdomsuddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle i Ungecentret kan indstille en
ung til en tovholder og sagen skal vurderes på “konferencen”.
Hvem får en KUI-tovholder:
Det er kun de unge, der har behov for støtte for at komme videre i forhold til uddannelse eller beskæftigelse, der skal tildeles en KUI-tovholder.
Der er tale om et behov for støtte, som vi ikke med den indsats der i dag gøres i Ungecentret dækker. Det
kan være de samme unge, der også er i målgruppen for mentorstøtte i henhold til LAB eller i målgruppen
for kontaktperson, bostøtte mv. efter SEL. Ordningen med KUI-tovholder erstatter ikke disse eksisterende
støttemuligheder til de unge.
Den unge skal opleve at have en gennemgående person i kommunen:
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Det kan være hensigtsmæssigt at tænke tingene sammen, og derfor give en allerede bevilget mentor,
bostøtte eller kontaktperson, rollen med også at være KUI- tovholder, hvis det vurderes nødvendigt. Ofte
vil der være sammenfald mellem opgaverne. Unge der kunne være i målgruppen for en KUI-tovholder er
f.eks.:
• Unge i udskolingen 8. 9. og 10.klasse, der er vurderet ikke uddannelsesparate (IUP), og som
samtidig har en sag i unge/familie, eller hvor der er risiko for ikke at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse.
• Unge mellem 15-24 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ordinær uddannelse eller
er i fuldtidsbeskæftigelse og som har en sag i unge-familie/handicap/ psykiatri/misbrug.
• Unge der skal på FGU, og som af UU vurderes at have brug for en hjælp til at blive fastholdt i uddannelsen.
Hvordan tildeles KUI-tovholder:
Som nævnt tages der stilling til om en ung skal have en KUI-tovholder på konferencen. Grundlaget for
denne stillingtagen, vil naturligvis være forskellig, afhængig af den situation den unge er i.
• Vurdering af den unges behov, kendskab til den unge fra grundskolen eller ungecentret.
• Sagsakter på unge der allerede har en sag i ungecentret.
• Målgruppevurderingen / uddannelsesplan for en ung der skal på FGU.
• Vurdering af den unges netværk, relationer og allerede igangsatte aktiviteter.
• Etc.
o Hvis vi i UC har unge, som i tillæg til det gode samarbejde mellem medarbejderne, vurderes at have brug for en særlig tovholder funktion, indstilles til dette på tværfaglig konference.
o Her tages stilling til hvilken udstrækning funktionen skal have, samt hvor opgaven skal
lægge. Der tages udgangspunkt i hvem der i forvejen er omkring den unge.
o Ved at alle anmodninger om ”gennemgående tovholderfunktion” kommer omkring
tværfaglig konference. Her sikres styring af ordningen, videndeling og at de rette unge
visiteres.
Særlige for de unge der starter på FGU:
•
•

De unge der skal starte på FGU, skal have systematisk opfølgning omkring realiseringen af uddannelsesplanen og forløbsplanen på FGU, opfølgning på elevens trivsel, fremmøde etc.
I ungecentret vurderer vi, om den unge der skal på FGU, samtidig har brug for en ”KUI-tovholder”. De vil typisk få den samme medarbejder, der følger op på uddannelses- og forløbsplaner.

Hvem skal have KUI-tovholderopgaven:
•
•
•
•

En ung der skal på FGU, med behov for KUI-tovholder, vil som udgangspunkt få FGU-vejlederen
som KUI-tovholder.
En ung der allerede har en mentor efter LAB loven, vil oftest kunne fortsætte med denne, da der
her allerede arbejdes med perspektiv mod job eller uddannelse.
Hvis en ung allerede har en kontaktperson efter SEL, vurderes om den nuværende kontaktperson vil skulle varetage funktionen som KUI-tovholder med uddannelsesmæssigt sigte.
Hvis opgaven for den unge er yderligere at “holde styr på de kommunale indsatser”, kan én af
rådgiverne/vejlederne omkring den unge påtage sig tovholderopgaven.
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De forskellige muligheder fremgår herunder

•Unge der skal på FGU.
•Har den unge også SEL
sag, vurderes hvordan
opgaven fordeles.

Hvem bliver
KUI-tovholder?

•Typisk unge hvor
sammenhængen
mellem de kommunale
indsatser skal styrkes

FGUvejleder

Støtte,
kontaktperson
SEL

Rådgiver

Mentor
- LAB

•Unge med sag i SEL - børne eller
voksenparagraffer.
•Typisk unge med flere indsatser
•Typisk unge med behov for en
"mentorrettet" indsats

•Typisk unge
ibeskæftigelsensystemet
der har behov for en
ekstra individuel støtte
mod uddannelse eller
job.

