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JA - Godkendelse af dagsorden
Åben sag

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-06-2019
Godkendt
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JA - Dialogmøde Forenklet Beskæftigelsesindsats
15.00.00.G01

19/4674

Åben sag

Resumé
Pr. 1. januar 2020 træder Lov om en forenklet beskæftigelsesindsats i kraft. Loven
medfører ensretning af indsatser overfor mange målgrupper samt færre proceskrav, som
for eksempel krav om bestemte intervaller imellem samtalerne. Dette vil give et frirum til
Lejre Kommune, hvor der bliver mulighed for at have fokus på de indsatser, som har en
god effekt for de specifikke målgrupper.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget sammen med beskæftigelsesforum drøfter udfordringer og
indsatsområder i forhold til ny lovgivning om forenklet beskæftigelsesindsats.

Beslutningskompetence
Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-06-2019
Udvalget drøftede temaet med Beskæftigelsesforum.

Sagsfremstilling
Udvalget har tidligere besluttet at afholde 4 dialogmøder om året med
Beskæftigelsesform, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Tidligere
emner for dialogmøderne har været Beskæftigelsesplan 2019, Virksomhedsrettede
beskæftigelsestilbud samt senest Rekruttering og virksomhedsservice. Emnet på næste
dialogmøde er den forenklede beskæftigelsesindsats.
Mødet forventes afholdt i Hvalsø Savværk den 6. juni 2019.
Pr. 1. januar 2020 træder Lov om en forenklet beskæftigelsesindsats i kraft. Loven
medfører ensretning af indsatser overfor mange målgrupper samt færre proceskrav, som
for eksempel krav om bestemte intervaller imellem samtalerne. Dette vil give et frirum til
Lejre Kommune, hvor der bliver mulighed for at have fokus på de indsatser, som har en
god effekt for de specifikke målgrupper.
Følgende program er fastsat for dialogmødet:
 Velkommen ved Udvalgsformand Christian Plank
 Kort præsentationsrunde
 Oplæg ved ledelsen i Jobcenter Lejre:
o Indhold i Lov om en forenklet beskæftigelsesindsats
o Oversigt over, hvad det kommer til at betyde
o Hvad gør vi i Lejre Kommune?
 Dialog om den forenklede beskæftigelsesindsats
 Opsamling ved Udvalgsformanden
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Udtalelser
Ingen.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at dialogmøderne styrker den beskæftigelsesrettede
indsats, samarbejdet med virksomhederne og øvrige interessenter og samarbejdsparter.
Loven om en forenklet beskæftigelsesindsats giver frirum til, at Lejre Kommune kan have
særlig fokus på initiativer, som virker for de enkelte målgrupper. Input fra
Beskæftigelsesforum vil derfor være vigtige.

Handicappolitik
Loven om en forenklet beskæftigelsesindsats rummer også indsatser og samtaleforløb for
borgere med handicap.

Økonomi og finansiering
Ingen.
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BU/JA - Den kommunale ungeindsats
00.15.00.A00

19/5019

Åben sag

Resumé
I oktober 2017 blev der indgået en national reformaftale vedr. ungeområdet. Aftalen
hedder Bedre veje til uddannelse og job. Ekspertgruppen, der lavede forarbejdet og kom
med anbefalinger til aftalen, anbefalede et gennemgående beskæftigelsesfokus og
stærkere involvering af erhvervslivet i arbejdet med at få unge i uddannelse og job.
Loven træder i kraft den 1. august 2019. Det klare mål i loven er, at alle unge skal i
uddannelse eller arbejde, og at 90 % af de unge skal have en ungdomsuddannelse, inden
de fylder 25 år.
Med den nye lov får kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år
parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
Lejre Kommune er klar til at iværksætte alle de formelle krav i reformen pr. 1. august.
Ud over de formelle krav rummer reformen også en klar intention om, at de unge
fremover både oplever et stærkt og hjælpsomt samarbejde med kommunen og tilbud der
understøtter dem i at nå målene. Dette arbejde med at udvikle Lejre Kommunes
samarbejde med og tilbud til unge fortsætter det kommende år. Ambitionen er at sikre
videreudvikling af ungeindsatsen i tråd med reformens intentioner og på en måde der i
endnu højere grad møder de unges behov og lever op til kommunens pejlemærker for
kernevelfærd, herunder styrker samarbejdet med både de unge og deres forældre – og
med virksomheder, lokalsamfund og uddannelsesinstitutioner.

Indstilling
Direktionen indstiller:
1. at udvalget tager status for implementering af den nye lovgivning fra den 1.
august 2019 til efterretning
2. at udvalget godkender den videre proces for udvikling af den kommunale
ungeindsats
3. at udvalget vedtager, at ungdommens uddannelsesvejledning (UU)
virksomhedsoverdrages til Lejre Kommune den 1. januar 2020

Beslutningskompetence
Udvalget for Børn & Ungdom
Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Økonomiudvalget (vedr. punkt 3)

