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Indledning
Indledning, herunder afgrænsning
I Assens Kommune er det besluttet at udarbejde en sammenhængende vejledningsstrategi for børn og
unge fra folkeskolen ind i ungdomsuddannelserne.
Med Prof på tværs er Den sammenhængende vejledningsstrategi en naturlig udvikling af de strategier
og politikker, som vi har arbejdet med for kommunens børn og unge, hvor vi ønsker at alle får en uddannelse (Vision 2018), og et godt børne- og ungeliv er et fælles ansvar (Børnepolitik), så alle børn
lykkes i Assens (Vision for Dagtilbud og Skole).
Samtidigt tager den sammenhængende vejledningsstrategi afsæt i bl.a.:





Nye reformer - Folkeskolereformen, Erhvervsskolereformen, Vejledningsreformen,
Kontanthjælpsreformen og Beskæftigelsesreformen - Vejledningselementerne i reformerne beskrives yderligere i afsnittet ”Reformer”.
Ny organisering i Assens Kommune i form af etablering af Ungeenhed med skærpet
uddannelsesfokus for unge i aldersgruppen 15 – 30 år
EUD 10. Et nyt tilbud i Assens Kommune vedr. 10. klasse for elever, der ikke er afklaret i fh.t. erhvervsuddannelse. Tilbuddets sigte er at gøre de unge klar til en erhvervsuddannelse. Tilbuddet
er godkendt politisk i Assens Kommune og implementeres fuldt ud i skoleåret 2015/2016.

Internt samspil om uddannelsesvejledning
Med ønsket om en sammenhængende vejledningsstrategi, som skal række ind i de unges fremtidige
uddannelsesmuligheder, er det nødvendigt at vi sammentænker vores indsatser indenfor alle de områder, som beskæftiger sig med børn og unges udvikling, trivsel, skolegang og uddannelsesmål. Det er
indsatser og mål, som allerede er dækket af forskellig lovgivning, hvorefter de forskellige indsatser også
regulereres.
Når vi lægger an til en sammenhængende vejledningsstrategi, er det derfor helt nødvendigt, at vi ser på
tværs af alle disse områder og kigger på, hvordan vi indenfor eller med de forskellige rammer kan tilrettelægge en indsats, der er sammenhængende. Det er vigtigt, at vi har fælles mål for vores indsatser og
har blik for, at vores forskellige indsatser ikke skal være parallelforløb, men skal bygges oven på hinanden, så de unge og deres forældre oplever sammenhæng i den vejledning, de møder på den unges vej
mod uddannelse.
En sammenhængende vejledningsstrategi forholder sig derfor ikke til de grundlæggende lovmæssige reguleringer indenfor de enkelte områder. Den har fokus på at udvikle vores fælles mål for de unge og udvikle indsatser og metoder, der sikrer denne sammenhæng mod, at den unge lykkes i uddannelse.
De forskellige rammer for vejledning og vejledningens form er uddybet i bilag 5. Vejledningsformer. I afsnittet ”Reformer” sætter vi fokus på de ændrede krav og forventninger til uddannelsesvejledning, som
en ny sammenhængende vejledningsstrategi skal tage højde for.
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Projektbeskrivelse
En tværgående projektgruppe har udarbejdet dette oplæg til politisk beslutning i forhold til en sammenhængende strategi for uddannelsesvejledning i Assens Kommune.
Den sammenhængende vejledningsstrategi fra grundskole ind i ungdomsuddannelserne skal sikre, at
alle unge udvikler deres valgkompetencer, påbegynder og gennemfører en uddannelse og efterfølgende bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet.
Projektgruppen har taget sit afsæt i Assens Kommunes interne organisering af vejledning. Samarbejdet med ungdomsuddannelserne i Assens Kommune sker løbende gennem Projekt Ungdomsuddannelse, og vil herudover blive udviklet i samspil med Ungeenheden.

Projektorganisation
Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe. Gruppernes sammensætning fremgår af bilag 1.
Projektgruppen har både haft fokus på vejledningens former indenfor de enkelte områder og muligheder for at arbejde med fælles mål og udvikling af indsatser, som sikrer en samtænkt indsats.

Fokuspunkter i en Sammenhængende Vejledningsstrategi
Det overordnede fælles mål for den sammenhængende vejledningsstrategi er, at alle unge skal blive så
dygtige, de kan, og at så mange som muligt skal lykkes med uddannelse.
Det går igen i alle reformerne indenfor vejledningens område, at de unge som er vurderet parat til uddannelse i højere grad selv skal tage ansvar for deres uddannelsesvalg. Det stiller større krav til de unges valgkompetencer, og der er øgede forventninger til forældrenes rolle og ansvar for den unges uddannelsesvalg.
Samtidigt øges adgangskravene til ungdomsuddannelserne, og det stiller krav til de unges kompetencer og færdigheder. Derfor vil betydningen af vejledningsindsatsen og udbyttet af denne – i hele undervisningssystemet og vejledningsindsatsen - fremover spille en afgørende rolle for den unges muligheder.
Sammenfattende skal den sammenhængende vejledningsstrategi både støtte op om indsatser indenfor de enkelte fagområder og reformernes fokus på, at:





Den unges indsats og faglige færdigheder i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne
får større betydning for, hvilke muligheder, den unge har videre i livet.
Den unge udfordres til at træffe bevidste og gennemtænkte uddannelsesvalg
Den unge mødes med klare krav og forventninger om, at den unge tager en uddannelse.
Målet er, at alle unge lykkes og bliver produktive og selvhjulpne borgere – og gerne i Assens .

Barnet og den unges uddannelsesmuligheder skal i centrum og prioriteres højt på lige fod med andre
faglige og basale behov. Det er et fælles ansvar og derfor et naturligt og gennemgående tema i alle
samarbejdsrum omkring barnet og den unge.
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Det er ikke nok at have fokus på barnets undervisning og trivsel her og nu. Der skal være et fremtidigt
uddannelsesfokus, som peger ind i ungdomslivet, og fremtidige problemstillinger skal angribes her og
nu.
De forskellige aktører skal ikke tage ansvar for hinandens vejledning, men vi skal tage ansvar for, at
den af barnet, den unge og dennes forældre opleves sammenhængende i forhold til at lykkes med uddannelse.
Derfor er det tværfaglige samspil en nødvendighed med afsæt i fælles mål:





Alle unge starter og lykkes i uddannelse
Den unges valgkompetencer er stærke og bygger på egne styrker og muligheder
Stærkt forældreansvar - så alle er aktive i skolen og udvikler deres potentialer
Tidlig indsats og samspil i indsatserne

Begreber
I forbindelse med projektgruppens arbejde med sammenhængende vejledningsstrategi har der været
behov for at afklare centrale begreber.
Begreberne Undervisningspligt, Uddannelsespligt, Uddannelsesparat, Ikke uddannelsesparat, Vejledning, Uddannelsesvejledning, Uddannelsesaftale, Uddannelseshjælp og Uddannelsespålæg er forklaret
i bilag 3.

Anbefalinger i Vejledningsstrategien
I projektgruppens arbejde fremstår det tydeligt, at vejledning og det fremtidige uddannelsesperspektiv
skal understøttes. Projektgruppen vil derfor pege på flere initiativer, som kan understøtte den sammenhængende vejledningsstrategi.
Disse initiativer er svaret på de særlige behov, som er identificeret i forbindelse med projektgruppens
arbejde med udfordringer i den sammenhængende vejledningsstrategi. Udfordringerne er nærmere
beskrevet i afsnittet Udfordringer i det nye fokus – det som strategien skal bidrage til s. 16. Udfordringerne er blevet kvalificeret og bearbejdet i forhold til at skabe, udvikle og understøtte sammenhængen
og fælles mål på tværs af afdelinger og enheder.

Erhvervslivet ind i skolerne – en koordineret indsats
Med et tidligt fokus på at kvalificere valgkompetencer for alle unge, ønsker projektgruppen at øge
samarbejdet mellem skole, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og aktivere de muligheder, der er i
vores lokalområde.
Det er erfaringen fra Jobcentret, at vores virksomheder har en stor vilje til at gøre en forskel i lokalområdet. Derfor vil vi udnytte denne goodwill og inddrage dem mere i vores indsatser for og med de unge
- også i folkeskolen.
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Det skal være i en form, som sætter erhvervslivet, vores indsatser og de unge i spil i nye og inddragende samarbejdsformer. Det handler om at skabe inspirerende forløb, der giver de unge lyst til at
blive til noget på arbejdsmarked og lyst til videre uddannelse.
Med et sådant samspil kan erhvervslivet byde ind med viden, kompetencer og gejst inden for deres
eget ekspertområde.
Tiltag
Funktionen samtænkes med virksomhedsindsatsen i Jobcentrets Virksomhedsservice. Det er dog vigtigt, at der organisatorisk bevares fokus på de bedste muligheder for at opdyrke samarbejde mellem
skolerne og erhvervslivet.
Når Virksomhedsservice har kontakt med lokale virksomheder, skabes der samtidigt kontakt mellem
skoler og erhvervsliv. Det kan bl.a. medvirke til at koble konkrete virksomheder og skoler i partnerskaber om:







tættere forbindelse mellem virksomheder og skole gennem etablering af projekter,
præsentation af, hvad virksomhederne arbejder med – i undervisningsform,
etablering af en anden form for brobygning bl.a. virksomheders adoption af skoleklasser,
samspil med skolen, ungdomsuddannelserne og virksomheder,
forskningens døgn – hvor bl.a. virksomheder kan bidrager med konkrete projekter
udvikling af rammerne for konkrete og særlige praktikforløb – for enkelte unge eller indenfor
særlige områder for flere unge - f.eks iværksætteri, innovation, m.v.

Det forventes, at indsatsen kan samstemmes med Jobcentret Virksomhedsservice. Der etableres et
2-årigt projektforløb indenfor den eksisterende ramme. Der kan forekomme anslåede etableringsog udviklingsudgifter på ca. 100.000.
Udgift – ca. 100.000 pr. år i 2 år.

