
 

 

ÅRSBERETNING 2013-2014 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 

Fredensborg og Helsingør Kommuner 

 

 

 

 

 

 

http://kilden2.helsingor.kom/Centre/JA/UU-Oresund/Sider/default.aspx


15 

Årsberetning – UU-Øresund 2013-2014 

INDHOLD 
FORORD .................................................................................................................................................................................................................................... 1 

ORGANISATIONENS INDRE LIV................................................................................................................................................................................... 2 

MÅLSÆTNINGER OG ORGANI-SATORISK SAMMENSÆTNING .................................................................................................................... 2 

ORGANISATIONENS UDVIKLING ................................................................................................................................................................................ 3 

DATA OM DE UNGE ........................................................................................................................................................................................................... 4 

95% MÅLSÆTNINGEN .................................................................................................................................................................................................... 4 

DE 20-ÅRIGE SOM INDIKATOR ................................................................................................................................................................................... 5 

SØGEMØNSTER EFTER 9. OG 10. KLASSE ............................................................................................................................................................... 6 

DEN GYMNASIALE SØGNING FRA 9. KLASSE ....................................................................................................................................................... 7 

UDDANNELSESPARATHED ............................................................................................................................................................................................ 7 

SÆRLIGE UDDANNELSESVEJE - EGU & STU .......................................................................................................................................................... 8 

Erhvervsgrunduddannelsen, EGU .......................................................................................................................................................................... 8 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU ................................................................................................................................................. 8 

VEJLEDNINGSINDSATSEN .............................................................................................................................................................................................. 9 

GRUNDSKOLE 1.-9. KLASSE .......................................................................................................................................................................................... 9 

Vejledningsaktiviteter i grundskolen .................................................................................................................................................................... 9 

10. KLASSE TILBUD ........................................................................................................................................................................................................... 9 

OVERGANGSMENTORER ............................................................................................................................................................................................... 9 

15-17 ÅRIGE ........................................................................................................................................................................................................................ 9 

UNGEVEJLEDNINGEN .................................................................................................................................................................................................... 10 

Samarbejdet med kommunernes jobcentre ................................................................................................................................................... 10 

Ungevejledning i lokalmiljøerne .......................................................................................................................................................................... 10 

SPECIALVEJLEDNING ..................................................................................................................................................................................................... 10 

Erhvervsgrunduddannelse – EGU ........................................................................................................................................................................ 10 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU .............................................................................................................................................. 10 

AFSLUTTEDE OG IGANGVÆRENDE AKTIVITETER............................................................................................................................................ 11 

AFSLUTTEDE AKTIVITETER ........................................................................................................................................................................................... 11 

Folkemødet 2014 ........................................................................................................................................................................................................ 11 

Uddannelsesbazar ...................................................................................................................................................................................................... 11 

Projekt Ungdomsuddannelse ................................................................................................................................................................................ 11 

IGANGVÆRENDE AKTIVITETER ................................................................................................................................................................................. 12 

JUP – jobs med uddannelsesperspektiv ............................................................................................................................................................ 12 

Projekt Fremtidens Valg og Vejledning 2013-16 .......................................................................................................................................... 12 

DET KOMMENDE ÅRS ARBEJDE ................................................................................................................................................................................ 13 

 YDERLIGERE OPLYSNINGER......................................................................................................................................................................................... 14



1 

Årsberetning – UU-Øresund 2013-2014 

FORORD 
Velkommen til UU-Øresunds anden årsberetning. Den 

skal give dig et billede af de vigtigste spørgsmål, når 

det handler om uddannelsesvejledning af børn og unge 

fra 7. klasse til 29 år i forbindelse med valg af 

ungdomsuddannelse i Fredensborg og Helsingør 

Kommuner. Det er ligeledes vores ambition, at vi med 

de vinkler, tendenser og oplysninger, der er at finde i 

årsberetningen, kan skabe anledning til drøftelser og 

perspektivering – såvel internt i UU-regi som hos vores 

samarbejdspartnere, politikere og hvem der ellers har 

interesse i vejledningsområdet.  

En af UU-Øresunds vigtigste målsætninger er at bidrage 

til, at 95% af en ungdomsårgang har gennemført en 

ungdomsuddannelse, inden de fylder 40 år. Som det vil 

fremgå af tal fra årsberetningen, er vi ganske tæt på at 

opfylde denne målsætning lokalt i Helsingør og 

Fredensborg Kommuner. Derudover har vi med succes 

afsluttet en række aktiviteter, som har haft til formål at 

fremme de unges indblik i og interesse for 

ungdomsuddannelserne - fx Uddannelsesbazar og 

deltagelse i Projekt Ungdomsuddannelse.  Vi har 

ligeledes tilsluttet os nye initiativer, som tegner meget 

positivt – fx JUP (Jobs med Uddannelsesperspektiv) som 

du også kan læse mere om i årsberetningen. 

Når vi kikker frem står det tydeligt, at fokus nu skal 

indsnævres: Samfundsmæssigt er der behov for at få 

flere unge ind på erhvervsuddannelserne, som har 

oplevet et kraftigt fald i optagelsesansøgninger henover 

de sidste mange år. Uddannelsesvejledningen kommer 

til at spille en afgørende rolle i det landsdækkende 

arbejde med at ændre denne tendens. Vi skal motivere 

de unge til også at se muligheder i andre 

uddannelsesveje end det almene gymnasium. Dette er 

dog en opgave, som kontinuerligt skal balanceres med 

vores vigtige ansvar: At yde vejledning der giver mening 

for den unge. 

