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Favrskov Kommune har vedtaget Politik for unges uddannelse og job, der har som
overordnet målsætning, at alle unge i kommunen skal tage en uddannelse, i aktivitet
med uddannelsessigte eller i job. Der ønskes i forlængelse af ungepolitikken ligeledes
udarbejdet en handlingsplan.

Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk

Handlingsplanen har til formål at skabe overblik over de allerede eksisterende indsatser samt synliggøre nye initiativer med henblik på at nå målsætningen i den vedtagne
Politik for unges uddannelse og job.

www.favrskov.dk

I Favrskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2011 er ungeområdet udset som det vigtigste lokalt prioriterede indsatsområde. I beskæftigelsesplanen bemærkes det, at indsatsen skal have fokus på, at gruppen af unge med uddannelse hurtigst muligt kommer i
job, og at gruppen af unge uden uddannelse påbegynder en uddannelse.
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Sagsbehandler:
John Hedegaard
Tlf. 8964 4202
johe@favrskov.dk

Målsætningen i Politik for unges uddannelse og job er ambitiøs og kan kun nås gennem effektive og fokuserede indsatser, der blandt andet skal gennemføres via et styrket og bredt samarbejde med både erhvervslivet og uddannelsesaktørerne - og ikke
mindst de unge.
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Favrskov Kommune
Sekretariat. indkøb og analyse
Skovvej 20

På de følgende sider vil Favrskov Kommunes samlede indsats for de unges uddannelse og job blive præsenteret i en handlingsplan.

8382 Hinnerup
Sagsnr.
710-2009-45087

I handlingsplanen sættes der fokus på udvalgte områder i Politik for unges uddannelse
og job, der enten er iværksat eller skal iværksættes som konkrete indsatser, der løbende skal vurderes og justeres.
Med denne handlingsplan lægges sporet for Favrskov Kommunes samlede indsats på
området fra foråret 2011 og frem over.
Handlingsplanen vil løbende blive fulgt med henblik på opfølgning og eventuelle løbende justeringer.
I Favrskov Kommunes vedtagne Politik for unges uddannelse og job er der i nedenstående fokuseret på 3 målbare mål og 13 konkrete indsatsområder.
De tre mål er:
Øge andelen, der tager en ungdomsuddannelse
Mindske uddannelsesafbrud blandt unge
Mindske antallet af ledige unge under 30 år
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Der 13 konkrete indsatsområder er:
Hovedområde

Indsats
1. EGU
2. Indsats i forhold til unge, der ikke er uddannelsesparate
3. Tidlig indsats for 18-19 årige ledige – strakstilbud
4. Fælles vejledningsindsats for 8.,9. og 10. klasser
5. Målrettet vejledning i overgangen til en ungdomsuddannelse
6. SIG SAG projekt
7. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelsesforløb (STU)
8. Virksomhedscentre

Samarbejdsfora

9. Dannelse af Favrskov UddannelsesRåd (FUR)
10. Udarbejdelse af fælles principper og retningslinjer i Favrskov Kommune
11. Opgøre uddannelsesparatheden blandt 15-17 årige