Pædagogisk Læringscentre (PLC) som kraftcenter for vejledning
A) Kernemedarbejdere i PLC – Pædagogisk læringscenter i partnerområder
Med de nye reformer har den unge og forældre i højere grad ansvaret for eget uddannelsesvalg og
skolen skal i højere grad vurderes den enkelte unges uddannelsesparathed. Derfor er der behov for at
understøtte skolens mulighed for at kvalificeret dette gennem indsigt i uddannelsessystem og specifikke uddannelser – UUs tidligere kerneopgave.
Skolerne arbejder sammen i fire partnerområder og hvert af disse områder skal have en person tilknyttet som på vegne af alle skolerne i partnerområdet er forpligtiget på at være opdateret i forhold til
Uddannelse og Job samt kommunens vejledningsstrategi.
Det betyder at områderne sikres den nødvendige ekspertise til vejledning af skolernes øvrige lærere i
at arbejde med Uddannelse og Job - herunder også E-vejledning samt undervisningsforløb via UUO.
Disse fire personer er ligeledes koordinatorer og ansvarlige for at nedenstående indsatser:



Erhvervsuddannelserne ind i udskolingen
Tidlig screening
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Erhvervslivet ind i skolerne

B) Erhvervsuddannelserne ind i udskolingen
Flest mulig unge skal træffe det rigtige uddannelsesvalg - og gerne flere i erhvervsmæssig retning –
derfor skal der øget fokus på at udfordre den unge (og forældre) på den unges styrker og udviklingsmuligheder.
Det derfor vigtigt, at der i folkeskolens udskoling kommer et mere differentieret syn på fremdigt uddannelsesmål. Det er vigtigt at den unge oparbejder selvstændige valgkompetencer, så det er egne
styrker der komme i højsæde i højere grad end attraktive ungdomsmiljøer.
I folkeskolen skal vi udfordrer dette i øjenhøjde med den unge og understøtte valget med indsatser,
der kan kvalificere det valg den unge skal træffe i forlængelse af folkeskolen.
Det stiller krav til såvel faget Uddannelse og job, kendskabet til uddannelses- og karrieremuligheder og
vejledning som uddannelsesparathedsvurderingen. Samspillet mellem skolen og UUO er her omdrejningspunktet.
Det kan i den proces være vigtigt at præsentere de unge for de forskellige erhverv. Med Erhvervsuddannelserne ind i Folkeskolen lægges kimen tidligt til en nysgerrighed på det brede spektrum af muligheder.
Dette afsæt kan understøttes af særligt tilrettelagt opkvalificering - ”Erhvervsuddannelsernes dag”.
En årlig temadag for udskolingslærerne i Assens kommune, hvor erhvervsuddannelserne m.fl præsenteres og opleves. Lærerne besøger fælles erhvervsuddannelserne – hvor der er mulighed for at opleve
spørge og høre om fagenes muligheder. Dagen afsluttes med fælles arrangement og foredrag om kvalificering af uddannelsesvalget.
C) Tidlig screening:
I Assens kommunens folkeskoler skal vi tidligt i gang med indsatser – målrettet motivation og selvstændige valgkompetencer. Betydning af uddannelse og arbejde skal tidligt tages med ind i den almindelige undervisning/dannelse.
De udsatte unge skal spottes så tidligt som muligt, så der tidligt kan arbejdes med indsatser og tænkes
i sammenhængende processer. Målet er at sikre, at gruppen af ”uddannelsesparate” bliver større.
Der er behov for et tæt og tidligt samspil mellem de forskellige fagområder med afsæt i positive forventninger til såvel barnet/den unge som forældre.
Det er derfor vigtigt at arbejde med metoder og/eller udvikle metoder, så børn og unge med særlige
behov bliver set på så tidligt et tidspunkt som muligt i deres skolegang.
Når vi i fællesskab spotter dem tidligt, kan vi aktivt spille sammen om indsatser, som kan udvikle og
understøtte deres parathed.
Samlet udgift A) + B) + C) 500.000 kr. svarende til en fuldtids lærerstilling fordelt med 25% til hvert af
de fire partnerområders skoler
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Pulje til unge med særlige behov
Unge skal have mulighed for at udnytte deres potentiale bedst muligt og dermed de bedste muligheder for uddannelse efter folkeskolen.
Der er ca. 20 %, som i udskolingen ikke er umiddelbart klar til uddannelse og har særlige behov for
støtte i udvikling af deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Denne gruppe af unge er ikke
homogen og behovet for indsats kan have forskellig karakter.
Særligt de unge, som har komplekse problemstillinger, kan have behov for skræddersyede tiltag i skolen, som fastholder, udvikler og sikrer deres uddannelsesparathed.
Det er en styrke, når vi på tværs i Assens Kommune etablerer målrettede indsatser for det enkelte
barn og unge. Men ofte mangler konkrete, fleksible og hurtige indsatser og handlemuligheder. De enkelte folkeskoler kan være for små til selv at løfte indsatserne, og det kunne være en fordel med partnerskaber mellem flere folkeskoler og en mulighed for at tilrettelægge særlige indsatser for denne helt
særlige målgruppe – f.eks:




Afhentning af børn, der ikke kommer i skole,
Mentor-støtte –fagligt og socialt i skolen,
Coaches og andre faggrupper, der i skolen arbejder intensivt med særligt udfordrede børn/unge

Det er en gruppe af børn og unge, hvor den sammenhængende vejledningsindsats har stor betydning
for den unges tro på egne muligheder og evner. Det er unge, som er i risiko for ikke at komme i uddannelse, og som vi senere kan møde i UUO, Ungeenhed, Jobcenter, Rehabiliteringsteam m.fl.
Der er behov for et tæt og tidligt samspil mellem de forskellige fagområder med afsæt i positive forventninger til såvel barnet/den unge som forældre. Der er ofte tale om komplekse problemstillinger,
hvor der er behov for, at indsatser innovativt kan skræddersyes den enkelte situation.
Der er brug for kunne etablere skræddersyede løsninger for børn og unge i den skolepligtige alder, der
har særlige udfordringer i forhold til at blive uddannelsesparate, og hvor de eksisterende muligheder
ikke slår til.
Tiltag
Indsatsen over for de svageste unge, der er ved at droppe ud af skolen, skal styrkes. Derfor foreslås
det, at der etableres en årlig pulje i foreløbig 2 år, der kan medvirke til, at der lokalt er mulighed for
smidighed i samspillet om den unges udvikling og uddannelsesplan. Puljen skal bruges til at etablere
særlige og konkrete indsatser - ift. disse unge – i skolen.
Udgift - 200.000 kr. pr. år i 2 år

Fremskudt og opsøgende indsatser – UUO og Ungeenheden
Det kan understøtte, at de unge i højere grad lykkes i uddannelse, hvis der iværksættes en samlet indsats fra UUO og Ungeenheden med en opsøgende og rådgivende indsats, der hvor de unge er. Unge i
ungdomsuddannelserne kan i kortere perioder under deres studie have behov for vejledning og guidning i forhold til sikre deres fodfæste og dermed sikre deres fastholdelse i studie/uddannelse. Indsatsen er ofte kortvarig og har karakter af åben rådgivning med fokus på mestring af studielivet. Det retter sig mod alle unge, hvor en mindre indsats kan være med til løse udfordringer, før den unge kommer i risiko for frafald.
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Med etableringen af Ungeenheden er der skabt mulighed for at skabe nye samarbejdsrum mellem uddannelsesinstitutionerne, UU og Ungeenheden, som netop kan udvikle samspillet mellem uddannelsesrettede og beskæftigelsesrettede indsatser.

Tiltag
UUO og Ungeenheden etablerer lokalt en fremskudt råd og vejledning i samspil med vejledere på
Ungdomsuddannelserne. Det kan f.eks være fælles rådgivning. 3 timer om ugen på VUC i Glamsbjerg
o.l.
Anbefales indeholdt i aftalen (2015) med UUO og normering i Ungeenheden - praktiseres ved omlægning af indsatser.
Indsatsen vurderes i projektgruppens anbefaling derfor som udgiftsneutral.

Øget fokus på unge- og forældreansvaret i samarbejdet
For de allersvageste unge, der er ved at droppe ud af skolen, er der et særligt behov for et øget fokus
på forældreansvaret for den unges skolegang og uddannelse. En forudsætning for at understøtte barnet/den unges udvikling, vejledning og uddannelsesplan er, at barnet/den unge kommer i skolen.
Derfor er der behov for tydelighed i forventninger – særligt der, hvor det kan være svært at skabe
samspil med forældrene om barnets/den unges skolegang og uddannelse.
Det kan have afgørende betydning i at vi i samspillet og myndighedsarbejdet også har blik for muligheden for at tage de særlige sanktioner -forældrepålæg/ungepålæg og ungesanktion - i anvendelse.
Tiltag
Indarbejdet som øget fokus i samarbejdet med børn og familier i skoler og Ungeenheden – på tværs af
forvaltninger og enheder - for de svageste unge, der er i stor risiko for at droppe ud af skolen.
Indsatsen vurderes i projektgruppens anbefaling derfor som udgiftsneutral.