Det nye år kommer således også til at stå i udviklingens 

og forandringens tegn, og UU-Øresunds medarbejdere 

er klar til opgaven. Deres drivkraft er deres meget store 

engagement i de unge. Her vokser den faglige stolthed, 

og her vokser glæden ved arbejdet. Vi har svært ved at 

forestille os et mere betydningsfuldt job end det at 

bidrage til unge menneskers vej ud i livet. Derfor er det 

også med stolthed at vi giver omverdenen et indblik i 

vores arbejde.  

 

God læselyst! 

 

 

Jens Christy 

Centerleder, UU-Øresund 
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ORGANISATIONENS INDRE LIV 
2013-2014 har været et travlt år i organisationen UU-

Øresund, hvor nogle af overskrifterne har været: 

Reformer; Skiftet i Helsingør Kommune fra ét center 

(Børn, Unge og Familier) til et nyt (Job og Uddannelse); 

Overgang til nyt it-system (UnoUng); En stor 

trivselsmåling og efterfølgende evaluering; Løbende 

faglig opkvalificering af medarbejderne og først og 

fremmest selvfølgelig: Uddannelsesvejledning af de 

unge i Helsingør og Fredensborg Kommuner. Nedenfor 

følger en gennemgang af UU-Øresunds målsætninger, 

arbejdsopgaver og organisatoriske sammensætning. 

Herefter gives et indblik i, hvordan vi i løbet af året har 

arbejdet med udvikling af organisationen og dens mål 

for at sikre faglig høj kvalitet.  

MÅLSÆTNINGER OG ORGANI-

SATORISK SAMMENSÆTNING 

UU-Øresunds overordnede målsætninger er… 

 at 95% af de unge gennemfører en 

ungdomsuddannelse 

 

 at sikre uafhængig vejledning til unge med størst 

behov 

 

 at understøtte samfundsudviklingens behov for 

kvalificeret uddannelse gennem udfordrende 

vejledning 

 

 at styrke uddannelsesniveauet hos unge med 

uddannelsesfremmed baggrund 

 

 at støtte kommunernes mål om ”Landets laveste 

ungdomsarbejdsløshed” (Fredensborg) 

 

 at støtte kommunernes mål om ”Livslang læring” 

og ”Tidlig indsats” (Helsingør) 

Den samlede vejlednings- og undervisningsopgave i 

vores område omfatter…  

 UEA-undervisning (Uddannelses- Erhvervs- og 

Arbejdsmarkedsorientering) på kommunernes 

skoler fra 6.-10. klasse – fra 1.8.2014 hedder emnet 

”Uddannelse & Job” 

 

 vejledning i grundskolen fra 7.-10. klasse på alle 

kommunale skoler og på de frie skoler, der ønsker 

det 

 

 vejledning og opfølgning over for unge i 

alderen15-17 år, der ikke er i gang med en 

ordinær ungdomsuddannelse 

 

 vejledning af unge over 18 år, der ønsker vores 

hjælp, og ikke har gennemført en 

ungdomsuddannelse 

 

 uddannelsesvejledning af unge på offentlig 

forsørgelse i tæt samarbejde med kommunens 

jobcenter. Begge kommuner har besluttet, at vi på 

det område arbejder med ungegruppen til og med 

29 år. 
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Vi er 34 ansatte (juli 2014), hvoraf 30 er vejledere. Af 

disse har 24 som minimum fuldført diplomuddannelsen 

i vejledning, og tre er i fuld gang. I administrationen 

arbejder tre deltidsansatte medarbejdere, og ledelsen 

varetages af en centerleder og en souschef, som også 

udfører vejledningsopgaver. 

For at sikre den vejledningsfaglige udvikling i 

organisationen, er den enkelte vejleder samtidig 

tilknyttet minimum en af tre faggrupper alt efter hvilke 

opgaver, den enkelte varetager. Det drejer sig om: 

grundskolevejledning og UEA-undervisning, unge og 

jobcentersamarbejde samt specialområdet, herunder 

EGU (ErhvervsGrundUddannelsen) og STU (Særlig 

Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).  

Fysisk er vejlederne placeret på kommunernes 

folkeskoler, på Ungecenteret og Ungehuset i 

Fredensborg, på UU-Øresunds kontor i Helsingør samt 

Jobcentrets ungeafdeling på Erhvervsskolen Nord-

sjælland, Helsingør. Vi er i stor udstrækning en virtuel 

organisation, hvor det fysiske møde med kolleger kan 

være begrænset til vores fælles månedlige 

vejledermøde. 

