Den kommunale ungeindsats

UNGEINDSATSEN

INTRO
Odsherreds kommunale indsats for unge består af Ungeenheden i
Center for Børn, Unge og Familier samt Uddannelsessporet i Center
for Job og Ydelser.
Den kommunale ungeindsats har ansvaret for at guide unge mellem
13 og 25 år, når de skal vælge uddannelse, når de er i gang med en
uddannelse, når de dropper ud, og når de skal i job.

HVEM ER VI TIL FOR?
Vores indsats er til for unge mellem 13 og 25 år. Det er unge, hvor
de enten selv, deres forældre eller en voksen tæt på vurderer, at
de har behov for ekstra støtte, hvis de skal gennemføre en ungdomsuddannelse eller få et fast job.

FORMÅL OG MÅL
Formålet med vores indsats er, at unge under 25 år i Odsherred
gennemfører en uddannelse eller får et fast job via en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-,
beskæftigelses- og socialområdet. Når vi koordinerer internt, sikrer
vi en enkel og styrket indsats over for de unge, der ikke tager den
direkte vej efter grundskolen.
Den unge og den unges forældre møder derfor os som én samlet
instans på tværs af kommunale opgaver, og vi tilbyder én gennemgående kontaktpersonen, der skal undgå, at den unge bliver kastet
rundt mellem flere kommunale medarbejdere.
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Målet er landspolitisk bestemt og ambitiøst: 90 % af de unge skal,
inden de fylder 25 år, have gennemført en ungdomsuddannelse i
2030. De resterende 10 % skal være i fast beskæftigelse eller på vej
til at få en ungdomsuddannelse

DEN UNGE HAR RET TIL VEJLEDNING
Vi skal tilbyde den unge vejledning, hvis han eller hun ikke er kommet i gang med en uddannelse eller ikke har fuldført sin uddannelse.
Vi kontakter den unge og sætter en indsats i gang, der skal hjælpe
den unge til en ny uddannelse eller til et fast job. Sammen laver vi
en uddannelsesplan.

VI ARBEJDER MED ÉN PLAN
Èn plan er vores svar på en uddannelsesplan for den unge. Vi starter med at lave planen allerede i udskolingen via UU-vejlederen, og
planen følger den unge indtil de fylder 25 år.
Vejledning af unge uden komplekse problemstillinger kan foregå i
UU-vejledningen eller i Jobcenteret alt efter, hvad den unge har
brug for.
Hos unge med komplekse problemstillinger er det en guide, der
sørger for, at planen inddrager og tager højde for de forskellige
myndighedsområder, som den unge kan komme i kontakt med, og
at den unge deltager aktivt i udformningen af planen.
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DEN UNGE FÅR EN GUIDE
Vi tilknytter en kontaktperson til den unge, hvis han eller hun har
mere komplekse problemstillinger. Det kalder vi for en guide. Guiden vil koordinere indsatser for den unge på tværs af de tre hovedaktører, og andre kommunale som eksterne samarbejdspartnere.
Guiden kan både hjælpe den unge med at navigere i systemet og
har god indsigt i unges livsverden, så de bliver hørt og inddraget.
Guiden arbejder med at sikre, at den unge tager ejerskab over eget
liv, og det gælder også i forhold til at vælge uddannelse og vælge
karriere.

GUIDENS OPGAVE
Guiden har ansvaret for, at relevant viden fra fagpersoner omkring
den unge er med i planen.
Guiden skal også sikre, at planen løbende rettes til, når den unge
fx får nye kompetencer, opdager nye sider af sig selv eller ændrer
mål undervejs.
Guiden har ansvaret for, at indsatser, som er sat i gang i andre
myndighedsenheder, beskrives i den unges plan.
Guiden skal sikre, at indsatserne arbejder hen imod det mål, som
står i planen.
Guiden har ansvaret for, at de relevante fagpersoner omkring den
unge, får viden om planens indhold.
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DE TRE HOVEDAKTØRER
Den kommunale ungeindsats i Odsherred har tre hovedaktører:
• UU-teamet i Ungeenheden
• Guideteamet i Ungeenheden
• Uddannelsessporet i Jobcenteret
De tre teams arbejder tæt sammen for at hjælpe alle unge omkring
uddannelse og job. Vi samarbejder også med andre myndigheder,
som er relevante for den enkelte unge og som har med unge at
gøre. Her får du en kort beskrivelse af de tre aktører.

UU-TEAMET
(UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING)
Vi vejleder alle unge i grundskolen og 10. klasse i forhold til at vælge uddannelse. Vi har hvert år introduktionskurser i 8. klasse, og vi
arbejder med at vurdere, om eleven er klar til en ny uddannelse.
Vi sørger også for, at eleverne kommer ud at snuse til forskellige
uddannelser, inden de starter. Cirka 30 % af de unge i folkeskolen
kræver individuel vejledning, fordi vi vurderer, de ikke er uddannelsesparate.
Vi vejleder de unge, når de er færdige med grundskolen, hvis de
har brug for gode råd, eller hvis de falder fra en uddannelse indtil
de er 18 år. Vi kontakter unge, som hverken er i gang med eller har
fuldført mindst én ungdomsuddannelse.
Vi samarbejder med Guideteamet og Uddannelsessporet om at vejlede unge mellem 18 og 25 år, som hverken er i gang med eller har
fuldført mindst en ungdomsuddannelse.
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GUIDETEAMET
Guiderne har en koordinerende rolle, så der er sammenhænge i
vores indsatser fra grundskole til den unge fylder 25 år.
Vi tilbyder vores hjælp, hvis en ung har sager i flere myndigheder
og har komplekse udfordringer. Vores rolle er at sikre, at den unge
ikke skal navigere mellem flere personer i systemet. Sammen med
den unge laver vi desuden en plan for det videre forløb.
Vi arbejder med unge indtil de er 25 år, uanset om de er omfattet
af indsatser under jobcenteret eller ej.
Hovedparten af målgruppen guides uden om offentlig forsørgelse
og har/får således ikke en sag i jobcentret

UDDANNELSESPORET
(JOBCENTRETS UNGEINDSATS)
Vi bor på den lokale FGU-skole i Fårevejle, hvor vi samarbejder
med unge 18-29 årige som ikke er i job eller i gang med en uddannelse. Størsteparten af de unge bliver forsørget af uddannelseshjælp.
Vores ungekonsulenter samarbejder med de unge om at lægge en
realistisk uddannelsesplan alternativt jobplan og der inddrages ofte
UU-vejledere og virksomhedskonsulent når der skal lægges en plan.
Vi har desuden tilbud om Uddannelsesklub, Nytteindsats, virksomhedspraktik, mestringsforløb og mentorindsats.
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Nogle af ungekonsulenterne fungerer desuden som koordinerende
sagsbehandler for de unge, som er udfordret af komplekse problemstillinger og hvor der er behov for koordinering på tværs af
flere forvaltninger/indsatser.

DEN KOMMUNALE UNGEINDSATS
PRIMÆRE SAMARBEJDSPARTNERE
• Sagsbehandlere i Familie-afdelingen 		
• Skoler i kommunen med overbygning		
• PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning)
• Voksen/myndighed			
• SSP (Skole, Social og Politi)		
• Rusmiddelteamets ungebehandlere
• Ung i Odsherred
• Socialpsykiatriens Ungeteam
• Forberedende Grunduddannelse (FGU)
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