Effektvurderinger

12. Uddannelsesstatisk for unge i Favrskov Kommune
13. Brugerundersøgelser blandt unge i Favrskov Kommune

Uddybende beskrivelse af de 13 indsatsområder:
1. EGU
Indhold og målgruppe?
Formål: At den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der kan føre
til en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller, at den unge fortsætter i uddannelse.
Målgruppe: Erhvervsgrunduddannelse er for unge
- under 30 år,
- der bor i kommunen,
- der ikke er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse og
- som ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse
UU& Produktionsskole:
Samarbejdsaftale om afklaringsforløb, ”Klar egu”, hvor produktionsskolen afklarer,
hvorvidt den unge er i stand til at honorere de almindelige krav for at indgå i et praktikforløb i egu-regi.
Med budgetaftalen 2010 er der oprettet 15 nye pladser således, at det samlede antal
pladser i Favrskov Kommune er 27 pladser.
Hvornår iværksættes indsatsen?
Igangsat 1.januar 2011.
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2. Indsats i forhold til unge, der ikke er uddannelsesparate
Indhold og målgruppe?
Målgruppen er unge 15-17 årige, der ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller anden
aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse (jfr. vejledningsloven
§2a, stk.5.).
Med lovændringen har unge pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse m.v., efter de har opfyldt undervisningspligten. Alle 15-17 årige er som udgangspunkt omfattet af pligten. Der vil dog særligt være tale om unge, som vurderes ikke at være uddannelsesparate ved vurderingen i 9. eller 10. klasse, og som ikke er kommet i gang
med en aktivitet. Endvidere er det unge, der er faldet fra en uddannelse. Det betyder,
at man tager udgangspunkt i den unges potentiale i forhold til det ordinære uddannelsessystem og/eller arbejdsmarkedet.
Indsatsen vil udmønte sig i særlige forløb, der kan afdække og udvikle den unges interesser og kompetencer, og som kan føre til, at den unge bliver uddannelsesparat. I
de særlige forløb kan indgå tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som
udbydes af kommunens jobcenter, jfr. Vejledningsloven § 2a, stk. 5. Kommunen har
vide rammer for, hvilke aktiviteter, der kan tilbydes. Det kan f.eks. være tilskud til nedsættelse af elevbetalingen på en højskole, køb af et særligt forløb på et voksenuddannelsescenter eller etablering af særlige afklaringsforløb i kommunalt regi.
Favrskov Kommune er blevet kompenseret fra staten med 235.000 kr. i 2011 og
470.000 kr. i 2012.
Hvornår iværksættes indsatsen?
Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2011, og Job og Økonomi har indledt et samarbejde med Børn og Skole med henblik på at iværksætte fælles initiativer for de 15 til
17 årige. Initiativerne forventes fremlagt politisk i august 2011.
3. Tidlig indsats for 18-19 årige ledige – strakstilbud
Indhold og målgruppe?
Der er mange eksempler på, at tidlig og tæt kontakt med de unge virker. Derfor vil
Favrskov Kommune have et særligt fokus på en tidlig indsats for de yngste grupper af
ledige. Det vil de 18-19 årige konkret opleve, hvis de melder sig ledige hos jobcentret.
Samme dag den unge melder sig ledig i jobcentret, afholdes den 1. kontaktsamtale.
Denne jobsamtale danner baggrund for den første ledighedsperiode, der inden 14 dage vil omfatte aktivering hos Center for Vejledning og Afklaring.
Desuden vil de unge, som vurderes egnede hertil, ved 1. samtale blive henvist til en
rådgivningssamtale samme dag i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) mhp.
etablering af uddannelsesplan snarest muligt. Det er desuden en betingelse, at den
unge henvender sig hos UU, før der kan søges kontanthjælp i Forsørgelsen.
Hvornår iværksættes indsatsen?
Den forstærkede indsats er iværksat fra 1. maj 2010.
3

4. Fælles vejledningsindsats for 8., 9. og 10. klasser
Indhold og målgruppe?
Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager, i samarbejde med den unge, forældrene og grundskolen udarbejdelse af en uddannelsesplan på baggrund af en kollektiv og differentieret, individuel vejledningsindsats. Uddannelsesplanen er baseret på
individuelt tilrettelagte vejledningsaktiviteter i forhold til den unges behov.
Konkret betyder det, at:
den unge og forældrene orienteres om uddannelsessystemets opbygning,
krav og muligheder
UU vejlederen afholder samtaler med alle elever i 8. klasse
UU vejlederen på baggrund af samtalerne og drøftelser med lærerteam vurderer, hvilke elever, der har et særligt behov for vejledning
UU vejlederen tilrettelægger den individuelle vejledning for de unge, med
særligt behov for vejledning, med udgangspunkt i samtaler, praktik, brobygningsforløb o.a.
Hvornår iværksættes aktiviteten?
Er iværksat og pågår løbende.