Overgangs- og fastholdelsesindsats
Den sammenhængende vejledningsstrategi rækker helt ind i ungdomsuddannelserne, da det er målet,
at vi i Assens skal have flere unge, der starter og gennemføre deres ungdomsuddannelse.
En del af dette arbejde er at kvalificere og udfordre det valg, den unge tager, men det er ligeså vigtigt
at sikre en håndholdt indsats i overgangsfaserne, der hvor der er behov.
I Assens har vi erfaring for at bruge overgangsmentorer fra UU for de usikre uddannelsesstartere fra
folkeskolen og over i ungdomsuddannelserne.
Det er erfaringen, at denne håndholdte indsats for de helt unge og den usikre uddannelsesstarter kan
sikre, at den unge forbliver i uddannelsen. I overgangen til ungdomsuddannelserne er det derfor vigtigt at få fat i de unge, når de første tegn på et evt. frafald viser sig. Det er svært at motivere de unge,
når de har siddet hjemme et stykke tid.
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UUOs mentorordning for unge fra 9. og 10. klasse er et tilbud til de elever, der vurderes til at få det
svært i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Støtten gives til de unge, der har behov for
voksenstøtte ud over den hjælp, de kan få fra lærere og forældre.
Den lovbestemte mentorordning hos UUO omfatter en kortere periode på ca. 4 måneder. Mentoraftalen mellem den unge og UU vejlederen træder i kraft ved udgangen af skoleåret og løber frem til ultimo september.
Denne mentorordning kan med fordel udvides til at omfatte en større gruppe unge end blot elever fra
9. og 10. klasse. Der er stadigvæk alt for mange unge fra Assens Kommune, der falder fra og efterfølgende søger om økonomisk støtte i Ungeenheden.
Det samme gælder mange af de særligt usikre uddannelsesstartere, som ikke går direkte fra folkeskolen. Mange af dem vil være i kontakt med Ungeenheden, og de kan i en kortere periode have stort behov for en individuel og håndholdt indsats til at udjævne udfordringer ved deres uddannelsesstart.
Overgangsmentorer kan med fordel være en kendt person – ex. en UU-vejleder, som kan sikre overgangen, indtil den unge har fået fodfæste og dermed større fastholdelsesgrad.
Tiltag
Mentorstøtten skal ydes ude på uddannelsesstedet i opstartsfasen. Den unge skal følges tæt med
jævnlige samtaler, og der skal reageres hurtigt, når lærere eller andre får mistanke om risiko for frafald.
Projektgruppen foreslår, at der – med afsæt i Ungeenhedens indsatser for de unge – er fokus på en
fremskudt mentorordning, der skal omfatte støtte til ca. 30 – 40 unge (på årsbasis) på erhvervsuddannelser og på VUC.
Ved mistanke om risiko for frafald på Ungdomsuddannelserne udenfor kommunen, skal Ungeenheden
samarbejde med uddannelsesinstitutioner, UU-O m.fl. om hurtige og motiverende indsatser på uddannelsesstedet.
Indsatsen med øget brug af driftsramme til overgangsmentorer samt en fastholdelsesindsats i Ungeenheden, forventes etableret i forbindelse med ændring af refusionsregler på uddannelses- og beskæftigelsesområdet.
Indsatsen vurderes i projektgruppens anbefaling derfor som udgiftsneutral.

I nedenstående oversigt er temaer og indsatser sat i forhold til hinanden, så det er muligt at skabe
overblik over, hvilke indsatser der imødegår hvilke udfordringer. Ikke alle indsatser dækker alle udfordringer.
Der er ikke tale om en prioriteret liste, og økonomioverslagne er anslået og vejledende for 2016. Der
er i denne oversigt taget udgangspunkt i den aftale, der er lavet med UUO for 2015 – uden overgangsordning.
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Oversigt - temaer og tiltag
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Baggrund – Vejledningens formål, mål og delmål
Visioner, politikker og reformer m.v.
Assens Kommune gør gennem Vision 2018, Børn- og Ungepolitikken og Vision for Dagtilbud og Skole
opmærksom på kommunens overordnede visioner og mål for indsatser bl.a. i forhold til uddannelse af
børn og unge. Disse overordnede visioner og politikker danner ramme for fastlæggelse af en vejledningsstrategi.
Vision 2018

I Assens Kommunes Vision 2018 ”Vilje til vækst” er et af delelementerne: ”Alle får uddannelse”.
Denne del af visionen er udformet således:
Helhedsorienterede læringsmiljøer

Vi ønsker at skabe et godt fundament for kommunens børn og unge.

Vi vil udvikle dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel, der fremmer lysten til at lære.
Højere uddannelsesniveau

Vi har fokus på, at flest muligt gennemfører en uddannelse.

Vi vil være blandt de kommuner på Fyn, hvor flest unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vi vil i fællesskab arbejde for, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for vores erhvervsliv.
Attraktivt uddannelsesmiljø

Vi udvikler en dynamisk ungdomskultur og et attraktivt uddannelsesmiljø.
Sammenhængende uddannelsesforløb

Skoler, ungdomsuddannelser, kursusudbydere og andre uddannelsesrettede tilbud arbejder sammen om at sikre, at unge i alle aldre får det bedst mulige uddannelsesforløb
Børn- og Ungepolitikken

”Et godt børneliv – et fælles ansvar” - En sammenhængende børnepolitik i Assens Kommune, 2012
I børn- og unge politikken er der bl.a. fokus på at få skabt en kultur, hvor det er et fælles ansvar - på
tværs af forvaltningsområder - at sikre børn og unge et godt liv i Assens Kommune.
Børn- og ungepolitikkens formål er bl.a.:
at skabe en fælles forståelse og opfattelse af visioner, politiske mål og konkrete handlinger i hverdagen.
at understøtte forældre, sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, PPR, idrætsorganisationer og kulturelle
foreninger i, at børn og unges generelle og særlige behov bliver tilgodeset bedst muligt.
at sikre sammenhængen mellem den generelle indsats, den specifikt forebyggende indsats og den
særlige indsats over for børn og unge.
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Vision for Dagtilbud og Skole - ”I Assens Kommune lykkes alle børn”

Visionen gælder for børn og unge mellem 0 og 18 år. Kommunen ønsker med visionen at skabe retning
og vise omverdenen, at den har et fremadrettet og fælles perspektiv. Udgangspunktet er altid barnets/den unges liv.
Visionens 4 perspektiver konkretiserer målene fra Assens Kommunes ”Vision 2018 , Vilje til vækst – Alle
får uddannelse” og er følgende:

At skabe inkluderende dagtilbud og skoler

At skabe høj faglighed i dagtilbud og skoler gennem engagerede og kompetente medarbejdere

At skabe lyst til udvikling og læring i dagtilbud og skoler

At skabe tryghed og sammenhænge i barnets/den unges liv
Herudover kan også nævnes inklusionsindsatsen, ”Didaktisk digitalisering – strategi for digitalisering af
dagtilbud og skoler”, og ”Matematik som indsats” som medvirkende til at styrke indsatser for uddannelse i Assens Kommune.
Med dette afsæt for det fælles mål for en sammenhængende vejledningsstrategi, sættes der i det efterfølgende fokus på de seneste års reformer inden for vejledningens områder.

Reformer
Der er i de seneste år gennemført en del reformer indenfor forskellige områder, som hver for sig og
samlet set har betydning for den vejledningsindsats, vi i Assens Kommune skal give den unge (og forældre) hen i mod en fremtidig vellykket uddannelse.
De reformer, som her er i spil, er afbilledet nedenfor – figuren er ikke et udtryk for en vægtning af de
enkelte områders betydning eller rolle i forhold til vejledning.

Reformer, der har betydning for
vejledningen
Vejledningsreformen
Folkeskolereformen
Erhvervsuddannelsesreformen
Kontanthjælpsreformen
Beskæftigelsesreformen

En nærmere beskrivelse af de enkelte reformer og deres indhold set i et vejlednings perspektiv er beskrevet i bilag 4
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Opsummering reformer – det nye fokus
I alle reformerne er der et øget fokus på, at alle unge skal blive så dygtige, de kan, og at så mange som
muligt skal lykkes med uddannelse.
Der kommer øgede forventninger til forældrenes rolle og ansvar for barnets og den unges skolegang,
og der lægges nu større vægt på, at de unge skal udfordres på deres uddannelsesvalg.
Samtidigt øges adgangskravene til ungdomsuddannelserne, og det stiller krav til de unges kompetencer og færdigheder. Derfor vil betydningen af indsatsen og udbyttet af denne – i hele undervisningssystemet og i vejledningsindsatsen - fremover have afgørende betydning for den enkelte unge og fremtidige uddannelsesmuligheder.
Sammenfattende kan man sige, at reformerne peger frem mod, at en sammenhængende vejledningsstrategi har fokus på:
 Mere selvstændigt ansvar for egen uddannelse og differentieret indsats i fht uddannelsesparathed
 Den unges indsats og faglige færdigheder har en stor betydning for, hvilke muligheder den
unge har videre i livet.
 Den unge udfordres til at træffe bevidste og gennemtænkte uddannelsesvalg
 Den unge mødes med klare krav og forventninger om, at de tager en uddannelse.
 Målet er, at alle unge lykkes og bliver produktive og selvhjulpne borgere.
 Uddannelsesmålet er skærpet og gælder for alle unge og borgere med behov for offentlig
forsørgelse.
 Løbende forventning og ønske om videreuddannelse og opkvalificering.

Fagområder relateret til uddannelsesvejledning
I en sammenhængende vejledningsstrategi er det – som beskrevet i indledningen - nødvendigt at vi ser
på tværs af lovgivning, reformer og fagområder. Indenfor og på tværs af de forskellige fagområder, som
beskæftiger sig med børn og unges udvikling, trivsel, skolegang og uddannelsesmål skal vejledningsstrategien være med til at sikre, at de unge og deres forældre oplever sammenhæng i den vejledning de
møder på den unges vej mod uddannelse.
De fagområder, som er i spil, er afbilledet nedenfor – figuren er ikke et udtryk for en vægtning af de enkelte områders betydning eller rolle i forhold til vejledning.
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Områder, der beskæftiger sig med
uddannelsesvejledning
Skolerne
Ungeenheden

Børn og Unge
Jobcenteret
UUO
Ungdomsuddannelserne
* ”Skolerne” omfatter også 10. klasses centeret, EUD10 og Ungdomsskolen

Herudover kan nævnes eksterne samarbejdspartnere, f.eks. produktionsskolerne og ungdomsuddannelserne.
Der er således mange aktører, som på forskellige tidspunkter og med forskellige former vejleder barnet og den unge. Det beriger vejledningen med de mange perspektiver, som er nødvendig for at favne
de behov, barnet og den unge har for vejledning mod uddannelse og arbejde.
Den sammenhængende vejledningsstrategi skal sikre, at der arbejdes med et fælles mål, så alle, der
bidrager med elementer i vejledning, har samme sigte for deres bidrag. Vi skal ikke tage ansvar for
hinandens vejledning, men vi skal tage ansvar for, at den af barnet, den unge og dennes forældre opleves sammenhængende i forhold til at lykkes med uddannelse.
.