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-06-2019
Indstillingerne tiltrådt.
Punkt 3 anbefales.
Afbud:
Rikke Zwisler Grøndal (A)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-06-2019
Ad 1-2: Taget til efterretning.
Ad 3: Indstillingen anbefales.
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Sagsfremstilling
De politiske drøftelser på KB temamødet den 25. april markerede en tydelig ambition om
at udvikle og skabe yderligere kvalitet i ungeindsatsen. Ambitionen ligger i umiddelbart
forlængelse af de politiske mål for unges uddannelse og beskæftigelse.
På temamødet blev der ligeledes udtrykt ønske om at få yderligere viden om de unge,
der er i målgruppen for den sammenhængende ungeindsats. Derfor udarbejdes der nu en
dataanalyse af målgrupper for ungeindsatsen. Analysen skal bidrage til at skabe et godt
grundlag for de politiske drøftelser af, hvordan Lejre Kommune gennem ungeindsatsen
bedst kan støtte op om de unge, der har brug for det.
Denne sagsfremstilling beskriver, hvordan Lejre Kommune lever op til lovgivningen pr. 1.
august 2019, samt om den videre proces for udvikling af ungeindsatsen.
Hvad træder i kraft pr. 1. august 2019?
Fra den 1. august 2019 bliver det kommunernes ansvar at etablere en
sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelsesog socialindsatsen.
Den kommunale ungeindsats kan deles op i tre spor:
1) Etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU)
2) Én kontaktperson
3) Én uddannelsesplan
Ad 1 – Etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU)
Hvad er FGU?
FGU er den nye ’hovedvej’ for de unge, der har brug for en længere periode til at blive
afklarede ift. hvad de kan og hvad de ønsker ift. uddannelse og beskæftigelse.
Uddannelsen tager udgangspunkt i produktionshøjskolernes værkstedpædagogik og
VUC's almenundervisning. Uddannelsesforløbet tager afsæt i praksis, og der er fokus på
praktik på de enkelte uddannelsesspor. Ambitionen med FGU skolerne er at skabe et
inkluderende skolemiljø, der af de unge opleves som et læringsorienteret
arbejdsfællesskab.
Hvordan tilbyder Lejre Kommune FGU?
En ny Forberedende Grunduddannelse er etableret i et samarbejde mellem HøjeTaastrup, Greve, Roskilde, Solrød og Lejre kommune (FGU-Øst). De første elever starter
på FGU-Øst den 1. august 2019.
FGU-Øst har bestyrelsesrepræsentanter fra alle fem kommuner. Den lokale skole i Lejre
oprettes på den nuværende produktionsskole Kohinoor. Søren Elnebo Lau, der er
tidligere leder af UU-syd, er ansat som direktør for hele FGU-Øst.
Man kan læse mere om lovgivningen om FGU-skoler i vedlagte bilag.
Visitation af unge fra Lejre Kommune til FGU-Øst:
Optagelse på FGU-uddannelsen sker på baggrund af en vurdering af, om den unge er i
målgruppen for FGU. Vurderingen foretages som udgangspunkt af en UU-vejleder eller af
en rådgiver i Jobcenteret i samarbejde med den unge. Vurderingen tager afsæt i en
række e forhold: f.eks. i den vurdering af den unges uddannelsesparathed, der
udarbejdes i grundskolen, herunder den unges karakterer fra folkeskolen, erfaringer fra
brobygningsforløb på uddannelsesinstitutioner, om den unge har udfordringer af social
eller personlig karakter, praktikforløb i virksomheder, allerede gennemført 14 dages
introduktionsforløb på FGU eller lignende. Derudover er den unges motivation for at
starte et FGU-forløb selvsagt et væsentligt kriterie.
Der er pr. 1. juni 2019 nedsat et visitationsudvalg i Lejre Kommune bestående af:
 Repræsentant fra PPR (deltager kun vedr. unge under 18 år)
 Afdelingsleder for Unge & Voksne med særlige behov
 Afdelingsleder Beskæftigelse & Jobrehabilitering
 Formand, Centerchef for CJS
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Da der er løbende optag på FGU-uddannelsen mødes visitationsudvalget månedligt. I
april, maj og juni hvert år deltager desuden en skolelederrepræsentant i
visitationsmøderne med henblik på at visitere de unge, der kommer direkte fra
grundskolen. Den unges kontaktperson (i Lejre kaldet Ungeguide) fremlægger
indstillingen. Der kan blive behov for at justere arbejdet med visitationen, ikke mindst i
takt med, at FGU bliver implementeret.
Ad 2 – Én kontaktperson
Hvad er én kontaktperson for unge i Lejre Kommune?
Et af kerneelementerne i den nye lov er etablering af en kontaktpersonsordning.
Ordningen indebærer, at unge der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte
fra flere kommunale instanser, tildeles én gennemgående kontaktperson – i Lejre kaldet
Ungeguide. Allerede fra 8. klasse kan unge få tildelt en ungeguide, hvis de har
udfordringer af en karakter, hvor der er behov for udredning eller støtte fra flere
instanser.
Pr. 1. august vil unge i Lejre, der ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse eller til
at komme i beskæftigelse, og som vurderes at have behov for vejledning og en særlig
koordineret indsats, få tildelt en ungeguide. Det gælder også unge, der stopper på deres
ungdomsuddannelse eller som bliver ledige eller syge.
Da ungeguidernes arbejde afhænger af den enkelte unges udfordringer og ønsker, vil
deres opgaver være forskellige fra ung til ung. Opgaven kan strække sig fra at
koordinere kommunale indsatser til mere omfattende støtte i at få hverdagen til at
fungere for den unge.
Dette stiller krav til, at det samlede hold af ungeguider både rummer kompetencer ift. at
arbejde med og koordinere indsatser for unge på tværs af fagområder, samt at de har en
forståelse for og indsigt i pædagogisk arbejde med unge. I Lejre vil ungeguides kunne
udpeges blandt klasselærere, UU-vejledere, ungerådgivere og