5. Målrettet vejledning i overgangen til en ungdomsuddannelse
Indhold og målgruppe?
Ungdommens Uddannelsesvejledning følger de unge, der efter en vejledningsfaglig
vurdering har behov for særlig opmærksomhed/støtte i overgangen fra den 15. marts
og ind i ungdomsuddannelserne, så uhensigtsmæssige omvalg og hurtige frafald
undgås.
Indsatsen sker som mentorstøtte, som bevilges af Ungdommens Uddannelsesvejledning og som sker med tæt opfølgning fra grundskolevejlederen det første halve år efter starten på ungdomsuddannelsen. Indsats skal sikre, at den unge fastholdes i uddannelsestilbuddet og får den nødvendige støtte i selve overgangen fra grundskolen
til ungdomsuddannelsen.
Hvornår iværksættes indsatsen?
Indsatsen er iværksat primo april 2011
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6. SIG SAG Projekt
Målgruppe?
Unge i grundskolens 7. til 9. klasse (13 til 15 år) samt unge mellem 15 og 24 år med
bopæl i Favrskov Kommune.. Målgrupperne er formuleret ud fra et særligt vejledningsbehov jf. UU’s fokusområder, Ungepakken samt Jobcenterets arbejde under
LAB Loven.
1) Grundskoleelever med særlige vejledningsbehov
Elever 13 til 15 årige i 7. til 9. klasse i Favrskov Kommune. Ca. 15 % har behov for særlig vejledning, opmærksomhed og støtte
2) Unge 15 – 17 årige, der ikke kan påbegynde eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse selv med målrettet støtte. ca. 10 % har behov for udvikling af uddannelsesparathed, særlig vejledning og støtte i overgang fra grundskole til
ungdomsuddannelse og fastholdelse af denne
3) Unge 18 – 24 årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller job
og som er tilknyttet Jobcenter Favrskov. Ca. 5 % har behov for relevante afklarende og udviklende tilbud, der kan kvalificere til at påbegynde og fastholde ungdomsuddannelse eller job.
Hvornår iværksættes indsatsen?
Indsatsen er iværksat fra 1.januar via ekstern finansiering i 3 år af henholdsvis Det
Lokale Beskæftigelsesråd i Favrskov og Det Centrale Beskæftigelsesråd/ Arbejdsmarkedsstyrelsen.
7. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelsesforløb (STU)
Indhold og målgruppe?
Unge med særlige behov har mulighed for at få et uddannelsestilbud. Lovkomplekset
bag den Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) trådte i kraft i 2007. Favrskov
Kommune har pr. 1. august 2010 oprettet et STU tilbud for unge med særlige behov i
eget regi. Målet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge
med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
Målet er ligeledes at få afklaret den unges muligheder for eventuelt videre uddannelse
og beskæftigelse.
Hvornår iværksættes indsatsen?
Det er således blevet bevilget STU forløb fra lovens ikrafttrædelse, men fra 1. august
2010 åbnede Favrskov Kommune for en STU med udgangspunkt i kommunens aktivitetstilbud for voksne.
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8. Virksomhedscentre
Indhold og målgruppe?
Jobcenter Favrskov har indgået aftaler med en række virksomheder om virksomhedscentre. Formålet med virksomhedscentre er gennem faste aftaler at aktivere kontanthjælpsmodtagere match 2 i virksomhederne. Sideløbende laves der individuelle aftaler om aktivering i virksomhederne.
Hvornår iværksættes indsatsen?
Virksomhedsaktiveringen er allerede iværksat for en del af ungegruppen under 25 år,
og der vil fortsat være fokus på unge i indsatsen. Det forventes, at 20 unge under 25
år vil blive omfattet af denne indsats. Fra marts 2011 er der i samarbejde med Favrskov Erhvervsråd indledt en kampagne, der skal sætte fokus på flere og mere omfattende samarbejdsaftaler mellem virksomhederne i kommunen og Jobcenter Favrskov.
9. Dannelse af Favrskov UddannelsesRåd (FUR)
Indhold og målgruppe?
For at styrke koordineringen og samarbejdet på uddannelsesområdet vil Favrskov
Kommune indbyde uddannelsesinstitutioner fra området til at deltage i et uddannelsesråd.
Uddannelsesrådet skal være rådgivende på uddannelses- og ungeområdet og kan
være en værdifuld partner i forhold til udvikling af nye indsatser og projekter.
Det foreslås, at uddannelsesrådet mødes 2-4 gange årligt. Favrskov Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Favrskov UddannelsesRåd (FUR).
Hvornår iværksættes indsatsen?
I efteråret 2011 indbydes udvalgte uddannelsesinstitutioner fra området til deltagelse i
uddannelsesrådet.
10. Udarbejdelse af fælles principper og retningslinjer i Favrskov Kommune
Nedsættelse af samarbejdsfora internt i Favrskov Kommune
Indhold og målgruppe?
Favrskov Kommune varetager en lang række indsatser i forhold til forskellige målgrupper af unge. For at sikre sammenhæng og glidende overgange mellem de forskellige administrative enheder internt i Favrskov Kommune, vil der blive udarbejdet et
sæt fælles principper og retningslinjer.
Det er tillige forventningen, at der dannes en række samarbejdsfora, som kan bidrage
til erfaringsudveksling samt metode-, indsats- og ideudvikling.
Hvornår iværksættes indsatsen?
I løbet af 2011 iværksættes en proces, der skal afdække behovet for udvikling af eksisterende samarbejdsfora eller udvikling af nye med det formål at sikre en rød tråd i
den indsats, som Favrskov Kommune tilbyder den enkelte borger. Formålet er tillige
at arbejde for en højere grad af ensartethed i form af fælles principper og retningslinjer.
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11. Opgøre uddannelsesparatheden blandt 15-17 årige
Indhold og målgruppe?
I dag er der et betydeligt frafald i perioden fra den 15. marts, hvor unge vælger ungdomsuddannelse til tidspunktet, hvor den unge skal påbegynde uddannelsen.
Derfor vil Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med skolerne, den enkelte unge, forældrene og ungdomsuddannelserne vurdere, om den unge besidder de
nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer, som skal til for at starte på en
ungdomsuddannelse – kort sagt en vurdering af uddannelsesparatheden.
Andelen af uddannelsesparate unge i Favrskov Kommune er ikke tidligere opgjort, da
der er tale om et nyt mål og begreb i forhold til erhvervsuddannelserne. Der vil der blive fokuseret på at tilvejebringe det første datagrundlag – herefter vil der på denne
baggrund opstilles fremadrettede resultatmål for uddannelsesparatheden.
Hvornår iværksættes indsatsen?
Der trækkes tal 1. september 2011 og løbende september de følgende år.