ORGANISATIONENS UDVIKLING  

For at levere den bedste service og give vejledning af 

høj kvalitet, er det vigtigt, at det interne, organisa-

toriske liv er i udvikling. I UU-Øresund følger vi med den 

virkelighed, vi arbejder i. Vores kæpheste skal aldrig 

blive så automatiske eller statiske, at vi ikke formår at 

sadle om. Derfor er der et gennemgående fokus på at 

opkvalificere medarbejderne og de arbejdsgange, der er 

grundlaget for vort daglige arbejde. I løbet af dette 

arbejdsår har vi derfor blandt andet arbejdet med: 

Reorganisering af UU-Øresunds medarbejdere 

UU-Øresund er - som resten af landets UU-centre – 

midt i en reformtid. Vi arbejder ud fra en virkelighed, 

hvor vi er direkte påvirket af ikke blot 

folkeskolereformen, men også kontanthjælpsreformen 

og senest erhvervsskolereformen, som allerede nu skal 

medtænkes i vejledningsindsatsen. 

Vi har derfor brugt året til at vurdere vores organisering 

for at sikre, at der er overensstemmelse mellem vores 

vejledningsindsatser og de reformer, vi i det daglige 

skal forholde os til. Således har vi fra 1.8.2014 

introduceret en ny struktur med færre og større team, 

der fremover vil omfatte alle sider af 

vejledningsindsatsen (grundskolevejledning, 

ungevejledning og specialvejledning) fra 7. klasse til 29 

år.  

APV 

Vi har i det forgangne år deltaget i Helsingør 

Kommunes trivselsmåling af arbejdsmiljøet, som viste 

en meget høj trivsel blandt medarbejderne. 

Trivselsmålingen har været en del af en APV og har 

givet guidelines for, hvordan vi kan gøre klimaet i et 

godt arbejdsmiljø endnu bedre. Vores APV viser 

grundlæggende, at vi har et godt arbejdsmiljø, og vi 

arbejder fremadrettet med at gøre det endnu bedre.  

Journalføring i UU-Øresund 

I det arbejdsår, der er gået, har vi internt haft ekstra 

fokus på journalføring – for herigennem at skabe en 

fælles forståelse af det gode notat i UU-Øresund. Vi har 

haft tre workshops, der har givet forskellige vinkler på, 

hvad der er vigtigt, når vi i det daglige bruger skriftlig 

dokumentation: ”Ret og pligt i journalføring, ”Sprog og 

etik” og slutteligt ”Det gode notat i UU-Øresund”, der 

samlede op på de to foregående.  

UU-Øresunds hjemmeside 

Vi er i fuld gang med at revitalisere UU-Øresunds 

hjemmeside, så den fremstår mere opdateret og 

levende og kan modsvare den nye struktur på 

vejledning af grundskolen, hvor UU-Øresund fremover 

primært skal vejlede de 20% af eleverne, som har 

særlige behov. Hjemmesiden forventes i luften i løbet af 

efteråret 2014. 
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DATA OM DE UNGE 

95% MÅLSÆTNINGEN 

UU’s centrale opgave er at bidrage til opfyldelsen af 

visionen om, at 95 % af en ungdomsårgang 

gennemfører mindst en ungdomsuddannelse, inden de 

fylder 40 år.  

Det går den rigtige vej i forhold til 

ungdomsuddannelser, og vi nærmer os målet. 

Udviklingen illustreres bedst med den såkaldte 

profilmodel fra Ministeriet for Børn og Undervisning. 

Modellen er en prognosemodel, hvor flowet i det 

samlede uddannelsessystem et givet år bruges til at 

fremskrive resultatet for de unge, der samme år forlader 

9. klasse. Kilden er Danmarks Statistik, som først har 

valide tal efter 1½-2 år. Det senest behandlede år er 

derfor 2012. På grund af persondataloven har UU-

centrene ikke adgang til data på unge, der er flyttet fra 

kommunen, og derfor kan vi ikke lave en lokal og 

retvisende statistik selv.  

 

Profilmodellen behandler også et andet element, som 

de seneste år har fået større fokus: Andelen af unge der 

får en erhvervskompetencegivende uddannelse. Denne 

side af modellen favner således både de unge, der ikke 

får en ungdomsuddannelse og de unge, der kun får en 

studieforberedende ungdomsuddannelse.   

Kurven følger 95% kurven, men niveauet er omkring 7% 

lavere ifølge profilmodellen. Sammenholdt med sidste 

års tal ligger Fredensborg stabilt på de godt      86%, 

mens Helsingør har øget andelen af unge med 

erhvervskompetence.  

   

 

95% målsætningen 2008-2012 

 

   

Forventet andel unge med 

erhvervskompetence 2008-2012

 

 

    

 
 

 

 [Kilde: MBU, profilmodel]  
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DE 20-ÅRIGE SOM INDIKATOR   

For at vi i UU-Øresund kan målrette vores indsats i 

forhold til den overordnede 95% målsætning, har vi sat 

nogle mere konkrete og målbare succeskriterier, som 

gør det muligt for os at få lokale og aktuelle tal på 

udviklingen. Således har vi i vores målinger valgt at se 

på de 20-årige som årgang og deres uddannelsesstatus. 

Baggrunden er, at en del 20 årige faktisk har 

gennemført en ungdomsuddannelse, og at fraflytningen 

endnu ikke er så massiv, at vores egne tal bliver for 

misvisende.  

Udgangsmålingen er årgang 1992, der alle rundede 20 

år i 2012. Diagrammerne nedenfor viser disse unges 

uddannelsesstatus i henholdsvis januar 2013 og januar 

2014.  Som det fremgår, er niveauet uændret i 

Fredensborg, mens årgang 93 i Helsingør har en større 

gennemførelsesprocent end årgang 92.