mentor/støttekontaktperson.
Undervisningsministeriet arbejder aktuelt på en vejledning til kommunerne vedr.
kontaktpersonsordningen. Når denne vejledning er udarbejdet, vil det blive vurderet, om
der er behov for at lave et fælles kompetenceudviklingsforløb for ungeguides i Lejre.
Ad 3 – Én uddannelsesplan
Hvordan arbejdes der med én plan?
Alle unge har i dag en uddannelsesplan, som UU administrerer. Desuden er der unge der
har en plan, som en del af en social- eller en beskæftigelsesindsats. Fra 1. august 2019
skal de unge have én samlet uddannelsesplan. Den skal beskrive de mål, som Lejre
kommune skal samarbejde med den unge om at opnå, ligesom den skal være
retningssættende for det forløb, som den unge har behov for at blive understøttet i at
gennemføre.
De administrative procedurer vedr. én samlet uddannelsesplan er på plads, men opgaven
forbliver håndholdt, indtil der kan etableres en IT understøttelse af planen. Det kræver
yderligere udvikling, og forventes at være klar til implementering, når UU
virksomhedsoverdrages til Lejre Kommune 1. januar 2020.
Frem til årsskiftet 2020, vil koordinationen i forhold til uddannelsesplanen administrativt
finde sted med samtykke fra den unge og familie.
Nærmere om lovgivningen fremgår af vedlagte bilag.
Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)
Fra den 1. august 2019 vil Lejre Kommunes UU-vejledere fortsat løse vejledningsopgaver
af unge i grundskolerne samt de opgaver, der i dag varetages i samarbejde med
grundskoler om overgang til ungdomsuddannelse.
Man kan læse mere om UU’s opgaver i det vedlagte ydelseskatalog samt kort om
lovgivningen på området i de to vedlagte bilag.
Udover de faste UU-opgaver tilkøber Lejre Kommune yderligere to opgaver:
1) Generelt vejledningstilbud til alle unge og deres forældre i grundskolen, hvis de
ønsker det
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2) Virksomhedssamarbejde, samarbejde med beskæftigelsesprojekter, støtte til
fastholdelse af unge som er i efterværn i uddannelse, ekstra samtaler med unge
på ”kanten” samt vejledning til unge mellem 25 og 30 år og deltagelse i lovpligtigt
rehabiliteringsteam i Jobcenteret
De to tilkøb er ikke en del af den lovbestemte opgave for UU. Ressourcerne kan derfor
omprioriteres, og rettes derhen hvor de vurderes bedst muligt at understøtte vejen mod
uddannelse og beskæftigelse for de unge, der har behov for en ekstra hånd. Fx til et
styrket samarbejde mellem grundskolerne, UU og virksomheder i Lejre. På baggrund af
analysen af målgruppen for en sammenhængende ungeindsats, som fremlægges politisk
i september 2019, vil der blive fremlagt forslag til prioritering.
Herudover gør administrationen opmærksom på, at der ikke længere er noget krav om,
at de lovbestemte vejledningsopgaver løses af netop UU.
Hvornår virksomhedsoverdrages UU?
Som led i Roskilde Kommunes etablering af deres kommunale ungeindsats har Byrådet i
Roskilde Kommune d. 30. januar 2019 besluttet at opsige samarbejdsaftale om fælles
UU-Center Roskilde/Lejre. Samarbejdsaftalen har en opsigelsesfrist på 12 måneder.
Det anbefales, at UU virksomhedsoverdrages til Lejre Kommune pr. 1. januar 2020,
hvilket er en måned før aftalens automatiske udløb. Årsskiftet er et godt tidspunkt ift.
budgetter, regnskabsaflæggelse mv., og giver samtidig den fornødne tid til
virksomhedsoverdragelse og beslutninger om organisering.
Proces frem til juni 2020
Udviklingen af ungeindsatsen, har sammenhæng til visionen for folkeskolerne i Lejre
Kommune, som planlægges gennemført i samme periode. Ambitionerne og rammerne for
undervisningen i de ældste klasser i folkeskolen kan oplagt bidrage til en stærk og
ambitiøs ungeindsats i Lejre Kommune. Nedenstående forslag til procesplan afspejler
denne kobling.
Fase 1 – juni til september
Der udarbejdes en dataanalyse omkring de unge, der er i målgruppen for en
sammenhængende ungeindsats herunder FGU. Formålet er at skabe fælles viden om,
hvilke og hvor mange unge, der har behov for støtte. Hvilken støtte de får i dag, samt en
kort beskrivelse af, hvilke tilbud Lejre har til målgruppen. Analysen skal være drivende
for organiseringen af UU og for hvordan Lejre Kommune i øvrigt kan udvikle tilbud som
imødekommer de unges behov.
Dataanalysen og overblik over tilbud fremlægges på en fælles temadrøftelse for Udvalget
for Børn & Ungdom og Udvalget for Job & Arbejdsmarked i september 2019. På baggrund
af analysen drøftes målsætninger for ungeindsatsen, scenarier for organisering af UU
efter virksomhedsoverdragelse, UU’s opgaver fremadrettet herunder prioritering af
ressourcerne samt opgavernes kobling til visionsarbejdet på skoleområdet.
Fase 2 - oktober til december 2019
På baggrund af temadrøftelsen i september udarbejder administrationen scenarier for
opgavemæssigt fokus i og organisering af den sammenhængende ungeindsats i Lejre,
herunder den konkrete forankring af UU i Lejre Kommune. Dette forelægges Udvalget for
Børn & Ungdom og Udvalget for Job & Arbejdsmarked på udvalgenes møder i oktober
eller november.
Frem mod december 2019 klargøres virksomhedsoverdragelsen af UU, herunder ITunderstøttelsen af én uddannelsesplan.
Fase 3: januar – august 2020
Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Job & Arbejdsmarked vil på udvalgenes
juni-møder få forelagt en status på implementeringen af den sammenhængende
ungeindsats. I statussagen vil der være særligt fokus på de unges oplevelse af
samarbejdet med ungeguider.
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Bilag:
1 Åben UU Ydelseskatalog 2018-2019.pdf
2 Åben Bilag – overblik over lovgivning.pdf