Ressourcer afsat til området
UUO:

I budget 2015 er i Assens Kommune vedtaget et vejledningsbudget på ca. 3,4 mio. kr. - heraf anvendes
ca. 2,6 mio. kr. til UUO.
Vejledningsreformen definerer, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som udgangspunkt i 7.10. klasse skal vejlede de af de unge, som vurderes ikke-uddannelsesparate ved individuel vejledning.
De resterende unge - de uddannelsesparate - skal vejledes individuelt i kraft af e-vejledning. Alle elever
i 7.-10. klasse modtager kollektiv vejledning fra UU.
UUO´s udmøntning af lovbestemt vejledning i Assens opsummeres herunder:
8 – 10 klasse:
Vejledning alle:
 Kollektiv vejledning – 20 timers vejledning i klasserne om året
 Brobygning i 8. klasse
 Evt. praktik i 9. klasse
 Koordinerer i fht ungdomsuddannelserne
Vejledning – særlig støtte:
 UU kan etablere praktik m.v.
15 – 24 årige:
Vejledning – særlig støtte:
 Særlig forpligtigelse over for unge, som enten er frafaldstruet eller ikke i gang med uddannelse
13



Kan iværksætte aktiviteter, som skal føre til uddannelse

På baggrund af Byrådets beslutning om at fastholde budgetniveauet for vejledning i foreløbigt 2015 har
Assens besluttet, som en overgangsordning i forbindelse med indfasningen af reformen, at tilkøbe vejledningsydelser ved UUO, som sikrer mulighed for samme vejledningsniveau, som inden reformens
ikrafttræden.
Overgangsordning for 2014/15 evalueres juni 2015 – aftalens fulde tekst fremgår af bilag 6.
Som det fremgår af oversigten over aktører i vejledning af børn og unge mod uddannelse og erhverv,
bruges der i Assens kommune ressourcer på vejledning hos mange aktører på forskellige tidspunkter i
den unges skolegang og i forskellige former.
Ud over at vejledningsreformen ændrer på rammerne for UU- vejledningen, så stiller de mange reformer øget krav til vejledningens form og indhold hos de aktører, som den unge møder:
I folkeskolen:






Den vejledning, som foregår i fbm undervisningen i alle fag,
Faget Uddannelse og job,
Det tværgående tema som f.eks Innovation og Entreprenørskab og
Uddannelsesparathedsvurdering i 8. – 9.kl.

I Ungeenheden:







Udsatte unge mellem 15 – 17 år – med etableringen af Ungeenheden er der kommet øget fokus
på understøttende foranstaltninger i forhold til at sikre at udsatte børn og unge deltager i skolegang og ikke mindst et fremtidigt uddannelsesfokus – herunder ungdomsuddannelser
Uddannelsesvejledning i fbm visitation til uddannelseshjælp – 18 – 30 år. Tilkøb fra UUO med en
fuldtidsnormering bliver i større omfang brugt til uddannelsesvejledning i selve visitationen
Uddannelsesrettede indsatser – med kontanthjælps og beskæftigelsesreform er der øget fokus
på støtte i overgang til uddannelse
Fastholdelse og opfølgning i ungdomsuddannelserne – den unges overgange skal sikres og
understøttes – tæt opfølgning og mentorordninger

Jobcentret:



Øget fokus på vejledning til opkvalificering gennem forskellige former for uddannelse og
efteruddannelse i beskæftigelsesreformen

Rehabiliteringsteam:



Unge med særlige behov – Kommunen har pligt til at sikre uddannelsesvejledning for alle unge
under 30 år, hvis sag behandles på rehabiliteringsteam før indstilling til ressourceforløb, fleksjob
eller pension.
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Elevtal
Grundskoleelever bosiddende i Assens Kommune:

Flis 2014 data.

Ungdomsuddannelserne - unge 15-24 år - elevtal m.v.:
Ifølge årsrapport fra UUO for 2014 er der registreret 3.455 unge fra Assens Kommune i aldersgruppen
15-24 år (elever i aldersgruppen, som stadig er i grundskolen, er ikke medtaget). Heraf er 84,63 % af de
unge i et kompetencegivende forløb1. Til sammenligning hermed kan oplyses, at tallet af unge i
kompetencegivende forløb i en treårig periode var:
2011: 82,02%,
2012: 82,12 %
2013: 84,14 %

Udfordringer i det nye fokus – det som strategien skal bidrage til
I arbejdet med at samtænke de forskellige perspektiver ind i en sammenhængende vejledningsindsats
har projektgruppen identificeret flere centrale udfordringer, som strategien skal bidrage til at minimere/have fokus på, når vi vil lykkes med visionen om, at alle unge skal lykkes med uddannelse i
Assens.
Afsnittet er opdelt i temaer, som er beskrevet i forhold til selve udfordringen og opsummeret i de behov, der umiddelbart kan være for indsatser ind i den sammenhængende vejledningsstrategi. Temaerne kan være overlappende, og der kan derfor opleves gentagelser, og måske særligt i forhold til de
behov, som umiddelbart har været i spil i projektgruppens drøftelser.

1

Bl.a. enkeltfag på HF, VUC, erhvervsskolernes grund- eller hovedforløb, gymnasiale uddannelser, private uddannelser, offentlig
virksomhedsuddannelser, kompetencegivende husholdnings- og håndarbejdsskoler, GSK, MGK, STU, voksenspecialuddannelser
samt unge, der er registreret med afsluttet ungdomsuddannelse
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Temaer:
 Motivation til uddannelse:
Med de mange reformer følger også et øget krav til, at børn, unge og forældre grundlæggende får tydelige perspektiver på, hvordan skolegang og uddannelse bidrager til at være en aktiv borger i samfundet. Det er derfor vigtigt, at barnet, den unge og forældrene støttes i udviklingen af dette perspektiv og forstår betydningen af eget udbytte af skolegang og uddannelse.
 Der er derfor behov for, at man tidligt og bl.a i de tværgående temaer gennem folkeskolen har et
øget fokus på uddannelsesmotivationen.
 Kvalificere uddannelsesvalget:
Arbejdsmarkedet er blevet mere utydeligt for de unge, som kan have svært ved at gennemskue, hvad
ex. forældrenes arbejde går ud på. Arbejde og arbejdspladser er ikke så tæt på de unges liv, og det kan
få betydning for kvaliteten af de uddannelsesvalg, de unge træffer.
Kendskabet til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet samt dets mekanismer er vigtigt for en
grundlæggende forståelse (og motivation).
Derfor skal der knyttes tættere bånd mellem undervisning, vejledning, uddannelsessystemet og arbejdsmarked. Vi skal optimere og etablere samspil mellem forskellige aktører og invitere indenfor, for
at underbygge kendskab og indsigt i arbejdsmarkedet og de mange muligheder.
 Der er behov for, at vi går nye veje for at forbedre dette samspil og sikre, at arbejdsmarkedet
inddrages i en kvalificering af den unges forståelse af egne muligheder.
 Udfordre kompetencer og uddannelsesvalg
Med afsæt i vejledningsreformens tanker om uddannelsesparathed og vejledningsindsatsen har ca. 80
% af børn og unge i Assens Kommune, i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, kompetencerne til at træffe uddannelsesvalget og gennemføre en uddannelse. Hvis valget skal kvalificeres
yderligere med fokus på, at alle disse unge også skal lykkes i uddannelse, så skal matchet mellem faglige og personlige kompetencer og uddannelsesvalg udfordres. Det vil øge den unges egen oplevelse af
at lykkes og mindske risikoen for frafald.
Med de nye krav, i såvel ungdomsuddannelserne som de videregående uddannelser, er det vigtigt, at
de unge vælger de uddannelser, hvor de har det største potentiale for at blive rigtig gode.
 Det er vigtigt, at de unge får kendskab til mulighederne for videreuddannelse efter gennemførelse
af en erhvervsuddannelse., så der skabes større forståelse for, at der er flere veje til et højere uddannelsesniveau.
 Når uddannelsesvalget skal kvalificeres, skal arbejdsmarkedet foldes mere ud. Der er derfor behov
for, at der vejledes og skabes mulighed for afprøvning/praktik bredt i fht lønmodtagerkulturen, de
akademiske fag, erhvervsfaglige uddannelser, selvstændighedskultur og entreprenørskab.
 Uddannelsesvejledningen skal give den unge en detaljeret viden om de enkelte uddannelsers indhold og krav sammenholdt med den unges kompetencer. Derfor skal der også i denne gruppe af
unge sikres kvalificeret sparring for såvel den unge som forældre.
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 De med særlige behov:
Der er ca. 20 %, som i udskolingen ikke er umiddelbart klar til uddannelse og har særligebehov for
støtte i udvikling af deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Når vi i fællesskab spotter dem
tidligt, kan vi aktivt spille sammen om indsatser, som kan udvikle og understøtte deres parathed. Gruppen af børn/unge er ikke homogen, og udfordringerne kan ofte have forskelligt udtryk.
Når vi ikke i fællesskab lykkes med at sikre, at de dels kommer i gang med uddannelse dels støttes til at
gennemføre, så er der risiko for, at der i årene frem er behov for langvarige indsatser. Det er en
gruppe, hvor den sammenhængende vejledningsindsats har stor betydning for den unges tro på egne
muligheder og evner. Det er unge, som har risiko for ikke at komme i uddannelse, og som vi møder i
UUO, Ungeenhed, Jobcenter, Rehabiliteringsteam m.fl.
 Der er behov for et tæt og tidligt samspil mellem de forskellige fagområder med afsæt i positive forventninger til såvel barnet/den unge som forældre. Der er ofte tale om komplekse problemstillinger, hvor der er behov for, at indsatser innovativt kan skræddersyes den enkelte situation. Der er
derfor behov for, at fagområderne udnytter de metoder, der findes, til at spotte udviklingsbehov og
skabe resultater i fællesskab med forebyggende indsatser.
Mellem fagpersonerne kræver det forståelse for hinandens rammer og muligheder, tilgængelighed
og villighed til at være nysgerrig.
 Der er brug for kunne etablere skræddersyede løsninger for børn og unge i den skolepligtige alder,
der har særlige udfordringer i forhold til at blive uddannelsesparate, og hvor de eksisterende muligheder ikke slår til. Der er også behov for tydelighed i forventninger, rettigheder og krav/pligter –
særligt der, hvor det kan være svært at skabe samspil med forældrene om barnets/den unges skolegang og uddannelse.
 Ressourcer/kompetencer:
Et større samspil mellem partnerskabsskolerne i de enkelte områder kan sikre, at der samlet set skabes
de bedste rammer for uddannelsesvejledningen og for at gøre de unge parate til uddannelse. Med de
nye reformer er der fagområder, som skal have et langt større fokus på uddannelsesvejledning - f.eks
Udskolingerne, Ungeenheden, Rehabiliteringsteam og Jobcenter. Opgaveløsningen kan med fordel
samtænkes og koordineres indenfor og på tværs af fagområderne.
Med etableringen af Ungeenheden er der skabt mulighed for at skabe nye samarbejdsrum mellem
skole, UU og Ungeenheden, som netop kan udvikle samspillet mellem uddannelsesrettede og beskæftigelsesrettede indsatser.
 Målet er nu at tænke i sammenhænge og indsatser, som rækker helt ind i Ungdomsuddannelserne. Fremskudte indsatser og fastholdelsesindsatser kan få en helt ny betydning i den sammenhængende vejledningsstrategi.
 Der er behov for at udvikle nye metoder og samarbejdsformer i samspillet mellem de forskellige
fagområder, og det kræver både tid til processer og midler til fælles kompetenceudvikling.
 Tværfagligt samarbejde
Det nye uddannelses- og vejledningsfokus udfordrer os på nye fællesskaber, tiltag og indsatser. Særligt
for de unge, som egentlig kan selv, vil der i folkeskolen være et behov for dels at udvikle deres valg17

