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Projekter igangsat af Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle, en
oversigt

Ad hoc-udvalget for Uddannelse til alle havde fra begyndelsen i januar 2011 en liste på 10 delprojekter, som udvalget ønskede undersøgt og – hvis muligt - realiseret. Den liste har Ad hocudvalget og Projektgruppen af gode grunde taget udgangspunkt i. Dertil kommer projekter/initiativer, som også og siden hen har vist sig formålstjenlige at sætte i gang. Både de 10
delprojekter og de yderligere projekter/initiativer, som udvalget har igangsat, er anført herunder.
Nr.

1

Projekt/initiativ

Nævnt i

Status

Bemærkning

Evt. link

kommissoriet
1

Flere uddannelser

Ikke oprettet, men

og tilbud om uddan-

løbende drøftet.

nelse til Odsherred

X

Fortsat et indsatsområde, jf. strategien.

2

Analyse af trans-

Ikke oprettet/

www.

portmulighederne

udført. Henlagt til

odsherred.dk/

mulig udmøntning i

frikommune

for unge – med hen-

X

blik på at pege på

frikommuneforsøget.

mulige ændringer
3

Oprettelse af nyt todelt 10. klasse-

Oprettet.
X

tilbud i Asnæs
4

Oprettelse af mentorkorps som et
tilbud fra 6. klasse –

Oprettet.
X

www.
odsherred.dk/
mentor

endt ungdomsudd.
1

Projekter/initiativer som udvalget ikke har igangsat, men har valgt at yde penge til, er ikke anført her, men se den
økonomiske oversigt. Dertil kommer adskillige projekter og initiativer inden for unge og uddannelse, som er i gang i
andet regi og uden økonomisk bidrag fra Ad hoc-udvalget, og de er heller ikke anført her, men se i strategien under
underoverskriften Hvad gør vi allerede? under hvert af de otte temaer, der står nogle af de væsentligste.

5

Unge-

Ikke oprettet.

mentorordning,
hvor unge hjælper
unge

Vurderingen
har været,
at mentor-

X

ordningen i
nr. 4 er bedre.

6

Etablering af praktik

Ikke opret-

OUC står for

og skoletilbud til

tet/etableret. Men

Odsherreds

alle 15 –19-årige,

OUC er et skridt i

Ungdomsud-

den retning.

dannelses

der ikke er i gang

X

Center, se
særskilt
punkt om
denne.

7

Særligt projekt for

Oprettet og afslut-

Projekt Vi

unge mødre ”Mor

tet. Hvis det skal

med børn

bliver til noget”

fortsætte, skal det

blev etable-

med henblik på at

fortsætte i andet

ret i samar-

regi tættere på ung-

bejde mel-

doms-uddannelses-

lem Job og

institutionerne.

Voksen og

gennemføre uddan-

X

nelse

Vallekilde
Højskole.
8

Legat til unge rol-

Oprettet under nav-

Beløbet blev

www.

lemodeller, der

net Månedens ung i

sat til 2500

odsherred.dk/

udbetales 12 gange

Odsherred - legat

kr., og det er

legat

årligt a kr. 2000

for unge under ud-

skatteplig-

dannelse. Legatet er

tigt. Udde-

blevet uddelt fore-

lingen fort-

løbig 14 gange i ef-

sætter 10-12

teråret 2011 og for-

gange årligt,

året 2012.

til anden

X

beslutning
træffes.
9

Udvidet klasselærer-

Oprettet, men på

UEA står for

forsøg på to over-

alle overbygnings-

Uddannelses-

bygningsskoler, der

skoler ved såkaldt

, Erhvervs-

målrettet skal sætte

opprioritering og

og Arbejds-

økonomisk bidrag til

markedsori-

UEA-undervisningen.

entering.

fokus på uddannelses – og karrierevej-

X

ledning
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10

Udarbejdelse af
uddannelsesregnskab

Oprettet/
X

udarbejdet. Indgår i
strategien og i det
videre arbejde.

11

Undervisningsassi-

Oprettet. Formålet

Undervis-

stent på Vallekilde-

er og har været at

ningsas-

Hørve Skole

opnå længerevaren-

sistenten har

de relationer til

været ansat

fokuselever, arbejde

siden no-

med trivsel og klas-

vember 2011

semiljø samt skabe

på Vallekil-

bedre samarbejde

de-Hørve

mellem virksomhe-

Skole.

der og skole til gavn
for især visse elever.
12

Oprettelse af være-

Oprettet med støtte

sted for de unge i

fra Ad hoc-udvalget.

Hørve

Formålet er at tilbyde de unge i området et meningsfuldt
samlingssted, også
selv om de ikke er
sportsinteresserede.

13

Støtte til mobile

Oprettet til ikraft-

Puljen på

uddannelsessøgende

træden pr. skoleåret

50.000 kr.

2012-13. Formålet er

pr. år admi-

at hjælpe unge, der

nistreres af

ønsker at tage en

Ungeteamet

særlig ungdomsud-

og er en

dannelse, der udby-

hjælp til

des uden for Region

dækning af

Sjælland.

en del af
udgiften ved
transport og
evt. indkvartering.

14

Børnesagsbehandler

Oprettet. Formålet

Projektet

på skoler

er at sikre et tidligt

iværksættes

tværfagligt samar-

henholdsvis

bejde i forhold til

på Grevinge

børn og unge, som

Skole og
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enten ikke trives i

Skolen på

deres skoleforløb

Fjorden med

eller udviser tegn på

2 timer pr.

mistrivsel generelt,

uge.

herunder at forebygge et behov for mere
indgribende forebyggende foranstaltninger.
15

Screening af unge

Undersøgt: Job og

lediges danskegen-

Voksen fortsætter

skaber

hidtidig praksis ved
at screene dem, der
har behov og hvor
indsatsen forventes
at have en virkning.

16

Uddannelsesmen-

Besluttet. Detaljerne

torordning

er pr. maj 2012 på
plads, og hhv. UU og
EUC er i gang med at
ansætte mentorerne. Formålet er at
have dedikerede
personer i hver ende
af den meget vigtige
overgangsfase, dvs.
en til hhv. at aflevere i folkeskolerne og
til at modtage på
ungdomsuddannelses-institutionerne.

17

Odsherreds Ung-

Ikke oprettet endnu,

domsuddannelses

men indstillet til

Center

beslutning på byrådsmødet den 29.
maj 2012. Formålet
er at samle, udvikle
og etablere tilbud
for elever, som falder fra ungdomsuddannelserne.

Oversigt over projekter igangsat af Ad hoc-udvalget

4/4