Der skal ikke laves særskilt bevilling i forbindelse med opgaven.
Undtaget de tilfælde hvor en ekstern kontaktperson efter SEL, eller en ekstern mentor efter LAB skal have
udvidet sin bevilling. Dette skønnes dog at være undtagelsen pga.:
• Ofte vil de opgaver KUI-tovholderen skal arbejde med, allerede være indeholdt i de aftaler Ungecentret har med eksterne mentorer eller kontaktpersoner.
• Ofte vil der være tale om at mentor eller kontaktperson skal have ændret sit “Mind set”, til i højere grad at fokusere uddannelses- eller jobrettet, når der arbejdes med den unge.
• Ofte vil opgaven tilfalde FGU vejleder/ UU eller rådgivere.

5. 2. Udarbejdelse af uddannelsesplaner
5.2.1: Hvad siger loven?
Den kommunale ungeindsats skal udarbejde uddannelsesplaner for alle, der skal sikre retning, sammenhæng og overblik over uddannelsesindsatsen for den enkelte unge.
Planen skal gælde for hele den unges forløb frem til opnåelse af en uddannelse, og den skal indeholde
alle de indsatser, som iværksættes på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser.
Behov for socialpædagogisk støtte (SPS) skal ligeledes indarbejdes i den unges uddannelsesplan.
Lov om kommunal indsats for unge under 25 år fastlægger, at kommunalbestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af en uddannelsesplan i samarbejde med den unge med henblik på, at den unge bliver forankret i uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle unge skal have en uddannelsesplan.
I aftalen fremgår det, at der skal være et klart myndighedsansvar over for de unge, så de ikke har forskellige uddannelsesplaner i hvert sit system. Skift og inaktive perioder har stor betydning for, om de
unge kommer videre i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, og det er derfor vigtigt, at understøttelse af forskellige mål blandt instanserne ikke forårsager, at værdifuld viden i forhold til den unge tabes.
Uddannelsesplanen udgør et fagligt værktøj, som også bliver den unges omdrejningspunkt for den unges
forløb. Uddannelsesplan laves sammen med den unge og tilrettelægges således, at den unge i størst muligt omfang tager ejerskabet over egen uddannelsesplan.
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Planen angiver baggrundsdata og mål på henholdsvis kort og langt sigt samt kendt behov for specialpædagogisk støtte, boligsituation og transport, handicap og psykiatri, SSP, misbrugsindsats, læsevejledning,
behov for koordinerende kontaktperson m.v. Den unge skal opleve planen som helhedsorienteret, sammenhængende og overskuelig – herunder, at der arbejdes med samme målsætninger på både kort og
langt sigt på tværs af kommunale enheder. Dette betyder, at baggrundsoplysninger og historik om den
unge ikke skal fortælles forfra i forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.
Særligt om uddannelsesplanen til FGU:
Det er kommunens opgave at sikre opfølgning og justering af den unges uddannelsesplan
– også under deltagelse i FGU-forløb.
Her konkretiseres uddannelsesplanen i en forløbsplan som FGU-skolen udarbejder (se
håndbogen om FGU).
Skolen har ansvaret for at sikre progression i forhold til de mål, der er i uddannelsesplan
og forløbsplan. Den kommunale ungeindsats har ansvaret for at foretage nødvendige justeringer i uddannelsesplanen, hvis der ikke opnås den forventede progression, eller der
skal foretages justeringer, der har økonomisk betydning. Uddannelsesplanen og FGU Uddannelsesplanen skal for elever, der ønsker forberedende grunduddannelse (FGU), indeholde aftale om eventuelt afsøgningsforløb til FGU, ønske om et af de tre uddannelsesspor, forventet varighed af FGU-forløbet mm.

