Uddannelse til alle unge 16-30 år
At være noget for nogen

Indledning
Velkommen til omstillingsgruppen ”Uddannelse
til alle unge 16-30 år”s anbefalinger til at få
flere unge i uddannelse:

målet kunne
uddannelses.

nås ved

at

få flere unge i

Det andet mål blev tydeligt i løbet af gruppens
første møder. De forventede afledte effekter af
at flere unge kommer i uddannelse; øget
trivsel,
stærkere
identitet,
stolthed
og
medansvar
for
egen situation. Gruppen
opsummerer disse kvaliteter som trivsel og
vækst.

Omstillingsgruppen har udviklet forslagene ved
gruppearbejder og interview med unge og
interessenter på fire møder. Møderne arbejdede
fra at genere ideer over løsningsforslag til
udarbejdelse af fem temaer for løsningen af
udfordringen.
Omstillingsgruppen har omfattet ca. 30
deltagere: Politikere, unge, repræsentanter fra
uddannelsesinstitutioner,
Ungdommens
Uddannelsesvejledning,
aktører,
Holbæks
erhvervsforum og ansatte i Holbæk Kommune.

Altså, vi har to mål:
Det hårde mål: Uddannelse som middel til
budgetreduktion
Det bløde mål: Uddannelse som middel til øget
trivsel og vækst

Nedenfor præsenterer omstillingsgruppen sit
arbejde,
målgruppen,
målsætningerne,
temaerne og konkrete ideer til hvordan de kan
omsættes.

Effektmål
For
at
afdække
om
målene
nås
administrationen
opstille
effektmål
målsætningerne:

Dem det handler om
Opgaven har handlet om at komme med
anbefalinger til, hvordan flere unge kan komme
i uddannelse. Dels for fremme vækst og
kompetenceniveau i Holbæk Kommune, at
begrænse offentlige ydelser til u-udannede
unge, der er parate til uddannelse, og endelig
ved at imødegå ledighed blandt unge med et
krav om uddannelse.

vil
for

Det hårde mål vil være, at antallet af unge på
uddannelseshjælp bliver færre, og at de er på
uddannelseshjælp kortest muligt tid.
Det bløde mål vil være at opstille parametre,
som afdækker, hvordan uddannelse fører til
øget trivsel, og om det gør. Det kan bl.a.
afdækkes ved spørgeskemaundersøgelser.

Omstillingsgruppen har forholdt sig til de 95
procent unge som forventes – med mere eller
mindre støtte - at kunne gennemføre en
ordinær uddannelse. Gruppen har ikke forholdt
sig til de ca. fem procent unge der ikke kan
gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår.

Temaerne
På
det
første
møde
præsenterede
omstillingsgruppens deltagere en lang række
ideer, forslag og udfordringer i forhold til de to
målsætninger. Løsningsforslagene blev i første
omgang sammenfattet som forslag, der
handlede om tre situationer, der især kunne
være udfordrende i de unges liv;

To målsætninger
Det ene mål var afgjort inden første møde. Hele
rammen for omstillingsgruppens arbejde var en
budgetreduktion på i alt 21 millioner over
fire år. Forventningen til omstillingsgruppen
var, at

Perioden før og overgangen til at de starter på
en uddannelse, allerede tilbage i udskolingen.
Perioden imens de er i gang med en uddannelse
og overgangen til læreplads eller job, og
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samarbejdet i og med kommunen undervejs i
uddannelsesforløbet.
Efter at have diskuteret disse udfordringer blev
diskussionen sammenfattet i forslag til fem
temaer.
De
fem
temaer
vil
efter
omstillingsgruppens
anbefaling
være
medvirkende til at de to målsætninger bliver
indfriet.
Altså - både målet om at færre unge modtager
uddannelseshjælp – og målet om øget trivsel og
vækst.

De 5 temaer
1. En indgang for alle unge
2. En tidlig, tværfaglig indsats for unge
med risiko for frafald
3. Tid til den rette vejledning og det
rette uddannelsesvalg
4. Fokus på fastholdelse, medvirken og
gennemførelse af uddannelse
5. Inddragelse
af
civilsamfund,
frivillige og netværk.
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Tema 1

ungeenhed øger antallet af unge, der søger og
gennemfører en uddannelse.

Én indgang for alle unge – en
ungeenhed

Forslaget betyder, at ressourcer flyttes fra den
kommunale
ungeenhed
til
uddannelsesinstitutionerne, en omfordeling vil
på længere sigt betyde at flere unge fastholdes
i uddannelse.

Omstillingsgruppen anbefaler, at unge i Holbæk
kan henvende sig i en ”fysisk” enhed, gerne tæt
på uddannelsesinstitutionerne i Holbæk – og
gerne med et uddannelsessignal fremfor et
kommunalt signal. Én indgang betyder, at
fagpersoner der arbejder med de unge og deres
uddannelse sidder sammen og har samme
kerneopgave.