kompetencer dels at udfordre deres uddannelsesvalg. Her er der, på en ny måde, brug for, at UU´s
kernekompetence i fht uddannelsessystemet sættes i spil med skolernes indsigt i den enkelte unge.
 Der kan i projektform være behov for at skabe et udviklingsarbejde om både de
uddannelsesparate unge og de sårbare unge mellem folkeskolen og UU, så der ikke sker viden
tab og måske manglende vejledning.
 Der kan være behov for at skabe nye samarbejdsrum og samarbejdsmetoder, og der kan derfor
være behov for at skabe helheds-/innovationsnetværk omkring udvikling af samspil og indsatser i forbindelse med strategien

Implementering og evaluering
I forbindelse med implementering af indsatser i forbindelse med strategien kan der være behov for at
fastsætte yderligere mål og delmål for den enkelte indsats.
Strategiens indsatser – herunder projektforløb evalueres ved inddragelse af relevante samarbejdspartnere inden projektperiodens udløb.
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Bilag 1

Projektplan
Projekts navn

Baggrund og opgave

Sammenhængende vejledningsstrategi for børn i folkeskolen samt for unge op til 30 år
Baggrund:
Vejledningsreformen, som definerer nye målgrupper og ændringer i
Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaveportefølje – 20% af de
unge (ikke parate unge) skal vejledes face to face - 80% (parate unge) ved
kollektiv vejledning, e–vejledning og forældres/netværks vejledning og
støtte til uddannelsesvalg.
Folkeskolereform, som bl.a. definerer nyudvikling af faget Uddannelse
og Job (tidl. UEA). Der er nedsat en parallelgruppe, der arbejder med
implementering af faget Uddannelse og Job.
EUD 10. Et nyt tilbud vedr. 10. klasse for elever, der ikke er afklaret i fh.t.
erhvervsuddannelse – godkendt i Byrådet februar 2015. Tilbuddet sigter i
forhold til at gøre de unge klar til en erhvervsuddannelse.
Etablering af Ungeenhed med skærpet uddannelsesfokus for unge i aldersgruppen 15 – 30 år. For tiden tilkøbes 1 fuldtids vejlederstilling fra
UUO.
Erhvervsuddannelsesreformen og (vejlednings) samarbejdet til ungdomsuddannelserne generelt.
Opgave:
Hvilke behov er der for, at der er specifikke kompetencer på skolerne i
forhold til henholdsvis faget Job og Uddannelse og vejledning af 80%
gruppen (uddannelsesparate/ikke uddannelsesparate unge)?
Hvilke behov for kompetenceudvikling i Folkeskolen medfører Vejledningsreformen?
Hvilke opgaver kan defineres i et samarbejde mellem Folkeskolen, UUO,
Ungeenheden og Jobcenteret?
Hvilke opgaver kan defineres i et samarbejde mellem Folkeskole, Ungeenhed og Ungdomsuddannelserne, enten i fællesskab eller bilateralt?
Hvilke nye tiltag på beskæftigelsesområdet kan udvikles i Ungeenheden
for de 15 – 17 årige?
Gensidig forståelse af arbejdet omkring begrebet ”Uddannelsesparat”.
Der samarbejdes med parallelgrupper.

Formål:

Udarbejde oplæg til politisk beslutning i forhold til en sammenhængende
strategi for uddannelsesvejledning i Assens Kommune.

Mål og succeskriterier:

Målene skal være målbare. (nationale, kommunale).
Der udarbejdes en implementeringsplan.
(defineres yderligere af projektgruppen)

Tids- og aktivitetsplan:

Projektgruppen sættes i gang 01.02.2015.
Der sigtes mod oplæg til første politiske drøftelse 1.4.2015 i Børne– og
Uddannelsesudvalget.

Projektorganisation:

Projektejer: Morten Madsen
Styregruppe: Trine Wittrup, Esben Krægpøth, Morten Madsen
Projektgruppe:
Tovholder Trine Wittrup
2 skoleledere (Jan Christiansen og Lars Kofoed)
Repræsentant fra UUO (Jørgen Jensen)
Repræsentant fra Jobcenteret (Niels Dalgaard)
Projektadministration: Marianne Larsen
Det er muligt for projektgruppen at etablere underarbejdsgrupper eller
at indkalde samarbejdspartnere ad hoc.

Ressourcer:

I budget 2015 er vedtaget et vejledningsbudget på ca. 3,4 mio kr –heraf
anvendes ca. 2,6 mio kr til vejledningsfællesskabet Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense.
Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen, at fastholde budgetniveauet
for vejledning i foreløbigt 2015 på 3,4 mio kr og ikke høste den mulige
reduktion på 800.000 kr., som vejledningsreformen giver mulighed for i
forhold til vejledningsfællesskabet UUO.
Der er udarbejdet en tilkøbsaftale med UUO for perioden 1.1. – 30.6
2015 vedr. overgangsordning i forbindelse med indfasning af vejledningsreformen. Denne aftale evalueres inden 1.6.

Interessenter:

Folkeskolen, Ungeenheden, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsuddannelserne, Beskæftigelsesområdet, de unge, forældrene samt
politikere.

Kommunikation:

Beskriv kort, hvem der skal kommunikeres med i de enkelte faser i
tidsplanen. (behandles af projektgruppen i projektperioden)

Risikoanalyse:

Vurdér eventuelle risici.


Hvilke er kritiske?
2

 Hvilke gør det relevant at arbejde med en plan B?
 Hvilke risici kan forebygges og håndteres løbende?
(behandles af projektgruppen i projektperioden)
Evaluering:

Kort beskrivelse af hvornår og hvordan evalueringen skal foretages. (behandles af projektgruppen i projektperioden)

Overdragelse:

Beskriv kort hvordan projektet afsluttes, og hvordan erfaringerne
overdrages til driften. (behandles af projektgruppen i projektperioden)
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Bilag 2

Procesplan
Ungeenheden

UUO
Gruppen ”ikke uddannelsesparate”

Fælles begreber og mål for
vejledning
D. 26.02 Kl. 8.30 – 10.30






Præsentation
Gennemgang af
procesplan
Identifikation og
definition af fælles
begreber
Fælles mål for
vejledningsstrategi

Det er målet med mødet,
at vi får klarhed over de
vigtigste fælles begreber
og sat fokus på målet for
vejledning

Skoleområdet
Gruppen ”ikke uddannelsesparate”

Kendskab til vejledning i
vores forskellige områder

Kendskab til vejledning i
vores forskellige område

D. 04.03 kl. 14 -16

Den nye
vejledningsreform UUO

Gruppen ”ikke
uddannelsesparate"

D. 09.03 kl. 8 - 9.30

Hvilken rolle spiller
vejledning i Ungeregi
- herunder forebyggende indsatser

Hvilken rolle spiller
vejledning i skoleregi
i den nye
vejledningsreform

Gruppen ”ikke
uddannelsesparate

Opsamling

Det er målet med mødet,
at vi får kortlagt
vejeledningens formål,
former og pejlemærker for
en sammenhængende
strategi

Det er målet med mødet,
at vi får kortlagt
vejeledningens formål,
former og pejlemærker for
en sammenhængende
strategi

Fælles begreber og mål for
vejledning - Opsamling og
omsætning
D. 17.03 kl. 8.30 – 12

Hvilken rolle spiller
vejledning i Jobcenterregi

Fælles vision og mål for
sammenhængende
vejledning

Vejledningens former

Kortlægning af den
sammenhængende
vejledning

Hvem gør hvad og
hvornår – hvor har vi
huller og blinde vinkler
Kl. 12 – 13
Styregruppen deltager og
præsenteres for status
Input til den videre proces

Udkast til den
sammenhængende
vejledningsstrategi
D.26.03 kl 14- 16

Sammenfattende
udkast

Bearbejdning og
kvalificering

Særligt fokus på
kompetencebehov
samspil
nye tiltag

→ Indsats
→ Samarbejdsrum

Det er målet med mødet,
at vi har et færdigt oplæg
vi kan præsentere og
drøfte med styregruppen

Der kan blive behov for
deltagelse eller
kommentering på
sammenfattende udkast

Afpudsning af oplæg med
Styregruppe
D.07.04 kl 12 -14
Færdiggørelse af oplæg til
politisk beslutning

Der er mulighed for at
lave sidste tilretninger den
08.04 kl. 13.30 - 16, hvor
ikke alle behøver at
deltage

Bilag 3

Centrale begreber i Vejledningsstrategien
Vejledning favner mange perspektiver. Det er projektgruppens erfaring, at der er mange enslydende
begreber, som ikke nødvendigvis har den samme betydning. Det er derfor vigtigt at samstemme de begreber, som er gennemgående. Det fælles sprog kan være et vigtigt element i at bygge bro mellem de
forskellige perspektiver.