43508/19
44053/19

Administrationens vurdering
Lejre Kommune lever grundlæggende op til lovgivningen fra den 1. august 2019. Der er
etableret visitation til FGU. Der er ligeledes beskrevet rammer for tildeling af ungeguides
til de unge, der har behov for dette, samt beskrivelse af selve opgaven. Der er også
aftalt konkrete arbejdsgange for arbejdet med én plan. Den it-mæssige understøttelse af
denne opgave skal der arbejdes videre med frem mod 1. januar 2020.

Handicappolitik
Den sammenhængende ungeindsats har fokus på at hjælpe alle unge i uddannelse og
beskæftigelse, også unge med handicap.

Økonomi og finansiering
Denne sag har ikke nogen økonomiske konsekvenser. UU-vejledningen og finansieringen
af FGU-eleverne er indarbejdet i Budget 2019.
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JA - Eventuelt
Åben sag

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-06-2019
Der var intet under Eventuelt.

UU Roskilde/Lejre – Vejledning 2018/2019
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Kære samarbejdspartner!
Du sidder nu med Ydelseskataloget for 2018/2019 fra UU Roskilde/Lejre i hænderne.
Vi håber, at du kan finde mening i galskaben ved at se, hvad det egentlig er, UU leverer som ydelse til Roskilde og Lejres unge og til fagpersoner i den unges nærhed.
UU-Roskilde/Lejre vejleder unge op til 25 og i nogle tilfælde op til 30 år. Vi vejleder
om uddannelses- og jobmuligheder og støtter unge i at blive afklaret, så de bliver i
stand til at vælge den uddannelse, der er den rette for den enkelte.
Vi vejleder særligt unge, der:
앫 Går i 8., 9. eller 10. klasse og ikke er uddannelsesparate
앫 Er færdig med folkeskolen eller privatskole men ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
앫 Går på en ungdomsuddannelse, men er i tvivl om det er det rigtige sted
앫 Har fravalgt deres uddannelse og er i tvivl om, hvilken uddannelse de nu skal i gang
med
UU løser gerne andre relevante opgaver, der støtter op om opgaven vedr. vejledningen af de unge. Dette kan ske i form af tilkøb.
Vi håber på et fortsat godt samarbejde også i det kommende skoleår.
Med venlig hilsen
Mette Sunemeier, souschef
Søren Myrup, centerleder

Mette Sunemeier, souschef mettesun@uu-roskilde.dk

Søren Myrup, centerleder
soerenmy@uu-roskilde.dk
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Vejledning af elever
i grundskolen
– Alle elever på Folke- og privatskoler I Roskilde og Lejre
Alle elever
Uddannelse & Job
UU bistår klassens lærere i planlægningen af undervisningen i Uddannelse & Job i 0.9. klasse.
UU kan give inspiration til undervisningsformer og undervisningsmaterialer, der dels
opfylder fagets trin- og slutmål og dels kan indgå i forskellige fag, herunder tværfaglige forløb.
Skolen sikrer, at undervisningen i Uddannelse & Job indgår i årsplanen på de enkelte
klassetrin.
En prioriteret vejledningsindsats i samarbejde mellem UU og skolen
For at sikre at UU-vejlederens tid på skolerne i så høj grad som muligt rettes mod de
elever, der har særligt behov for vejledning, er det vigtigt, at der finder et samarbejde
sted mellem UU og skolens leder, så der er en fælles forståelse af, hvilke elever der er
omfattet af den prioriterede vejledningsindsats, og hvilke elever der primært skal klare
sig med den kollektive vejledning suppleret med eVejledningsportalen.
Aftalerne i samarbejdet er desuden afklarende for, hvilke opgaver UU-vejlederen har,
og hvilke opgaver der ligger hos klassens lærere.
Uddannelsesplans- og elevplanssamarbejde 8.-10. klasse - Optagelse.dk
Skolens arbejde med elevplaner og UU’s arbejde med uddannelsesplaner skal gensidigt bygge på hinanden. Alle elever skal udarbejde en uddannelsesplan i Optagelse.dk
i 9. og 10. klasse. I 10. klasse arbejdes der udelukkende med en uddannelsesplan,
som forventes at skulle skrives direkte i Optagelse.dk.
Uddannelsesplanen fungerer som elevens ansøgning til ungdomsuddannelse, som
sendes til ungdomsuddannelserne den 1. marts. Skolerne skal i den forbindelse sikre,
at de er registreret med de rigtige skoledata i institutionsregistret og indberette 9.
klasses og 10. klasses standpunktskarakterer rettidigt.
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For elever, der er uddannelsesparate, er det forældrenes ansvar at uddannelsesplanen oprettes i Optagelse.dk, skrives under og sendes videre til ungdomsuddannelsen.

1. - 7. klasse - Alle elever
UU bistår med inspiration til undervisningen i Uddannelse og job.

8. klasse - Alle elever
Vejledningsindsats:
UU varetager kollektiv vejledning om ug.dk, eVejledning og uddannelsessystemet.
Introduktionskursus på 5 dage for alle:
Introduktionskurserne arrangeres som 5 dages forløb, 2 + 2 dage på en ungdomsuddannelsesinstitution samt en Skillsdag på teknisk skole.
UU koordinerer og fordeler de unge på hold ud fra deres prioriterede ønsker og sikrer, at informationerne fra uddannelsesstederne er tilgængelige for eleverne.
Uddannelsesmesse:
UU arrangerer uddannelsesmessen – Fokus på uddannelse, hvor elever og deres
forældre får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser,
internationale muligheder, møde unge, vejledere og
lærere fra ungdomsuddannelserne mm.
Uddannelsesparathedsvurdering (UPV):
Den første parathedsvurdering i 8. klasse foretages via
optagelse.dk inden 1. december.
Den laves på baggrund af de første standpunktskarakterer
samt lærernes vurdering af personlige og sociale
forudsætninger.
UU kan revurdere denne inden 15. januar.
Den afsluttende parathedsvurdering i 8. klasse laves på
baggrund af de afsluttende standpunktskarakterer
inden 1. maj.
Desuden ser lærerne på, om der er sket ændringer
i de personlige og sociale forudsætninger.
UU kan revurdere denne inden 1. juni.