12. Uddannelsesstatistik for unge i Favrskov Kommune
Indhold og målgruppe?
Målgruppen er unge fra grundskolens 9. og 10. klasse samt 15-24 årige, der er i ungdomsuddannelse
Indholdet er en beskrivelse af:
Antallet/andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse
Antallet/andelen af unge, der afslutter en ungdomsuddannelse
Antallet/andelen af unge, der afbryder en uddannelse 15.marts – 15.august
Hvornår iværksættes indsatsen?
Indsatsen er iværksat 1. januar 2011. Der trækkes statistiske pr. 1.september 2011 og
efterfølgende september de følgende år.

13. Brugerundersøgelser blandt unge i Favrskov Kommune
Indhold og målgruppe?
I forbindelse med kvalitetssikring foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning en
evaluering af vejledningsindsatsen i 9. og 10. klasse ift de unges viden og sikkerhed
om uddannelsesvalg, deres oplevelse af vejledningen og deres fremtidsplaner på sigt.
Undervisningsministeriet evaluerer de unges udbytte og tilfredshed med vejledningsindsatsen iht lovgivningen
UU evaluerer elevernes udbytte og tilfredshed med intro-kurserne i 8. klasse
UU evaluerer elevers og forældres udbytte og tilfredshed med uddannelsesaftenerne
Hvornår iværksættes indsatsen?
Evalueringen foretages førstegang maj 2011 og løbende maj måned de følgende år.
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Afrapportering:
Afrapporteringen vil ske til Arbejdsmarkedsudvalget i Favrskov Kommune, og vil blive
foretaget en gang årligt i forbindelse med den årlige opfølgning vedrørende indsatsen
på arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune.
Afrapporteringen vil være kvantitativ på de tre mål og delvis kvantitativ og kvalitativ på
de 13 konkrete indsatsområder.
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