  20 årige med ungdomsuddannelse 

Fredensborg 

  20-årige med ungdomsuddannelse 

Helsingør 

  

  

 

  

 

  

  
 

  

  [Kilde: UU-Øresund]   
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SØGEMØNSTER EFTER 9. OG 10. KLASSE 

I 2014 søgte 1271 unge i kommunerne videre fra 9. 

klasse, og 311 søgte fra 10. klasse. På de næste sider 

findes grafiske oversigter for søgemønsteret i perioden 

2006-2012 med indlagte tendenslinjer. For 9. klasse 

præsenteres både en samlet graf og en for hver 

kommune. For 10. klasse har vi kun en samlet oversigt.

De lokale søgemønstre følger i store træk de 

landsdækkende tendenser med den gennemgående 

forskel, at gymnasiefrekvensen ligger højere lokalt. I 

2013 har der været et lille fald i søgning til 

erhvervsuddannelserne (EUD) fra både 9. klasse i 

Helsingør og 10. klasse samlet for de to kommuner. 

Generelt kan man dog sige, at der igennem de sidste 

fire år har været en øget søgning til EUD fra 10. klasse.

        

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  
[Kilde: UU-Øresund og UNI-C] 

  

  Bilag for oplysning om søgning fra hver enkelt folkeskole i kommunerne kan rekvireres ved at kontakte Marlene Dissing – 

mdi@uuoresund.dk 
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DEN GYMNASIALE SØGNING FRA 9. KLASSE 

Nedenstående diagrammer viser, hvilken gymnasial 

retning der vælges af de unge, som går fra 9. klasse 

direkte i gymnasiet. Som det fremgår, er det almene 

gymnasium (STX) aldeles dominerende i vores område. 

Til sammenligning er elevfordelingen mellem de tre 

nævnte gymnasiale uddannelser for hele landet 

medtaget.  Helsingør er en kommune, som har alle 

gymnasiale retninger inden for kommunegrænsen. 

I Fredensborg skal de unge ud af kommunen for at 

finde et gymnasialt tilbud, hvis de ikke søger ind på det 

private almene gymnasium, Nordsjællands Grundskole 

og Gymnasium. Det er bemærkelsesværdigt, at 

tendensen i Helsingør er endnu mere entydig til fordel 

for STX, selvom Erhvervsskolen Nordsjælland tilbyder 

såvel handelsgymnasium (HHX) som teknisk gymnasium 

(HTX). Fordelingen af den gymnasiale søgning er 

uændret i de tre år, vi har opgjort tallene i UU-Øresund. 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

UDDANNELSESPARATHED 

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) blev indført 

første gang i 2011 i forbindelse med ”Ungepakke 2”. 

Det er uddannelsesvejlederen i UU-Øresund, der 

vurderer den unges uddannelsesparathed på tre 

parametre: De faglige, personlige og sociale 

forudsætninger hos den unge.  

Tabellen nedenfor viser andelen af en årgang, der er 

vurderet ikke-uddannelsesparat til en ungdoms-

uddannelse i marts, det pågældende år. Det samlede 

antal unge i tabellen er omkring 100 ud af en 

population på ca. 1800, der er blevet vurderet. Fra 

skoleåret 2015 rykker vurderingen af 

uddannelsesparathed til 8. klasse. 
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SÆRLIGE UDDANNELSESVEJE - EGU & STU 

Erhvervsgrunduddannelsen, EGU  

UU-Øresund driver EGU for begge kommuner, og 

omfanget fremgår af nedenstående tabel. Alle tal er 

opgjort pr. 1.8.2014. Som det ses i tabellen for EGU, er 

antallet af ansøgere lavere end antallet af optagne. Det 

skyldes bl.a., at der kan gå lang tid fra en visitation til 

start på EGU-uddannelsen. Samtidig er flere af de 

yngste elever blevet anbefalet et år på produktionsskole 

inden start på EGU.  

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU  

UU-Øresund er ansvarlig for indstilling og 

gennemførelsesvejledning for unge på STU i begge 

kommuner. Omfanget fremgår af anden tabel nedenfor. 

Alle tal er opgjort pr 1.8.2014. 

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Fredensborg Helsingør UU-Øresund 

Antal i gang pr 1.8.2014 11 36 47 

Tilgang i perioden 1.8.2013-31.7.2014  

Ansøgere  2 17 19 

Optagne / nystartede  5 22 27 

Afgang i perioden 1.8.2013-31.7.2014  

Gennemført  0 9 9 

Afbrud / omvalg  1 3 4 
 

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Fredensborg Helsingør UU-Øresund 

Antal i gang pr 1.8.2014 41 71 112 

Tilgang i perioden 1.8.2013-31.7.2014  

Ansøgere  19 30 49 

Optagne / nystartede  18 23 41 

Afgang i perioden 1.8.2013-31.7.2014  

Gennemført  13 13 26 

Afbrud / omvalg  2 3 5 
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VEJLEDNINGSINDSATSEN 

GRUNDSKOLE 1.-9. KLASSE  

Vejledningsprocessen starter i 7. klasse og fører 

frem til, at eleverne er afklarede om deres 

uddannelsesvalg i 9. klasse, hvor deres uddannelsesplan 

sendes videre i systemet.  Mange elever er afklarede og 

vurderet uddannelsesparate, men der er en gruppe af 

elever, som vi yder ekstra vejledning over for. De kan 

være vurderet til ikke at være uddannelsesparate, eller 

de kan have forskellige udfordringer mht. de faglige, 

personlige eller sociale kompetencer. UU-Øresund 

samarbejder med forældrene, skolen og evt. eksterne 

samarbejdspartnere om at få disse elever videre i 

meningsfulde uddannelsesforløb, måske via en lille 

omvej på eksempelvis produktionsskole, KUP eller 

Supertanker. 