5.2.2: Hvad gør Unge Center Brønderslev i forvejen?
Der arbejdes også i dag med den unges plan for uddannelse og vejen dertil. De vigtigste planer, som har
uddannelse i centrum er:
Vejledningsplan for elever i 8. og 9. klasse der er Ikke uddannelsesparate, plan for hvordan eleverne
bliver uddannelsesparate.
Uddannelsesplan (Optagelse.dk) - Uddannelsesplanen på Optagelse.dk er den unges ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. Uddannelsesplanen på Optagelse.dk
ændrer pr. 1. august 2019 navn fra ’uddannelsesplan’ til ’ansøgning’. Ca. 70 % af eleverne laver selv uddannelsesplanen ved ansøgning til ungdomsuddannelse. Resten skal have hjælp af UU.
Uddannelsesplan (I UV-vej): UV-vej er det it-system, som anvendes af UU Brønderslev. Denne plan anvendes til unge der f.eks. frafalder en ungdomsuddannelse eller de unge der af en eller anden grund, står
uden tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. Planen udfyldes sammen med uddannelsesvejlederen og bruges i det videre arbejde med at gøre den unge klar til uddannelse.
Min Plan (Jobnet.dk eller via e-Boks): Min Plan er borgerens og Ungeindsatsens redskab for indsatsen i
regi af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). En del af Min Plan er en uddannelsesplan. Heri beskrives
uddannelsesmålet og indholdet af indsatsen.
Handleplaner i forbindelse med sociale indsatser efter SEL.
Forløbsplaner i forskellige forberedende tilbud (produktionsskole, EGU mv.) og uddannelsesplaner på
diverse uddannelser, herunder STU mv.
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5.2.3: Hvilke ændringer/ justeringer skal der foretages i Unge Center Brønderslev?
Vi har delt arbejdet op i 2 trin:
Trin 1:
Vi har udarbejdet skabelon til uddannelsesplanen for de elever der bliver målgruppevurderet til FGU.
Uddannelsesplanen udarbejdes når målgruppevurderingen er lavet. Planen indeholder:
a. Endeligt uddannelsesønske efter FGU.
b. Ønske om beskæftigelse efter FGU.
c. Ønske til spor i FGU (AGU, PGU, EGU).
d. Aftale om afsøgningsforløb og forløbets længde, evt. start på nedsat tid.
e. Personlige, social, faglige og praktiske mål med FGU.
f. Behov for støtte.
Uddannelsesplanen sendes til den lokale FGU-skole, som grundlag for at FGU-skolen kan udarbejde forløbsplanen. Såfremt FGU foretager ændringer i forløbsplanen, skal den Unge Center Brønderslev godkendte ændringer og indarbejde disse i uddannelsesplanen.
Uddannelsesplanen følges systematisk op som omtalt i håndbogen ”Sådan gør vi i Unge Center Brønderslev: Overgang til FGU Målgruppe Opfølgning på FGU”.

Trin 2:
Unge Center Brønderslev laver en analyse af, hvordan vi kan samordne de nuværende planer
Analysen skal bl.a. besvare følgende spørgsmål:
a. Kan der laves en plan i f.eks. UV-vej, som kan følge de unge helt fra 8. klasse til 25
år/ evt. til 29 år som er det aldersinterval Unge Centret varetager?
b. Kan Min Plan eller Helhedsplanerne på SEL-området bruges som den sammenhængende uddannelsesplan?
c. Hvordan sikre adgang til planen fra beskæftigelses- og socialrådgivere, og kan indsatsernes på LAB og SEL synliggøres i en samlet plan?
d. Hvordan integreres flowet af planer til FGU med den samlede uddannelsesplan.
e. Hvordan sikres data flow mellem de fagsystemer vi har i dag i ungecentret (Momentum, Dubu, SAPA, UV-vej)
Der er dialog med KMD/ UV-data omkring produkter der kan understøtte den samlede uddannelsesplan.

5.3: Målgruppevurdering til FGU
5.3.1: Hvad siger loven/ aftalen?
Lov om kommunal indsats for unge under 25 år fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har ansvar for at
målgruppevurdere unge under 25 år, som:
- Ikke er omfattet af undervisningspligten
- Ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og ikke er i beskæftigelse, og som har behov for en
særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
- Har gennemført en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).
- Er i beskæftigelse, men mangler forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse
Målgruppevurdering sker efter anmodning.
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Målgruppevurderingen gennemføres med henblik på at tilbyde den unge det mest relevante tilbud, herunder om det er relevant for den unge at starte på forberedende grunduddannelse (FGU).
Målgruppevurderingen foretages på grundlag af en samlet afvejning af mulige tilbud og indsatser, som
kan bringe den unge tættere på job og uddannelse.
Målgruppevurderingen til FGU er en helhedsvurdering af faglige, sociale eller personlige udfordringer,
karakterer fra grundskolen, erfaringer fra brobygning, praktik i virksomheder og afsøgningsforløb på
FGU.
Til brug for vurderingen af, om den unge har sociale eller personlige udfordringer, som har indflydelse
på den unges videre uddannelse, tages udgangspunkt i følgende:
-

Motivation for uddannelse og lyst til læring.
Generel viden om forventninger og krav til at gennemføre en uddannelse.
Selvstændighed og ansvarlighed, herunder om den unge kan tage initiativ til opgaveløsninger.
Mødestabilitet, herunder rettidighed og fravær.
Samarbejdsevner.
Respekt, herunder forståelse for andre mennesker Målgruppevurderingen skal ske i samarbejde
med den unge, så der skabes størst mulig sikkerhed for, at den unge tager ejerskab til planen.