Undervisningspligt - Alle børn, der opholder sig i Danmark, har undervisningspligt.
Undervisningspligten indtræder i det år, hvor barnet fylder 6 år og ophører ved afslutningen af
undervisningen på 9. klassetrin. Den, der har forældremyndigheden, eller den, der faktisk sørger
for barnet, skal medvirke til at undervisningspligten opfyldes og samarbejder med skolen om at
leve op til folkeskolens formål. Populært sagt betyder det, at hjem og skole skal samarbejde om
barnets undervisning og skolegang.
I Danmark er der ikke skolepligt, men undervisningspligt. Det er altså ikke noget krav, at børn
går i skole, men at de undervises efter de gældende regler i folkeskoleloven.



Uddannelsespligt - Alle 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse.
For at opfylde uddannelsespligten skal den unge følge en uddannelsesplan. Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse, laver en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen kan efter aftale med UU
vejlederen rettes til, hvis den unge skifter uddannelse eller har behov for særlig støtte. Den
unge opfylder uddannelsespligten ved at være i en ungdomsuddannelse eller et forløb, hvor
den unge bliver parat til uddannelse.
For unge med særlige behov kan kommunen fritage unge for uddannelsespligten efter vurdering af den enkelte unge. Grund til fritagelse kan være som følge af sygdom, handicap eller væsentlige sociale problemer.
UU fører tilsyn med, at den unge opfylder pligten til uddannelse. Hvis uddannelsespligten ikke
overholdes, tilbyder UU den unge særlige forløb, der skal gøre den unge parat til uddannelse.
Kommunen kan – efter nærmere fastsatte retningslinjer - indstille, at udbetalingen af ungeydelsen (omlægning af børnefamilieydelsen for 15 – 17 årige) skal standses, hvis den unge ikke følger uddannelsesplanen.



Uddannelsesparat – Begreb der bruges i fleres sammenhænge.
I Folkeskolen og UU bruges Uddannelsesparat om de elever, der vurderes at være parat til en
ungdomsuddannelse i løbet af 9.kl/10.kl. Uddannelsesparathed vurderes på faglige og personlige kompetencer.
I beskæftigelseslovgivningen bruges det samme begreb om unge, der søger om forsørgelse i
forbindelse med ledighed (Uddannelseshjælp). Her bruges begrebet som Åbentlyst uddannelsesparat om de unge, der umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse og Uddannelsesparat
om de unge, som med indsatser kan gå i gang med en uddannelse inden for et år.
Når vi i dette oplæg bruger begrebet, er det i den samlede betydning om de unge, som på faglige og personlige kompetencer er vurderet klar til at gennemføre en uddannelse.



Ikke uddannelsesparat – Begreb der bruges i Folkeskolen og UU om de elever, som fra 8. kl.
ikke vurderes at være parat til at gå videre i en ungdomsuddannelse efter 9.kl /10. kl. Der sam-





arbejdes mellem skolen, forældre og UU om indsatser, der i løbet at folkeskolen kan gøre den
unge parat til at gå videre i en ungdomsuddannelse. UU har mulighed for flere indsatser i forbindelse med den unges udvikling af kompetencer
Vejledning – et mere generelt begreb om den proces, der bevæger sig fra en nuværende situation til en mulig fremtidig situation. Det betyder, at man i vejledningen støtter en afklaring af,
hvad man ønsker, og hvordan man kan komme derhen – ofte i form af en handleplan.
Vejledning kan have flere forskellige former - f.eks. i form af undervisning, rådgivning og coaching.
Uddannelsesvejledning – er vejledning, der er rettet mod den unges vej mod uddannelse og erhverv. Det kan være:
o behov for orientering om uddannelser og de valg, der skal træffes undervejs eller
o hjælp til at søge en uddannelse, som den unge allerede har valgt eller
o vejledning i forhold til gennemførelse af uddannelsen
Uddannelsesvejledning er således et element i folkeskolen, UU, Ungeenheden og på Jobcentret.
Uddannelsesvejledning har fokus på de muligheder, den unge har at vælge imellem og ender
ofte med en konkret aftale om valg af uddannelse og/eller indsatser, der kan føre til den ønskede uddannelse.
Når vi i dette oplæg bruger vejledning, er det derfor i form af uddannelsesvejledning.



Uddannelsesaftale – er den aftale, der etableres i forbindelse med en lære- eller praktikplads.



Uddannelseshjælp – Den forsørgelse, som unge mellem 18 – 30 år kan søge om, når de er ledige og ikke er i gang med en uddannelse (tidligere kontanthjælp). Uddannelseshjælp er forsørgelsesydelsen til unge, der ikke har gennemført en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (EGU) eller en videregående uddannelse.
Uddannelseshjælp er en overførelsesindkomst og søges gennem kontakt til Ungeenheden.
En uddannelseshjælpsmodtager bliver visiteret enten som uddannelsesparat (eller åbenlyst uddannelsesparat) eller aktivitetsparat.
Uddannelseshjælp bevilges og udbetales af Ydelsesafdelingen i Borgerservice.



Uddannelsespålæg – det pålæg, som den unge mødes med ved ansøgning om Uddannelseshjælp. Kommunen skal give et uddannelsespålæg til alle unge, der søger om uddannelseshjælp.
Alle skal have et uddannelsespålæg, som skal føre frem til, at den unge kan påbegynde og gennemføre en uddannelse.
Uddannelsespålægget består af 3 trin:
Trin 1: den unge skal finde uddannelser, som er realistiske og relevante, som den unge kan søge
ind på og derefter prioritere dem.
Trin 2: den unge skal søge optagelse på én eller flere af uddannelserne.
Trin 3: den unge skal starte på en uddannelse og fuldføre den.
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Bilag 4

Uddybende beskrivelse af områdets reformer
Vejledningsreform
Vejledningsreformen er trådt i kraft pr. 1. august 2014. Reformen definerer bl.a., at Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU) som udgangspunkt skal stå for den kollektive vejledning til alle unge i folkeskolens udskoling og personlig/individuel vejledning til de unge, som ikke umiddelbart vurderes at
være uddannelsesparate.
Unge, der er vurderet uddannelsesparate, får ikke individuel vejledning af UU, men skal søge viden om
valg af ungdomsuddannelse gennem undervisningsministeriets hjemmeside UddannelsesGuiden1og
ved at benytte e-vejledningsportalen2 .
UU har vejledningsforpligtigelsen for alle unge, til de bliver 25 år og har en særlig forpligtigelse til at
sikre unges overgang til ungdomsuddannelserne. UU har en særlig forpligtigelse over for unge 15-17
år, som skønnes at have et særligt vejledningsbehov, og som ikke modtager vejledning fra andre instanser – ex. Ungeenheden m.v – når de ikke er i gang med en uddannelse. UU har for denne gruppe af
unge myndighedsansvar i forhold til opfyldelse af uddannelsespligten.
Vejledningsreformen flytter således fokus i folkeskoleregi, hvor UU tidligere har ydet såvel kollektiv
som personlig vejledning til alle unge i forbindelse med uddannelsesvalg. Fremadrettet vil UU primært
have fokus på den kollektive vejledning af alle og en særlig forpligtigelse til den gruppe af unge, som
ikke skønnes at være klar til uddannelse og derfor har et særligt vejledningsbehov.
For langt hovedparten af de unge i folkeskolen overgår orienteringen mod uddannelse og erhverv til
den unge selv og dennes forældre.
Det er folkeskolen og UU i fællesskab, som i 8. klasse vurderer, i hvilket omfang den unge er uddannelsesparat. Omdrejningspunktet for vurderingen vil være elev- og uddannelsesplanen. I vurderingen indgår den unges parathed til at gå videre i uddannelse på følgende forudsætninger:
De faglige forudsætninger -Standpunktskaraktererne omregnes til et gennemsnit, og en elev med et
gennemsnit på 4, 0 eller derover opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.
De personlige forudsætninger - Vurderingen er en afvejning inden for følgende områder:
 Motivation, som blandt andet vises ved nysgerrighed og åbenhed
 Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger
 Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.
 Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.
 Valgkompetence over for det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.
De sociale forudsætninger - Vurderingen er en afvejning indenfor følgende områder:
 Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler
og bidrage positivt til fællesskabet.
 Respekt, herunder udvise forståelse for andre mennesker.
1
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Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er anderledes.
Konflikthåndtering.