Vejledningsaktiviteter i grundskolen  

Alle elever i 8. klasse har været ude at afprøve to 

forskellige ungdomsuddannelser i to gange to dage. 

Nogle elever har været på brobygningsforløb i 9. klasse, 

oftest som ugeforløb. Alle elever i 10. klasse har 

deltaget i et eller flere brobygningsforløb.  De fleste 

elever i 9.-10. klasse har desuden været i 

erhvervspraktik, en mindre gruppe har været i 

længerevarende praktikforløb. Der har endvidere været 

en del ung-ungvejledning, dvs. unge fra 

ungdomsuddannelserne kommer ud til skolerne og 

deler deres erfaring med elever i 9.-10. klasse. 

Uddannelsesmessen ”Scor Fremtiden” besøgtes af 

samtlige 8. klasser fra Fredensborg og Helsingør 

Kommuner. Desuden var messen åben to aftener for 

forældre og andre interesserede. UU-centrene i 

Nordsjælland er aktive medarrangører. I det kommende 

Skills 2015, som afholdes af de danske erhvervsskoler, 

vil folkeskoler i begge kommuner blive tilmeldt.  

10. KLASSE TILBUD  

Der afholdes 2 årlige vejledningssamtaler med hver 

enkel 10. klasse-elev omkring uddannelsesønske. 

Derudover modtager eleverne kollektiv vejledning, som 

skal give større kendskab til ungdomsuddannelserne og 

udfordre dem på uddannelsesvalg.  

Vejlederen hjælper også i forbindelse med tilmelding til 

ungdomsuddannelse og ligeledes med udarbejdelse af 

den uddannelsesplan, som bliver en del af elevens 

ansøgning til uddannelsesinstitution. 

Endelig tilbydes forældre og elever en workshop 

som klæder dem på i forhold til ansøgningsprocessen 

på www.optagelse.dk 

OVERGANGSMENTORER  

UU har en selvstændig forpligtelse til at støtte udsatte 

unge i selve overgangen til ungdoms-uddannelse – i 

UU-Øresund foregår det ved hjælp af frivillige mentorer. 

Den unges vejleder indstiller den unge, og et udvalg 

bevilliger støtten. Mentorforløbet er normalt fordelt 

over ½ år placeret både før og efter starten på 

ungdomsuddannelsen. Mentoren hjælper og støtter 

den unge, hvis han eller hun står over for udfordringer 

på uddannelsen, som den unge ikke selv er i stand til at 

klare. UU-Øresund har i 2014 iværksat 39 

overgangsmentorforløb. 

15-17 ÅRIGE  

Unge under 18 har pligt til at være i uddannelse eller 

anden relevant aktivitet. Det er UU-centrene, der følger 

de unge og hjælper med at komme i gang. 

Kommunerne har pligt til at stille tilbud til rådighed for 

de unge, der ikke umiddelbart kan gå i gang med en 

uddannelse eller finde et arbejde. Begge kommuner har 

stadig de særlige tilbud til denne gruppe af unge: 

SUPERTANKER i Fredensborg og KUP (Kommende-

Uddannelses-Parat) i Helsingør. Det er UU-vejlederne, 

der fungerer som visitation til begge tilbud, når de 

møder unge i målgruppen. Et stadigt stigende antal 

unge under 18 begynder på AVU (Almen 

Voksenuddannelse) på VUC - for at få samlet op på 

manglende skolekundskaber. Vi følger aldersgruppen 

meget tæt med månedlig statistik over aktuel 

uddannelsesplacering. Omkring 5 % af en årgang er 

ikke i ordinær uddannelse. 
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UNGEVEJLEDNINGEN  

For unge mellem 18 og 29 år er uddannelses-vejledning 

et tilbud. Vi følger alle unge, der ikke er kommet i gang 

med en ungdomsuddannelse og tilbyder jævnligt 

vejledning. Alle unge, der falder fra på en 

ungdomsuddannelse, kontaktes ligeledes umiddelbart 

efter afbrud. Vi arbejder kraftigt på at få bedre besked 

fra ungdomsuddannelserne, inden den unge falder fra, 

så vi kan fokusere på gennemførelse eller omvalg i 

stedet for frafald.  