Som supplement til målgruppevurderingen kan der etableres afsøgningsforløb på FGU på op til 2 uger
med henblik på at kvalificere vurderingen af, om den unge tilhører målgruppen for FGU.
Viser afsøgningsforløbet, at den unge tilhører målgruppen, træffes beslutning om, hvilket af de tre uddannelsesspor på forberedende grunduddannelse den unge skal begynde på.
Viser målgruppevurderingen, at den unge ikke tilhører målgruppen til FGU, skal der iværksættes en anden indsats.
Den unge kan søge om at få foretaget en ny målgruppevurdering 6 måneder efter, at vurderingen er foretaget.

5.3.2: Hvad gør Unge Center Brønderslev i forvejen?
I dag varetages målgruppevurdering og visitation til Produktionsskolen af UU. Der er her ud over indgået
aftale med Produktionsskolen om, at UU varetager indsatsen før og under EGU-forløb mod betaling fra
Produktionsskolen. Målgruppevurdering af øvrige unge til FGU er en ny opgave.
Der er således en solid erfaring i ungecentret og UU i at lave målgruppevurdering til andre forberedende
uddannelse.

5.3.3: Hvilke ændringer/ justeringer foretages i Unge Center Brønderslev?
I Brønderslev har vi aftalt nærmere rammer for målgruppevurderingen med Frederikshavn og Hjørring
Kommuner, og har sammen med vore IT-leverandører formuleret og lagt skabelon for målgruppevurderingen ind i UV-vej. Målgruppevurderingen vi bruger i Unge Center Brønderslev, er baseret på de retningslinjer der er udgivet i vejledning fra Undervisningsministeriet.
Det er UU vejlederne der foretager målgruppevurderingerne.
Indholdet i målgruppevurderingen er:
-

Den unges kontaktoplysninger.
Aktuel status.
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-

Vejleders vurdering.
Evt. ønske om uddannelsesspor
Baggrund for ønske om FGU
Helhedsvurdering af den unges personlige, sociale og faglige ressourcer og udfordringer.
Den unges erfaringer fra praktik mm.
Opmærksomhedspunkter, herunder om den unge har/ skal have en tovholder.

Målgruppevurderingerne tages op på den tværgående konference i Unge Center Brønderslev, enten
som orientering eller ved behov for sparring. Se også afsnit 3.
Det muliggør, at vi i Unge Centret får en opsamling af data om målgruppen der vurderes til FGU.
- Hvem, hvor mange, varighed på FGU-forløbene, hvad overgår de unge til efter FGU etc.
- Styring af den økonomiske ramme til FGU.
Der vil være unge, der har behov for en indsats, før det vil være muligt at starte på FGU. Det kan være
unge med for store angstproblematikker, depression el.lign. Der vil også være unge, der ikke er i gang
med uddannelse eller job, men hvor vejen til uddannelse fx kan være virksomhedspraktik, og dermed gå
uden om et FGU-forløb.

5. 4. Koordinering af opsøgende funktion ift. Virksomhedspraktik
Den kommunale ungeindsats skal ifølge aftaleteksten varetage koordinering af en opsøgende funktion i
forhold til at tilvejebringe virksomhedspraktik. Funktionen skal være koordineret med jobcentrenes arbejde og andre kommunale praktik- og virksomhedsopsøgende indsatser, herunder grundskoleniveau.
Det fremgår af vejledning fra undervisningsministeriet, at den kommunale ungeindsats skal tilvejebringe
praktikpladser til EGU sporet på FGU.
I praksis ønsker vi at denne opgave ligger ved FGU skolen, da det at lave en EGU-plads kræver tæt samarbejde mellem den pågældende unge, praktikvirksomheder og de steder den unge skal have undervisning.

6: Fortsatte justeringer og beskrivelser af KUI i Brønderslev
Til supplering af dette hæfte er der udgivet 4 vejledninger fra Undervisningsministeriet:

-

Om målgruppevurderingen og målgruppen til FGU: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/190124-vejledningspjece-om-maalgruppevurderingen-til-fgu

-

Om den fælles uddannelsesplan: https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190515-blivskarp-paa-uddannelsesplanen

-

Om kontaktpersonordningen: https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190617-klar-tilkontaktpersonordning-vejledning

-

Om virksomhedspraktik: https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190702-virksomhedspraktik-i-forberedende-grunduddannelse

-

Unge Center Brønderslev vil fortsat justere indsatserne og evt. indfase nye tiltag og tilpasse dem til de lokale forhold.
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