UU Roskilde/Lejre – Vejledning 2018/2019
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9. klasse - Alle elever
Vejledningsindsats:
UU varetager kollektiv vejledning om uddannelsesplan og Optagelse.dk herunder muligheder i ug.dk og eVejledning.
Uddannelsesmesse:
UU arrangerer uddannelsesmessen “Fokus på uddannelse”, hvor elever og deres forældre får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser, internationale muligheder, møde unge, vejledere og lærere fra ungdomsuddannelserne mm.
Uddannelsesmessen vil foregå tirsdag den 7. november 2017
Uddannelsesparathedsvurdering:
UU foretager en fornyet vurdering af UPV i 9. klasse, hvis elevens faglige niveau er faldet, eller skolen vurderer, at elevens sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning fra 8. klasse. Der foretages også ny vurdering, hvis
eleven søger en anden kategori af ungdomsuddannelse.
Ansøgning til ungdomsuddannelse:
UU samarbejder med ikke uddannelsesparate elever og deres forældre omkring valg
af ungdomsuddannelse, og UU har ansvaret for fremsendelse af ansøgningen.
Forældrene har ansvaret for fremsendelse af ansøgningen via Optagelse.dk, hvis eleven er uddannelsesparat.
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10. klasse - Alle elever
Vejledningsindsats:
Kollektiv vejledning om uddannelsesplan og optagelse.dk, herunder muligheder i
ug.dk og eVejledning.
Forældresamarbejde:
UU arrangerer forældremøder/stormøder. Her informeres bl.a. om forældrenes ansvar for uddannelsesplan og optagelse.dk.
Obligatorisk brobygning:
UU informerer om uddannelsesstedernes tilbud og tilmelder eleverne.
Uddannelsesmesse:
UU arrangerer uddannelsesmessen ”Fokus på Uddannelse”, hvor elever og deres forældre får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser, internationale muligheder, møde unge, vejledere og lærere fra ungdomsuddannelserne mm.
Uddannelsesparathedsvurdering:
UU foretager en fornyet vurdering af UPV i 10. klasse, hvis elevens faglige niveau er
faldet, eller skolen vurderer, at elevens sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning siden 9. klasse. Der foretages også en ny vurdering, hvis eleven søger en anden kategori af ungdomsuddannelse.
Ansøgning til ungdomsuddannelse:
UU samarbejder med ikke uddannelsesparate elever og deres forældre omkring valg
af ungdomsuddannelse, og UU har ansvaret for fremsendelse af ansøgningen.
Forældrene har til de uddannelsesparate elever ansvaret for at sende ansøgningen via
Optagelse.dk
UU Roskilde/Lejre – Vejledning 2018/2019
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Vejledning af elever
på folkeskolerne i Roskilde
-Tilkøb til grundydelsen
Generelt
Forældresamarbejde:
UU deltager i et forældremøde pr. årgang i starten af skoleåret i 8. og 9. klasse eller i
januar forbindelse med ansøgningsprocessen til ungdomsuddannelse i 9. klasse efter
aftale med den enkelte skole.
Efter aftale med skolens ledelse deltager UU i forældresamtaler i forlængelse af UPV i 8. klasse med de ikke uddannelsesparate elever.
Ansøgning til ungdomsuddannelse:
UU bistår med hjælp til elever og deres forældre, som henvender
sig, ved ansøgningen til ungdomsuddannelse i Optagelses.dk
Uddannelse & job:
UU varetager undervisningen i Uddannelse & Job på 8. og
9. klassetrin (tilkøb) på de folkeskoler og private skoler, som
ønsker dette. Heri varetager UU for- og efterbehandling af
introduktionskurserne i 8. klasse.

Specifikt
Co-Pilot:
Nogle elever i 9. klasse gives
mulighed for at få tildelt en
Co-Pilot, der gennem nogle
måneder kan støtte op om den unges overgang til ungdomsuddannelse. Co-Piloten
vælges af den unge og støtter op om opstarten, indtil den unge har ’bidt sig fast’.
Gruppevejledning
Nogle ikke-uddannelsesparate elever kan i Roskilde kommunes folkeskoler tilbydes
gruppevejledning på tværs af skoledistrikterne. Gruppevejledning er en aktivitet, hvor
der er mulighed for at skabe et rum til at understøtte og skabe motivation gennem
refleksion, dialog og målsætning.
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Vejledning af elever
på folkeskolerne i Lejre
- Tilkøb til grundydelsen
Alle elever
Individuel vejledning:
Alle elever har ret til individuel vejledning i 8., 9. og 10. klasse.
Uddannelse & job:
UU tilrettelægger i samarbejde med skoleforvaltningen i Lejre Kommune kursus i “Uddannelse og Job” for relevante udskolingslærere i Lejre Kommune.
Introduktionskurser:
UU deltager i planlægningen i samarbejde med klassens lærere omkring arbejdsfordeling og forberedelse i forbindelse med for- og efterbehandling af introduktionskurserne i 8. klasse.
Forældresamarbejde:
UU deltager i et forældremøde i starten af skoleåret.
UU tilbyder at afholde en forældrekursusaften af 2 timers varighed i forbindelse med
elevernes valg af introkursus som et alternativ til tilstedeværelsen på første forældremøde. På denne aften introduceres de samme vejledningsværktøjer, som eleverne arbejder med i deres valg af introkursus.
Efter aftale med skolens ledelse deltager UU i forældresamtaler i forlængelse af UPV i
8. klasse med de ikke uddannelsesparate elever.
Ansøgning til ungdomsuddannelse:
UU orienterer elever og forældre om Optagelse.dk og tilbyder hjælp til optagelsesprocessen og individuel vejledning ved valg af uddannelse for de elever, der ønsker
dette. Efter aftale med de enkelte skoler orienterer UU forældrene om optagelsesproceduren i Optagelse.dk.
Praktikformidling:
UU bistår de uddannelsesparate elever med informationer og sparring ift. valg af erhvervspraktik.
UU informerer om særpraktikker i eksempelvis forsvaret, politiet, sygehuse mm og
koordinerer og tilmelder eleven. Revideret oversigt over særpraktikker fremgår på UURoskilde/Lejres hjemmeside.
UU Roskilde/Lejre – Vejledning 2018/2019