Samarbejdet med kommunernes jobcentre 

I begge kommuner bliver unge, der søger om offentlig 

forsørgelse i jobcenteret og endnu ikke har en 

ungdomsuddannelse også mødt af en UU-vejleder. I det 

seneste år er denne indsats udvidet på flere måder, og i 

forbindelse med den nye kontanthjælpsreform er dette 

blevet yderligere forstærket. I Fredensborg er 

etableringen af den nye Unge-Enhed i Jobcenteret og 

Jobhuset sket i meget tæt samarbejde med UU-

Øresund. Der er fast UU-vejledning til rådighed i 

Jobhuset. På denne måde er vi gennem samarbejdet i 

Unge-Enheden med til at sikre én indgang til 

uddannelse og job for unge. I Helsingør har tre politiske 

udvalg i fællesskab tidligere besluttet at samle og styrke 

vores eksisterende, mangeårige samarbejde mellem 

UU-Øresund og Jobcentret, og dette er sket ved i 2014 

at etablere en samlet indsats i lejede lokaler på 

Erhvervsskolen Nordsjælland. Herved mødes den unge i 

et levende uddannelsesmiljø. Ved et tæt samarbejde 

med jobcentrets job- og virksomhedskonsulenter er vi 

med til at støtte den unge i at komme i uddannelse.  

Ungevejledning i lokalmiljøerne  

Ved siden af denne fælles indsats leverer UU-Øresunds 

vejledere også vejledning ude i flere boligområder i 

begge kommuner. Vi møder de unge på biblioteker o.a. 

i nærområdet. Et eksempel er vejledningscaféerne på 

Vapnagaard og Nivå Nu, hvor UU-vejlederen møder de 

unge i deres nærmiljø. Det er til tider en fordel for 

særligt udsatte unge at være på hjemmebane – og 

samtidig bliver lokalmiljøet og forældrene også 

engageret og kan dermed støtte op om den unges 

uddannelsesplan.  

SPECIALVEJLEDNING  

Specialvejledningen er et stærkt prioriteret område, 

hvor kompleksiteten i vejledningen er stor og 

nødvendigheden af individuelle og kreative løsninger er 

vigtig. Såfremt den unge visiteres til enten EGU eller 

STU, har vi særlige vejledere til dette. De unge, der ikke 

visiteres til EGU eller STU, får en almindelig 

ungevejleder, der også er klædt på til at varetage de 

mere specielle vejledningsbehov. Dette med formålet, at 

den unge dels kan få vejledning efter særlige behov og 

omstændigheder, dels møder en vejleder, der også er 

faglig stærkt klædt på inden for det ordinære 

uddannelsessystem.  Dette sikrer inklusion af de unge, 

der har faglige, personlige eller sociale udfordringer. 

Erhvervsgrunduddannelse – EGU  

Der har været en pæn stigning i tilgangen til EGU, både 

i Helsingør og Fredensborg Kommuner. Den unge bliver 

visiteret til EGU gennem UU. På EGU-området er 

udfordringen i høj grad de samfundsmæssige kon-

junkturer, hvor kampen om praktikpladser er hård. Det 

er ikke blevet lettere at finde arbejdsgivere i den private 

sektor, der vil og kan løfte denne opgave og 

afskaffelsen af det statslige tilskud har ikke gjort det 

lettere. Dog har Helsingør Kommune givet os mulighed 

for at kunne tilbyde tilskud i starten af en praktik-

periode. Vi har i det forgangne år styrket samarbejdet 

med Coop, som har gjort det muligt at få mange 

praktikpladser inden for butiksområdet. 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU  

På STU-området har ny lovgivning fra august 2013 givet 

kommunerne flere muligheder for at styre optag og 

tilbud. Det er dog i praksis ikke væsentligt anderledes 

end de procedurer og visitationsformer, der hidtil har 

eksisteret i vores område. STU tilrettelægges i 

samarbejde med den unge, forældre og de visiterende 

myndigheder. Antallet af unge, der visiteres og vejledes 

til den treårige ungdomsuddannelse er stabilt. Ikke to 

uddannelsesforløb er ens, men målet er det samme: Bliv 

parat til at leve dit eget liv, og hvis det er muligt - tjen 

dine egne penge. Udviklingen går i retning af flere 

kommunale tilbud. Senest har Center for Job og 

Oplevelse udviklet et tilbud unge til med 

autismeforstyrrelser. 
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Årsberetning – UU-Øresund 2013-2014 

AFSLUTTEDE OG IGANGVÆRENDE AKTIVITETER 
Nedenfor følger et kort overblik over de særlige 

projekter og aktiviteter, som vejledere fra UU-Øresund 

har været involveret i det forgangne år. Der er dog en 

række udviklingsopgaver som ikke er beskrevet her  – 

f.eks. skabelsen af nye ungeenheder i samarbejde med 

jobcentrene, eller deltagelse i udviklingsprojekter på de 

enkelte skoler . 

AFSLUTTEDE AKTIVITETER 

Folkemødet 2014 

Som noget nyt deltog UU-Øresund i år på Folkemødet 

på Bornholm. Idéen med vores deltagelse var, at vi 

ønskede at vise, hvem UU-centrene er, og fortælle 

historien om, hvad vejledning og UEA-undervisning 

betyder for unges uddannelsesvalg. Udviklingsgruppen i 

UU-Øresund formulerede et oplæg om UU-Øresunds 

deltagelse i Folkemødet - i samarbejde med UU-

Danmark. UU-Danmark inviterede alle interesserede 

UU-centre til at deltage på en fælles stand. Vi endte 

med at være fire UU-centre repræsenteret: UU-

Bornholm, UU-Skive, UU-Skanderborg Odder og UU-

Øresund. Vi bemandede den fælles stand, hvor vi 

dagligt havde en event. UU-Øresund arrangerede og 

afviklede en event med titlen ”Har vejledning betydning 

for unges uddannelsesvalg?” Her deltog: Lars Kunov, 

direktør for danske erhvervsskoler, Morten Ryum, 

formand for EEO, Jannik Schack, politisk chef DEA, Lars 

Goldschmidt, samfundsdebattør, Henrik Jakobsen, kok 

og sælger hos Hus Forbi. Vores event var velbesøgt, og 

vi havde en givende og dynamisk debat.  