For de unge, der bliver erklæret ikke-parat, vil UU revurdere den unge og vil i samarbejde med skolen,
elev og forældre vurdere, hvilke indsatser der skal til, for at målet med, at den unge (med udgangen af
9. eller 10. klasse) vil være uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse, kan nås.
Parathedsvurderingen er således en metode til at finde de unge, der har brug for lidt ekstra hjælp.
Nogle elever vil have brug for massiv hjælp, hvor andre med ganske lidt hjælp vil kunne blive uddannelsesparate.
Folkeskolereformen
I forbindelse med folkeskolereformen er der sket ændringer i den måde, eleverne i de ældste klasser
vejledes på, og der er ændret på indholdet i skolen, så der i højere grad skal knyttes an til virkeligheden og verden uden for skolen.
Som det også kan ses af vejledningsreformen, er en af de største ændringer i forhold til vejledning i
folkeskolen, at begrebet uddannelsesparathed nu spiller en langt større rolle. I midten af 8. klasse skal
alle elever derfor vurderes som parate eller ej i forhold til, hvilken ungdomsuddannelse de påtænker
efter 9. skoleår. Kun de elever, der ikke vurderes som parate, skal tilbydes en særlig indsats, hvor deres
konkrete udfordringer adresseres. Det kan være af enten social, personlig eller faglig karakter.
Reformen åbner mulighed for at tilbyde elever i 7. – 9. klasse valgfag, der kan understøtte vejledningen.
Hvor der tidligere var både elevplan og uddannelsesplan, er begge dele nu integreret i en elevplan, og
dermed er der mulighed for at få et større samlet overblik over den unges skolegang og de vejledningsmæssige aktiviteter.
I forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelserne er der også sket væsentlige ændringer. Forældre til elever, der er erklæret uddannelsesparate, skal fremover selv sørge for, at den unge tilmeldes
en ungdomsuddannelse, hvor det tidligere var UU, der havde ansvaret for alle elever.
Der er sket ændringer i det obligatoriske emne Uddannelse og Job, der skal undervises i på alle klassetrin. Der lægges nu større vægt på, at de unge i sidste del af skoleforløbet skal udfordres mere på deres uddannelsesvalg.
I forbindelse med den nye folkeskolelov er det tværgående emne Innovation og Entreprenørskab tilknyttet alle fag.
Den åbne skole giver bl.a. mulighed for at give eleverne et større kendskab til arbejdsmarkedet gennem hele skoleperioden. Det lokale erhvervsliv og virksomhedskonsulenter kan spille en anden aktiv
rolle.
I erhvervsuddannelsesreformen lægges der et optagelseskrav ind, så betydningen af indsatsen og udbyttet af denne i folkeskolen nu fremover spiller en noget større rolle end tidligere. Der kan forventes
lignende reform på gymnasieområdet.
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Med folkeskolereformen opstilles en række nationale mål for folkeskolens udvikling, der giver en klar
retning og sætter et højt ambitionsniveau.

De nationale mål er:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og
praksis.
Grundlæggende ændrer reformen ikke ved folkeskolelovens overordnede ramme for børn og unges
uddannelse. Sammenfattende kan man dog sige, at de nationale mål og de nævnte ændringer peger
frem mod et øget fokus på, at:
-

den unge (og forældrene) i udskolingen i højere grad selv skal tage ansvar for
uddannelsesvalg.
den unges indsats og faglige færdigheder har en stor betydning for, hvilke muligheder
den unge har videre i livet
den unge udfordres til at træffe bevidste og gennemtænkte uddannelsesvalg
alle unge lykkes og bliver produktive og selvhjulpne borgere

Erhvervsuddannelsesreformen
Med en ny aftale, ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”3 fra 2014, er der et kvalitetsløft på
vej til erhvervsskolerne. Danmark har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at
dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.
Det ønskes med reformen, at de unge får en erhvervsuddannelse af høj kvalitet og med gode muligheder for at videreuddanne sig. Der indføres blandt andet adgangskrav, talentspor, efteruddannelse af
underviserne og flere undervisningstimer.
Erhvervsskolereformen arbejder bl.a. med følgende 4 fokus områder, som får betydning for vejledningsstrategien i Assens:
1. Fokus - 10 indsatsområder:
 Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø
 Enklere og mere overskuelig struktur
 Bedre videreuddannelsesmuligheder
 Fokusering af vejledningsindsatsen
 Klare adgangskrav
 Ny erhvervsrettet 10. klasse – EUD 10
 Mere og bedre undervisning
3

Aftale af den 24.02.14 ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”
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Fortsat indsats for praktikpladser
Ny Kombineret Ungdomsuddannelse
Ny erhvervsuddannelse for voksne - EUV

2. Fokus - Klare mål:
 Mål 1 - Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse: I 2020
er målet 25 % og i 2025 er målet 30 %. Det skal bl.a. sikres ved, at eleverne udfordres på deres uddannelsesvalg.
Det er intentionen at minimere dobbeltuddannelse ved at færre tager mere end 1 ungdomsuddannelse
 Mål 2 – Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse: Fuldførelsen skal stige fra 52 % i 2012 til
mindst 60 % i 2020 og mindst 67 % i 2025.
Til brug for skolernes egen styring udvikles der supplerende indikatorer, der opgør overgangen mellem grundforløb og hovedforløb, hvor en stor del af frafaldet finder sted i dag.
 Mål 3 – Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan:
Andelen af de dygtigste elever skal stige år for år. Der måles på den samlede mængde fag,
der afsluttes på højere niveau end minimum.
Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes
 Mål 4 – Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes: Elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tillid og tilfredshed skal øges frem mod 2020. Der skal udvikles fælles metode for trivselsmålinger. Arbejdet vil kunne trække på erfaringer fra folkeskoleområdet.
3. Fokus - Enklere struktur, mere overskuelighed og bedre muligheder for at læse videre
 Basisår for unge direkte fra folkeskolen. Først efter ½ år vælges selve uddannelsen
 EUX skal være en mulighed på flere uddannelser
 12 indgange bliver til 4:
- Fødevarer, jordbrug og oplevelser
- Omsorg, sundhed og pædagogik
- Kontor, handel og forretningsservice
- Teknologi, byggeri og transport
 Den ny struktur indebærer, at elever kun kan påbegynde grundforløbets 1. del én gang. Nye
elever, der har gennemført 1. del på et tidligere tidspunkt, skal starte direkte på 2. del
 Man kan kun påbegynde en EUD 3 gange, med mindre man har en praktikaftale inden påbegyndelse.
 Man kan som følge af SU reformen kun få SU til at i alt 5 ungdomsuddannelser. (red. = påbegynde)
4. Tilbud til unge, der ikke er uddannelsesparate
 Kommunen skal oprette mindst en ny erhvervsrettet linje (EUD linjen) i 10. klasse
 10. klasse på efterskoler
 10. klasse, herunder 10. klasse på de Frie Fagskoler som er f.eks. husholdnings- og
håndarbejdsskoler.
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Ungdomshøjskoler, højskoler og daghøjskoler
Almen voksenundervisning på 9. og 10. klasses niveau (AVU) på VUC
Ordblindeundervisning for voksne (OBU)
Forberedende Undervisning for voksne (FVU)
Produktionsskoler
Ny Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)
EGU – Erhvervsgrunduddannelse
STU – Særligt Tilrettelagt Uddannelse
Kommunens forpligtelse til at oprette tilbud til de 15 – 17 årige ikke-uddannelsesparate
bortfalder

Kontanthjælpsreformen
Kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft pr. 1. januar 2014, har fokus på de unge på offentlig forsørgelse og den unges vej til uddannelse. Alle unge under 30 år uden uddannelse vil fremover modtage
uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.
For unge under 30 år uden uddannelse er det grundlæggende formål med reformen, at de mødes med
klare krav og forventninger om, at de tager en uddannelse, og de unge skal stå til rådighed for uddannelse.
Målet er at bidrage til, at de unge gennem uddannelse får bedre muligheder for en stabil tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Det skarpe fokus på uddannelse bliver suppleret med nye muligheder for en effektiv organisering i
kommunen. Det bliver muligt at indsatsen for unge uden uddannelse kan samles på tværs af forvaltninger, fx ungdommens uddannelsesvejledning, socialforvaltningen og jobcenteret. Det er Ungeenheden i Assens et eksempel på. Det bliver også muligt at flytte indsatsen eller dele af indsatsen for unge
uden uddannelse ud af jobcenteret til et miljø, hvor uddannelse er i centrum, fx på en erhvervsskole.
Reformen har også betydning for de unge på en række andre områder. Gruppen af unge skal visiteres
straks og alle skal have et uddannelsespålæg, der viser vejen frem mod valg af uddannelse, ansøgning
og start på uddannelsen.
Pålægget skal sikre, at alle unge og kommunen – uanset den unges udfordringer – har et fælles mål
om, at indsatsen ender i uddannelse. I uddannelsespålægget beskrives de aftalte indsatser og aktiviteter, der iværksættes for at understøtte det relevante trin, og som skal føre frem til, at den unge kan
påbegynde og gennemføre en uddannelse.
Unge uden uddannelse skal nu enten vurderes som åbenlys uddannelsesparate, uddannelsesparat eller aktivitetsparate, så ingen længere bliver overladt til sig selv uden indsats.
Unge, der kun har grundskolen bag sig, skal inden for den første måned have en læse-, skrive- og regnetest. Viser testen et behov, skal den relevante undervisning iværksættes.
Der er i reformen stærkt fokus på de unge, som ingen barriere har for at påbegynde og gennemføre en
uddannelse og som dermed er åbenlyst uddannelsesparate. De skal – som alle andre – have et uddannelsespålæg. Herefter bør de straks gå i gang med at finde, søge optagelse på og gennemføre en uddannelse. Budskabet til de åbenlyst uddannelsesparate unge er, at de skal finde et job, indtil deres uddannelse starter – alternativt skal de arbejde for deres ydelse.
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Beskæftigelsesreformen4
Aftalen træder i kraft hhv. juli 2015 og januar 2016 og tager afsæt i ønsket om at reformere hele beskæftigelsesindsatsen.
Reformen skal sikre, at det danske arbejdsmarked også i fremtiden er blandt de mest velfungerende i
verden. De arbejdsløse skal møde et beskæftigelsessystem, der sætter den enkelte i centrum og ruster
dem bedre til job og varig beskæftigelse – og sikrer virksomhederne adgang til kvalificerede medarbejdere.
Reformen betyder, at indsatsen til ledige drejes fra aktivering og over til uddannelse. Den enkelte ledige skal sættes i centrum – og før systemet. Det betyder, at der kommer fokus på varig beskæftigelse
ved at skifte aktiveringskurser ud med et uddannelsesløft til de ledige med størst behov og nye jobrettede uddannelsesmuligheder.
Elementer i beskæftigelsesreformen i et vejledningsperspektiv:





4

Regional uddannelsespulje på årligt 100 mio. kr. til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.
Pulje til at give arbejdsløse med færrest eller forældede kompetencer et reelt uddannelsesløft.
Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse målrettet arbejdsløse med størst behov.
Ordningen erstatter den nuværende ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.
Midler til kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser.