9

Vejledning af unge
i grundskolen
- Ikke uddannelsesparate elever (IUP) inkl. specialklasser
8. klasse - IUP
Ca. 30 % forventes ikke at være uddannelsesparate ved lærernes første gennemgang.
Denne gruppe skal drøftes med vejlederen og i samarbejde reduceres til ca. 20 %.
Det forventes, at alle specialklasseelever er en del af de ikke uddannelsesparate.
For disse elever, hvor det skønnes, at de, hvis den nuværende udvikling fortsætter, ikke
vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, iværksættes der en særlig indsats
både skole og vejledningsmæssigt for at ændre dette billede. Det er skolens ansvar,
at denne opgave løftes i samarbejde med vejlederen.
Det er væsentligt at faget Uddannelse & Job inddrages i fagene i skolen både i 8. og
9. klasse, så der kan finde en afklaring sted ift. valgmulighederne videre frem.
UU deltager i udarbejdelsen af en vejledningsplan i samarbejde med skole, elev og forældre hvor de aftalte aktiviteter fremgår.
UUs vejledning
UU gennemfører samtaler, individuelt og i grupper, med de ikke uddannelsesparate
elever. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt, og muligheden
for EUD10, produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) præsenteres.
Al individuel vejledning varetages af UU-vejlederen på den pågældende skole for de
ikke-uddannelsesparate elever. Forældre og andre relevante samarbejdspartnere inddrages, og UU medvirker. Den aftalte elevgruppe støttes af UU i forbindelse med de
forskellige vejledningsaktiviteter (introduktionskurser, praktik, brobygning og ved en
eventuel iværksættelse af særlige aktiviteter).
UU indgår i planlægningen af særlige praktikforløb for relevante unge – i samarbejde
med skole og forældre - efter folkeskolens § 9 stk. 4 og § 33 stk. 4. UU-vejlederen kan
bidrage i forbindelse med afsøgning af praktikpladsmuligheder. Skolen holder kontakten til eleverne under de særlige praktikforløb.
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Erhvervspraktik 8. klasse
For de ikke uddannelsesparate elever er UU til rådighed og kan bistå med hjælp til søgning af erhvervspraktik. UU og skoleledelsen aftaler den nærmere udmøntning af
dette og ligeledes varetagelsen af den administrative proces. UU tilbyder udlån af sikkerhedssko under praktik.
Bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand giver udvidede rammer for anvendelse af erhvervspraktik på 8.-10. klassetrin.

9. klasse - IUP
Arbejdet med Uddannelsesplanen
UU gennemfører samtaler, individuelt og i grupper, med de ikke uddannelsesparate
elever. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt, og muligheden
for EUD10, produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) præsenteres.
UU deltager i tværfagligt samarbejde omkring den enkelte elev til understøttelse af det
rigtige uddannelsesvalg.
Brobygning
UU vejleder eleverne omkring obligatorisk brobygningsvalg og digital udfyldelse af
ønskeskema. UU koordinerer og fordeler de unge på hold ud fra deres prioriterede ønsker og sikrer, at informationerne fra uddannelsesstederne er tilgængelige for eleverne.
Skolen sørger for elevernes transport efter skolens regler. Skolen kontaktes af brobygningsstedet via kontaktbog i platformen, hvis en elev udebliver fra sit brobygningsforløb eller bortvises. Skolen følger op på denne information og varetager forog efterbehandling af brobygningen.
Erhvervspraktik 9. klasse
For de ikke uddannelsesparate elever er UU til rådighed og kan bistå med hjælp til søgning af erhvervspraktik. UU og skoleledelsen aftaler den nærmere udmøntning af
dette og ligeledes varetagelsen af den administrative proces. UU tilbyder udlån af sikkerhedssko under praktik.

UU Roskilde/Lejre – Vejledning 2018/2019
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Særlige praktikforløb
UU indgår i planlægningen af særlige praktikforløb for relevante unge – i samarbejde
med skole og forældre - efter folkeskolens § 9 stk. 4 og § 33 stk. 4. UU kan bidrage i
forbindelse med afsøgning af praktikpladsmuligheder.
Skolen holder kontakten til eleverne under de særlige praktikforløb.
Revurdering af UPV
UU deltager i lærernes revurdering af UPV fra 8.klasse.
UPV i 9.klasse sker på baggrund af optagelseskriterierne på den ønskede ungdomsuddannelse.
Uddannelsesplanen
UU støtter arbejdet med den endelige uddannelsesplan i 9.kl.
UU vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med klassens
lærere. Er der behov for særlig pædagogisk støtte (SPS støtte), skrives det i uddannelsesplanen. UU støtter eleven og dennes forældre med Optagelse.dk og videresender uddannelsesplaner/ansøgninger til ungdomsuddannelserne.

10. klasse - IUP
Arbejdet med Uddannelsesplanen
Det er erfaringen, at der er væsentligt flere end 20 %, der er ikke uddannelsesparate
i 10. klasse, da mange uddannelsesparate elever forlader skolen efter 9.klasse.
Det forventes, at alle elever i specialklasserne er en del af de ikke uddannelsesparate,
20 %.
UU gennemfører samtaler, individuelt og i grupper, med de ikke uddannelsesparate
elever. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt, og muligheden
for EUD10, produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) præsenteres.
UU deltager i tværfagligt samarbejde omkring den enkelte elev til understøttelse af det
rigtige uddannelsesvalg.
Er der behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte) skrives det i uddannelsesplanen. Der må forventes en særlig intensiv vejledningsindsats for elever, der vælger
EUD10, da der skal ske en tæt opfølgning for at sikre, at de får det forventede udbytte
af skoleåret.
UU støtter eleverne i forhold til udarbejdelse af uddannelsesplan og optagelse.dk. UU
videresender uddannelsesplaner/ansøgninger til ungdomsuddannelserne for de ikke
uddannelsesparate elever.