Uddannelsesbazar 

I samarbejde med Integrationsrådet i Helsingør har vi to 

gange tidligere gennemført en meget vellykket 

uddannelsesbazar. De etniske foreninger og lokale 

grupper indgår i forberedelserne og sikrer, at forældre 

med udenlandsk baggrund inviteres til 

uddannelsesbazaren. UU-Øresund har i samarbejde 

med andre UU-centre engageret UU-vejledere, der taler 

tyrkisk og arabisk. Det er det sproglige fællesskab, der 

er den afgørende succesfaktor. Ungdomsuddannelserne 

har ligeledes deltaget, men det er mødet med de 

tosprogede vejledere, der har været afgørende.

 I 2014 var uddannelsesbazaren imidlertid ikke så 

besøgt som året før. Derfor er det besluttet, at der i 

stedet vil være tosprogede vejledere på en vejleder-

stand til den store fælles uddannelsesaften, som 

afholdes på Kulturværftet i Helsingør den 17. november 

2014. 

Projekt Ungdomsuddannelse  

Fredensborg, Helsingør og Gribskov Kommuner har 

sammen været tilmeldt KL-projektet ”Projekt 

Ungdomsuddannelse”. De tre kommuner har valgt 

primært at sætte fokus på samarbejdet med de 

erhvervsrettede uddannelser og har inviteret Erhvervs-

skolen Nordsjælland (Teknisk skole og Handelsskolen), 

Handelsskolen K-Nord/Hillerød, SOPU og VUC 

Nordsjælland med som partnere. Som en del af 

projektet valgte vi at sætte fokus på at udvikle 

samarbejdet mellem erhvervsskolerne og folkeskolen. Vi 

ønskede at lærere i grundskolen og 10. klasse fik et 

bredere indblik i såvel erhvervsuddannelserne som de 

erhvervsgymnasiale uddannelser. Faglighed skulle være 

drivkraften, samtidig med at man nytænkte formid-

lingen af erhvervsuddannelserne og de erhvervs-

gymnasiale uddannelser over for folkeskolens lærere og 

elever. Projektet har været bygget op om konkrete 

undervisningsforløb, hvor folkeskoleklasser har deltaget 

i særligt tilrettelagte tilbud på Erhvervsskolerne.  

UU-Øresund har efterfølgende foretaget evaluering 

blandt de deltagende: Folkeskolelærerne er 

gennemgående meget tilfredse, og de vil gerne komme 

igen. Det gælder også lærerne på ungdoms-

uddannelserne. Eleverne synes, de har haft mange 

spændende oplevelser, og de lægger vægt på, at de 

genkender stoffet fra folkeskolen, men at 

undervisningen foregår på en anden måde. Især 

fremhæves koblingen mellem den teoretiske og 

praktiske del som vigtig. Det er vores håb, at 

ungdomsuddannelserne fortsat vil udbyde 

undervisningsforløb, og vi håber naturligvis, at mange 

folkeskoler vil benytte sig af undervisningstilbuddene 

De er et positivt bidrag til den daglige undervisning og 

udbreder samtidig kendskabet til erhvervsud-

dannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser. 
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IGANGVÆRENDE AKTIVITETER 

JUP – jobs med uddannelsesperspektiv  

Det kan være svært at komme i gang med en 

ungdomsuddannelse, når alt hvad der minder om 

lektier og klasseundervisning føles helt uoverskueligt, 

og man måske endda allerede har et job. Men nu er der 

håb for endnu flere unge i Nordsjælland, som hellere vil 

en anden vej. UU-Øresund er gået med i det 

tværfaglige samarbejde, JUP. Initiativet Jobs med 

Uddannelsesperspektiv, som har kørt i to 

nordsjællandske kommuner siden 2013, udvides nu til 

fem kommuner i alt. Fredensborg, Helsingør og Hillerød 

Kommuner tilslutter sig nu samarbejdet om Jobs med 

Uddannelsesperspektiv. Partnergruppen bag Jobs med 

Uddannelsesperspektiv består af Region Hovedstaden, 

Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Helsingør og Fredensborg 

Kommuner samt Erhvervsskolen Nordsjælland, 

Handelsskolen K-Nord og SOPU (Sundhed Omsorg 

Pædagogik Uddannelse) JUP betyder, at unge i bl.a. 

Helsingør og Fredensborg Kommuner kan bruge deres 

oplæring og erfaring fra ufaglærte job og praktikforløb 

som indgang til en uddannelse på en erhvervsskole, der 

så kan blive afkortet. I Jobs med Uddannelsesperspektiv 

får unge ufaglærte nemlig dokumenteret og anerkendt 

deres oplæring og kompetencer fra det job, de har, så 

flere bliver motiveret til at få en erhvervsuddannelse. 