Uddrag fra pressemeddelelse ”Forlig om ny beskæftigelsesindsats” af 18. juni 2014, Beskæftigelsesministeriet
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Bilag 5

Vejledningens former

Grundlæggende samfundsforståelse af arbejde og undervisningspligt/uddannelsespligt

Vejledning alle

0.-3. klasse

4.-7. klasse

8.-10. klasse

Unge 15-24 år

Med Udgangspunktet er
elevens nære virkelighed.
Elevens omverdens-forståelse skal udvikles.

Fra det nære og det kendte
til det lidt bredere og mere
samfundsorienterede.
Der skal arbejdes med
elevernes kendskab til
uddannelser og erhverv i
nærmiljøet.

Elevens kommende uddannelsesvalg er i centrum.
Eleven skal udfordres i sit
valg
Der arbejdes med vilkårene
på arbejdsmarkedet nationalt og internationalt.

De unge udfordres på
deres eget ansvar for
uddannelse

Understøtte eleverne i
deres udvikling af iværksætter vilje og -evne

Understøtte eleverne i deres
udvikling af iværksætter vilje
og -evne

Redskab:
Faget Uddannelse og Job

Redskab:
Faget Uddannelse og Job,
Virksomhedsbesøg samt
det tværgående tema
Innovation og Entreprenørskab

Ingen egentlig vejledning

Ingen egentlig vejledning

Unge 25-30 år

Uddannelsespligt får en
mere selvstændig
betydning i forhold til valg
og forsørgelse

Redskab:
Faget Uddannelse og Job,
virksomhederne ind i skolen

Kollektivvejledning:
UU vejleder. 20 timers vejledning i klasserne om året
fra 8. klasse
Brobygning i 8. klasse
Evt. praktik i 9. klasse
UU har den koordinerende
rolle i forhold til ungdomsuddannelserne

Alle har gennem ungdomsuddannelser
tilgængelighed til
vejledning på institutionerne

Ikke omfattet af UU

Unge der ikke er i gang har
vejledningsmulighed ved
UU og/ eller Ungeenheden

Vejledning ved lovpligtige
møder hos sagsbehandler

Vejledningsmulighed ved
jobcenterets erhvervs- og
uddannelsesvejleder

Vejledning - særlig støtte

Spotte mange af de børn,
der senere er i fare for at
blive vurderet som IUP
eller udfaldstruede.
Tidligere indsats i forhold
til sociale og personlige
kompetencer

Netværksarbejde mellem
aktører og anvendelse af
tværfaglige team m.fl

Uddannelsesvalg
Alle

Begynde at arbejde med
barnets udforskning af
arbejdslivet.
Forståelse for skolens fag
og hvorfor de undervises i
dem - hvilke muligheder
giver det?

Skolen arbejder med elevens
manglende sociale, faglige
og/eller personlige kompetencer.

UU har en særlig forpligtigelse over for unge som
enten er frafaldstruet eller
ikke i gang med
uddannelse. Kan
iværksætte aktiviteter som
skal føre til uddannelse

Ikke omfattet af UU

Ungeenheden kan
gennem LAB lov og
servicelov understøtte
unge i deres uddannelse –
gennem råd og vejledning
,indsatser, aktiviteter – ex.
Mentor

LAB lov understøtter gennem råd og vejledning,
indsatser, aktiviteter

Særligt fokus på valgkompetence
Grundlaget for at kunne
tilrettelægge egen læring og
kvalificerekarrierevalg er bl.a
beslutningsdygtighed, selvindsigt og selvtillid

Uddannelsesinstitutioner
Vejlede om erhvervs/karrieremuligheder
og uddannelsessystemets
opbygning

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om
vejledning vedr erhvervs/karriere muligheder
og uddannelsessystemets
opbygning

Balance mellem de akademiske erhverv, de faglige erhverv og de selvstændige

Øget fokus på uddannelse
– nu en pligt og et pålæg

UU kan etablere praktik mv.
Serviceloven åbner for støttemuligheder til barnet og
familie

Tilbud:
Læse, skrive og regnetest
FVU, OBU til alle over 25 år
med grundskolen som
højeste uddannelse

Vejledning i valg og omvalg
Vejledning i valg og omvalg

10. klasse:
Eleverne skal vælge mellem
almene 10. eller EUD 10

Jobcenteret har tæt samarbejde med virksomheder
omkring afdækning af
udddannelses- og kompetencebehov ved rekruttering
Regional uddannelsespulje
til korte erhvervsrettede
uddannelsesforløb inden
for områder hvor der
forventes jobåbninger i
løbet af 6 måneder
Øget fokus på uddannelse
– nu en pligt og et pålæg
Muligheder for voksenlærlingeforløb for unge over
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25 år efter 2 måneders
forudgående ledighed hvis
ufaglært eller forældet
uddannelse
6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige
(rådgivning om valg af
uddannelsesforløb i jobcenteret såfremt den
enkelte ønsker det – ellers
hos a-kassen)

Understøtte deres udvikling på et tidligt tidspunkt –
fokus på forældrene og
andre netværkspersoner +
støtte muligheder – ex.
Børn og Unge, PPR m.fl.

Særlige behov

Fokus på aktiviteter der kan
supplere skolen – praktiske
og konkret
Særlig fokus for UU og støtte
muligheder gennem servicelov og LAB

Vejlednings- og handle
forpligtigelse hos UU og UE
Mulighed for fremskudt
vejledning/sagsbehandling
Lovpligtigt samspil mellem
parterne omkring den unge

Rettigheder/pligter

Undervisningspligten

Redskaber:
Virksomheder ind i skolen
og skolen ud på virksomhederne

Redskaber:
Øget brug af praktikker og
andre korte forløb.
Udvidet brobygning
Øge selvindsigt og selvtillid
gennem andre læringsformer

Undervisningspligten

Overvejelse om skærpet
opmærksomhed på ungepålæg og sanktionering
gennem forældrepålæg

I Uddannelsessystemet er
der klare sanktioner ved
manglende deltagelse lave karakterer og afbrydelse

I Uddannelsessystemet er
der klare sanktioner ved
manglende deltagelse lave karakterer og afbrydelse

UU skal følge de unge der
er frafaldstruede eller
afbryder uddannelse

Ikke omfattet af UU

Uddannelseshjælp sanktioneres for manglende
deltagelse og manglende
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opfyldelse af uddannelsespålæg
Alle 15-17 årige har pligt til
at være i gang med en
uddannelse eller en uddannelsesforberedende
aktivitet som f.eks. produktionsskoler
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Bilag 6

Aftale med UUO om vejledning i Assens Kommune
Reformen definerer, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som udgangspunkt i 7.-10. klasse skal vejlede
de af de unge, som vurderes ikke-uddannelsesparate ved individuel vejledning. De resterende unge - de uddannelsesparate - skal vejledes individuelt i kraft af e-vejledning. Alle elever i 7.-10. klasse modtager kollektiv vejledning fra UU.
På baggrund af Byrådets beslutning om at fastholde budgetniveauet for vejledning i 2015 har Assens Kommune
besluttet, som en overgangsordning i forbindelse med indfasning af reformen, at tilkøbe vejledningsydelser ved
UUO, som sikrer mulighed for samme vejledningsniveau, som inden reformens ikrafttræden.
Tilkøbet omfatter følgende ydelser:
 UUO iværksætter en informationskampagne på grundskolerne, rettet mod elever og forældre i 9. og 10.
klasse. Der er brug for forskellig slags information til forældrene om deres nye rolle og ansvar i forbindelse
med deres barns valg af uddannelse.
 UUO er i overgangsfasen i foråret 2015 garant for, at alle elever bliver rettidigt tilmeldt til deres ungdomsuddannelse. Rettidigheden har erfaringsmæssigt været et problem for en del af de unge
 UUO bistår grundskolens lærere og sekretær/IT ansvarlige med at uddannelsesparathedsvurdere eleverne i
8. klasse. Der skal indfases nye arbejdsgange og procedurer i den administrative håndtering af processen.
 UUO påtager sig opgaven med at løse overgangsproblemer omkring den administrative håndtering af de
elektroniske tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 10. klasse, - både hos grundskolerne, hos UUO og
hos ungdomsuddannelserne, der skal modtage de unge. Erfaringsmæssigt har denne opgave været en stor
udfordring, da IT systemet de tidligere år har voldt problemer.
 Der forventes en del fejlvalg hos den gruppe unge, hvor forældrene overtager ansvaret for, at deres barn har
orienteret sig i tilstrækkelig grad om de forskellige uddannelser. UUO står i overgangsperioden til rådighed
også for denne gruppe unge og forældre
 UUO afholder kurser for lærere om indfasningen af vejledningsreformen
 UUO tilrettelægger og koordinerer besøg og kursusforløb for lærere på ungdomsuddannelserne
 UUO udarbejder undervisningsmateriale og tilbyder øvrig bistand til opstart af det nye timeløse fag Uddannelse og Job, som lærere i overbygningen på grundskolerne skal indarbejde i deres årsplaner