UU Roskilde/Lejre – Vejledning 2018/2019
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Brobygning
UU vejleder eleverne omkring obligatorisk brobygningsvalg og digital udfyldelse af
ønskeskema.
UU fordeler eleverne på hold i forhold til deres prioriterede ønsker og sikrer, at den
enkelte får oplysninger om brobygningssted.
Skolen sørger for elevernes transport efter skolens regler.
Skolen kontaktes af brobygningsstedet via kontaktbog i platformen, hvis en elev udebliver fra sit brobygningsforløb eller bortvises. Skolen følger op på denne information.
Skolen varetager for- og efterbehandling af brobygningen.
Individuel brobygning og erhvervspraktik
Eleverne kan tilbydes ekstra individuel brobygning og individuel erhvervspraktik.
Uddannelsesplanen
UU støtter arbejdet med den endelige uddannelsesplan i 10.kl.
UU vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med klassens
lærere. Er der behov for særlig pædagogisk støtte (SPS støtte), skrives det i uddannelsesplanen. UU støtter eleven og dennes forældre med Optagelse.dk og videresender uddannelsesplaner/ansøgninger til ungdomsuddannelserne.

UU Roskilde/Lejre – Vejledning 2018/2019
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Vejledning af unge
efter grundskolen
- GENERELT
Særligt for de 15-17 årige
UU har en særlig forpligtelse over for de 15-17 årige unge. Denne gruppe unge skal
være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan uddannelsespligten opfyldes.
15-17 årige unge, der ikke følger deres uddannelsesplan, kontaktes af UU senest 5
dage efter at UU er blevet bekendt hermed. UU tilbyder disse unge en ny aktivitet senest 30 kalenderdage efter kontakten er etableret.
UU deltager i de lokale SSP samarbejdsmøder som led i en forebyggende indsats rettet mod denne målgruppe.
Orientering til forældre
UU sørger for at alle indehavere af forældremyndigheden til unge fra 15-17 år bliver
orienteret om (og så vidt muligt inddrages i) den uddannelses- og erhvervsvejledning, som UU tilbyder de unge. Derudover orienteres der om mulige konsekvenser af,
at pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet ikke overholdes jf. lov om
børne- og ungeydelse.

Særligt for de 18-25 år
Opsøgende og opfølgende indsats op til det 25. år
Vejledningsindsatsen er opsøgende, dvs. UU kontakter unge, der ikke er i uddannelse,
ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i deltidsbeskæftigelse, pr. brev,
telefon og sms.
Er det ikke muligt at opnå kontakt på disse måder, søges personlig kontakt med den
unge på denne bopæl.
Unge, der flytter til kommunen, som ikke har en uddannelsesstatus i gang, kontaktes
pr. brev med information om UUs vejledningstilbud.
Unge, der forlader grundskolen, modtager informationsmateriale om UUs vejledningstilbud samt kontaktoplysninger.
Unge mellem 18. og 25. år, der har fuldtidsarbejde dvs. min. 30 t pr. uge, skal ikke
opsøges.
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Vejledningens indhold
Vejledningens sigte er at være afklarende og at skabe motivation, så de unge bliver
selvhjulpne og handlekraftige. Vejledningen omfatter individuel-, gruppe- og kollektiv vejledning.
Vejledningstilbud
Vejledningen er et tilbud til gruppen fra 18-30 år. UU-vejlederne, der varetager vejledningen for unge over 18 år i Roskilde, befinder sig fysisk i UngeGuiden, hvor de i
samarbejde med sagsbehandlere fra jobcentret deltager i alle førstegangssamtaler
med de unge, der søger uddannelseshjælp samt råd og vejledningssamtaler.
UU-vejlederen aftaler tid med de unge, som skal udfordres i deres uddannelsesvalg og
have udformet en uddannelsesplan.
UU deltager i rehabiliterings- og tværfagligt team ved borgere under 25 (30) år samt
i SSP samarbejdsmøder for unge over 18 år.
UU er til stede i Jobcenter Lejre i 8-12 timer om ugen (de sidste 4 timer efter behov),
hvor de er booket til vejledningssamtaler med unge, der har søgt uddannelseshjælp
og skal udfordres i deres uddannelsesvalg og have lavet en uddannelsesplan.
Desuden deltager UU-vejlederne, der har vejledning af unge over 18 år samt EGU
vejlederen i uddannelsesafklarende aktiviteter på Jobcentret ca. 1 gang om måneden. UU deltager i rehabiliteringsteamet, når der er borgere under 25 (30) år.