(kilde: www.regionh.dk) 

Projekt Fremtidens Valg og Vejledning 2013-16 

UU-Øresund deltager i Region Hovedstadens projekt: 

Fremtidens Valg og Vejledning. Projektet er treårigt og 

har følgende hovedopgaver: 

 Projektet skal gennemføre forsøg med 

vejledning i samarbejde med UU og en række 

folkeskoler i regionen 

 Projektet skal afdække hvilke rationaler, der 

betinger unges valg af ungdomsuddannelse 

 Projektet skal i samarbejde med de centrale 

aktører udvikle og implementere en regional 

strategi for fremtidens valg og vejledning.  

 

 

 

Projektets formål er at styrke de unges 

valgkompetencer, så eleverne i grundskolen får et bedre 

grundlag for at træffe et uddannelsesvalg. Et valg som 

både modsvarer deres egne drømme og ønsker og 

samfundets behov. For at sikre, at projektet kaster et 

helt nyt vidensgrundlag af sig, har Region Hovedstaden 

indgået et samarbejde med Center for Ungdoms-

forskning (CEFU) om en undersøgelse, der skal give svar 

på hvilke rationaler, der betinger de unges valg af 

uddannelse i dag. Samtidig vil CEFU teste de konkrete 

vejledningsforsøg, projektet igangsætter med henblik 

på at undersøge, ”hvad der virker.”  

De deltagende skoler i UU-Øresund er Fredensborg 

Skole, Hellebækskolen og Grydemoseskolen. Her 

deltager både lærere og UU-vejledere i samarbejde om 

konkrete forsøg. 

I foråret 2014 blev der i testfasen på Fredensborg Skole 

gennemført et undervisningsforløb i samarbejde med 

en ungdomsuddannelse. På Hellebækskolen og 

Grydemoseskolen er der gennemført gruppevejledning 

ud fra WATCH-metoden i form af sessioner med temaer 

som: ”Mine styrker og svagheder” og ”Få styr på din 

tid”. Eleverne sætter sig individuelle mål, som der i hver 

session følges op på. I efteråret 2014 går de konkrete 

forsøg i gang, og der arbejdes videre med:  

 Gruppevejledning med fokus på at styrke de 

unges valgkompetencer 

 Grundskolens undervisning på 

ungdomsuddannelser  

 Tværfaglige undervisningsforløb knyttet til 

konkrete virksomheder 

Det er målsætningen, at vi undervejs og efter projektets 

gennemførelse har konkrete og generelle erfaringer, der 

gør os i stand til at tilrettelægge en ny 

vejledningspraksis og nye rammer for vejledningen 

gennem udvikling af regionens vejledningsarbejde og 

gennem påvirkning af lovgiverne. 
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Årsberetning – UU-Øresund 2013-2014 

DET KOMMENDE ÅRS ARBEJDE 
Kursen har været klar, men i de kommende år skal vi 

styre efter et nyt kompas. Som årsrapporten viser, er vi 

ganske tæt på at opfylde målsætningen om, at 95% af 

en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.  

Men som det fremgår af nedenstående graf for hele 

Danmark og vores egne tal i rapporten, er succesen 

siden 2008 sket ved en kraftig stigning i søgningen til 

de gymnasiale uddannelser. Fra 60% af en årgang i 

2001 til godt 70 % i dag. Det er godt for alle dem, der 

bruger de studieforberedende år som basis for videre 

uddannelse.  

 

Imidlertid viser samme grafik, at søgningen til de faglige 

uddannelser er faldet i samme periode fra over 30% til 

under 20% af en årgang. At ændre den udvikling kræver 

et samfundsmæssigt sporskifte, som 

uddannelsesvejledningen bliver en helt afgørende del af 

i de kommende år. Derfor hilser vi også reformerne 

omkring erhvervsuddannelserne velkommen. 

Ændringerne på vejledningsområdet understøtter ikke 

helt dette sporskifte – i visse tilfælde nærmest 

tværtimod - men målsætningen om at styrke tilgangen 

til erhvervsuddannelserne er vigtig og rigtig.  

Derfor står vi overfor endnu et år, hvor udvikling og 

forandring er centralt for vores organisation og indsats. 

Vi skal styrke fokus på, hvad endemålet for den unge 

kan være. ”Hvad vil du bruge din ungdomsuddannelse 

til?” Det gavner den enkelte, det gavner fællesskabet og 

det giver vejledningen perspektiv. Vores faglige 

engagement skal udfordre de unges valg, samtidig med 

at vi sikrer tilstrækkelig støtte til de unge, som har mest 

behov for vejledning. 

Drivkraften hos medarbejderne i UU-Øresund er deres 

meget store engagement i de unge. Her vokser den 

faglige stolthed, og her vokser glæden ved arbejdet. Vi 

har svært ved at forestille os et mere betydningsfuldt 

job end det at bidrage til unge menneskers vej ud i livet. 

Derfor hilser vi også det kommende år med nye 

erhvervsuddannelser i svøb og ny kombineret 

ungdomsuddannelse velkommen. UU-Øresund er med 

på opgaven.  
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YDERLIGERE OPLYSNINGER 

 

Kontakt 

UU-Øresund 

Rasmus Knudsens Vej 50 

3000 Helsingør 

4928 1040 

E-mail 

uu@uuoresund.dk 

Hjemmeside 

www.uuoresund.dk 
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