UU Roskilde/Lejre – Vejledning 2018/2019
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Vejledning af unge
efter grundskolen
- SPECIFIKT
Information omkring vejledning af alle unge efter grundskolen og frem til 25 år registreres i UNO-Ung.
UU opsamler data om de unge i databasen med mulighed for opfølgning på indsatsen.
Når en kontakt er etableret til den unge, registreres den unges aktuelle uddannelsesstatus samt kontaktform i UNO-Ung.
Hver vejledningssamtale registreres i UNO-Ung, den unges uddannelsesplan revideres, eller der udarbejdes en ny uddannelsesplan.
VUC
Når en ung under 18 år i Roskilde Kommune ønsker optagelse på VUC, udarbejder
UU i samarbejde med den unge en uddannelsesplan.
Unge over 18 år henvender sig direkte til VUC, når denne ønsker undervisning på
AVU niveau (9. og 10. klasse) eller HF.
Produktionsskole
Når en ung under 25 år ønsker at søge optagelse på en produktionsskole, foretager
UU en vurdering af, om den unge tilhører målgruppen (en såkaldt målgruppevurdering).
Produktionsskolen er et praktisk uddannelsestilbud baseret på praktisk arbejde og undervisning i værksteder. Her kan den unge prøve at arbejde indenfor forskellige fagområder som et led i sin afklaring til valg af ungdomsuddannelse. Alle unge, der ikke
har gennemført en ungdomsuddannelse, har 1 års produktionsskoletid.
KUU – Den Kombinerede Ungdomsuddannelse
UU foretager visitation til den nye Kombinerede Ungdomsuddannelse for unge 1525 årige. Uddannelsen er et forløb, der kan strække sig op til to år.
KUU er en individuel uddannelse, hvor den unge skal være motiveret for uddannelse
og kunne modtage holdundervisning. Uddannelsen henvender sig til unge, der gerne
vil ud og have flere erfaringer med arbejdslivet, hvor de kan prøve sig selv af samtidig med, at de får styrket deres boglige kunnen.
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STU – Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse
UU målgruppevurderer de unge, der skal være under 25 år for at kunne komme i betragtning til en STU. Det gøres ved indledende samtale med den unge og evt. forældre. UU udarbejder herefter visitationsskema, som sendes til visitationsudvalget i
den pågældende kommune, som tager den endelige beslutning om den unge tilhører målgruppen. STU er et tre årigt forløb.
EGU
UU målgruppevurderer de unge, der skal være under 30 år for at kunne påbegynde
uddannelsen. EGU er et 2 årigt forløb.
EGU er en praktisk uddannelse, hvor der kun forekommer korte skoleperioder, som tilrettelægges individuelt med EGU/UU-vejlederen og den virksomhed, den unge er tilknyttet. For at være i målgruppen skal den unge vise at denne kan arbejde, møde til
tiden og er brancheafklaret.
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Samarbejde, koordinering
og synlighed
앫 UU samarbejder med grundskoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler og andre uddannelsesinstitutioner i UU-Roskilde/Lejres område om koordination af vejledningsindsatsen.
앫 UU koordinerer Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre.
앫 UU koordinerer og samarbejder om vejledningsindsatsen med andre vejledningstilbud, der retter sig mod målgruppen af unge over 18 år herunder
vejledning fra jobcentret i Lejre og UngeGuiden i Roskilde,
hvor der fast er tilknyttet UU-vejledere.
앫 UU samarbejder med de frivillige organisationer
Gadespejlene og Ungdommens Røde Kors Roskilde.
앫 UU samarbejder med Børn & unge afsnittene og de to
jobcentre om en beskæftigelsesrettet indsats til de unge
15-17 årige, der ikke er i uddannelse eller job.
앫 I vejledningsarbejdet med unge i både grundskolen
og med de 15 til 17 årige indgår UU vejlederen i
samarbejder med bl. a. Ungdomspsykiatrisk afdeling,
”Familiehuset”(Lejre kommune), SSP, Headspace
samt andre eksterne samarbejdspartnere.
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Hvad siger loven om FGU?
Den forberedende grunduddannelse (FGU) er en nu uddannelse, som bl.a.
erstatter kombineret ungdomsuddannelse og produktionsskoleforløb.
E
Målet med den nye uddannelse er at ruste unge, der har brug for
Dato: 27. maj 2019
forberedende uddannelse efter grundskolen, til at tage en
J.nr.:
ungdomsuddannelse eller få et job.
Uddannelsen er et tilbud for personer under 25 år, der enten ikke har
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse – eller ikke er i
beskæftigelse.
I kan læse hele loven på Retsinformation, hvor I også kan læse Bekendtgørelsen
og de 2 fagbilag og 9 læreplaner, der er udarbejdet af de nedsatte læreplans- og
fagbilagsgrupper. I kan også læse mere om målgruppevurderingen HER på side
18
Hvad siger loven om kontaktperson?
Kommunen skal udpege en gennemgående kontaktperson til de unge, som af
personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere enheder i kommunen.
Kontaktpersonens hovedopgave er at følge og støtte den unge gennem det
samlede forløb frem mod fastholdelse i uddannelse eller job. Unge, som ikke er
udfordrede – og som går den lige vej – skal ikke have en kontaktperson.
Kontaktpersonen er forbeholdt unge, der ikke er selvhjulpne i forhold til at komme
videre i uddannelsessystemet. Kommunerne må lave en konkret vurdering af,
hvem der har behov for en kontaktperson.
Der vil ske en koordination af tildeling af en kontaktperson, så den unge primært
har én kontaktperson i kommunen. I praksis kan støttekontaktperson tildelt efter
servicelovens §52 fortsætte som kontaktperson efter den unge fylder 18 år. Det
kræver, at den unges udvikling i forhold til uddannelse og beskæftigelse følges
løbende og systematisk i en fælles uddannelsesplan både for at kunne målrette
indsatsen og for at kunne dokumentere aktiviteterne og resultaterne af
samarbejdet.
I kan læse mere om lovgivningen HER på side 21.
Hvad siger loven om én uddannelsesplan?
Aftalepartierne er enige om, at den kommunale ungeindsats arbejde med den
unge skal tage udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses - og
erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen. De er ligeledes enige om, at
dette understøttes af én uddannelsesplan/pålæg som fagligt processuelt værktøj.
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Det gælder både unge, der går på FGU eller unge, der går på andre
uddannelsestilbud, og som samtidig får anden kommunal hjælp, som mentor,
misbrugsbehandling, bostøtte mv.
I kan læse mere om lovgivningen HER på side 17.
Hvad siger loven om UU-vejledningen?
Efter 1. august 2019 er det op til kommunerne selv at afgøre, om de ønsker at
bibeholde, oprette eller nedlægge et lokalt UU-center. Den lovbestemte
uddannelses- og erhvervsvejledning, som tager afsæt i UU’s opgaveportefølje, vil
dog fortsat skulle varetages af personer, der har en uddannelses- og
erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller
som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.
Uddannelseskravet gælder, uanset om der vælges at bibeholde, oprette eller
nedlægge et UU-center. Opgavevaretagelsen skal stadig være uafhængig af
sektor- og institutionsinteresser.
I kan læse mere om lovgivningen HER på side 15.

Side 2 af 2