Konkrete forslag




Én indgang - en ungeenhed betyder, at den
unge ikke bliver sendt fra sted til sted i det
offentlige – og det betyder også at unge
allerede fra 9., og 10. klasse kan henvende sig.





.….”I skal give bedre oplysning
om uddannelserne og hvad de
går ud... hiv fat i de unge, der
skal ikke være så meget frit
valg...” citat: elev fra PH
Holbæk

De unge vil opleve en helhedsorienteret indsats,
en større sammenhæng i indsatsen, og en
tydeligere fokuseret indsats. I enheden vil den
unge møde ansatte med forskellige fagligheder,
der kan arbejde helhedsorienteret.
En ungeenhed vil i princippet være for unge,
der ikke har en uddannelse. Ledige unge med
uddannelse henvises til arbejdsmarkedscenteret
der kan hjælpe med jobsøgning.

Er der en budgetreduktion i forslaget?
Budgetreduktionen kommer, når flere unge går
i gang med en uddannelse. Erfaring fra f.eks.
Guldborgsund Kommune viser, at en samlet

4

Èn indgang betyder én tilgang til
opgaven
Inddragelse af de unge i opbygning af en
enhed
Fremskudt
vejledningsindsats
på
uddannelsesinstitutionerne
En tværfagligt sammensat projektgruppe
konkretiserer ideen og giver forslag til
effektmål
Pilotprojekt igangsættes på tværs af
socialcenter,
arbejdsmarkedscenter,
familiecenter og UU.

Tema 2

En tværfaglig indsats betyder, at medarbejdere
med forskellig faglig baggrund samarbejder. I
dag er Holbæk kommune organiseret ud fra
service
indenfor
fagområder,
mens
en
tværfaglig indsats forudsætter et samarbejde
med den unge i centrum. En del af de
udfordringer de unge har, løses bedst i et
samarbejde mellem flere fagområder.

En tidlig, tværfaglig indsats for
unge med risiko for frafald og
udeblivelse
Ideen handler om at samarbejde på tværs af
sektorer om de unge der er i risikogruppen for
frafald og udeblivelse.

De unge der har risiko for frafald og
udeblivelse,
udgør
på
nogle
af
ungdomsuddannelserne helt op til 50 procent af
eleverne.

Der er især to grupper af unge:



Unge som
vi
allerede
kender i
folkeskolen og specialskolerne
Unge som viser sig at have behov for en
tværfaglig indsats, især i overgangene i
skoleforløbet.

Der samarbejdes allerede nu på mange af
ungdomsuddannelserne med udfordringen – der
er
fastholdelsesmedarbejdere,
mentorer,
etablering af netværk blandt unge m.m., men
omstillingsgruppen mener, at et øget fokus på
en tidlig, tværfaglig kommunal indsats kan
understøtte dette samarbejde mere end i dag.

Med en tidlig indsats mener vi, at der allerede i
udskolingen fremover vil være et samarbejde
om de elever, der har et ustabilt fremmøde.
Herudover foreslås et samarbejde om de
elever, der på anden måde, f.eks. i
overgangene, har brug for hjælp til at fastholde
uddannelsesperspektivet.

Er der en budgetreduktion i
forslaget?
Hvis Holbæk Kommune i øget grad kan
samarbejde og koordinere indsatsen på tværs
af fagområder, er der penge at spare. Vi undgår
projekter
og
initiativer,
der
overlapper
hinanden, eller direkte går imod hinanden. De
unge vil opleve den samme retning og det
samme fokus i indsatsen. Ved at mindske
frafaldet fra ungdomsuddannelserne vil der
opnås en budgetreduktion.

Ved en tidlig, tværfaglig indsats vil de unge
opleve at de får en sammenhængende indsats,
og medarbejderne har samme fokus. Der vil
være fokus på kognitiv og faglig vejledning,
ligesom økonomisk vejledning ”hvordan lever
jeg på SU”, vil være på dagsordenen.

Forslaget vil betyde en omfordeling
ressourcerne
på
området,
herunder
forventning
om
budgetreduktion
effektivisering

”… jeg synes Holbæk
Kommune sku´ gøre, så man
har LYST til at tage en
uddannelse... tag mig f.eks.
jeg lærer ikke gennem en bog,
jeg lærer gennem fingrene...
hvad skal jeg gøre for at
komme i gang med mit
grundforløb?” (elev NV PRO)

af
en
på

Konkrete forslag
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Pilotprojekt
for
unge
der
starter
erhvervsuddannelse sommeren 2014
med det mål at frafaldet skal være
væsentligt lavere end normalt.
Pilotprojekt ”Tryg og smidig overgang”
internt i Holbæk kommune udvides.
Projektet er tværfagligt og skal sikre
unge 16-18år i risikogruppen en bedre
overgang til uddannelse.

Tema 3
Tid til rette vejledning og det
rette uddannelsesvalg

Er der en budgetreduktion i
forslaget?

På kort sigt er der ikke en budgetreduktion i at
give de unge mere tid til uddannelsesvalg. Men
på længere sigt vil det rette uddannelsesvalg
betyde færre frafaldne, som i kortere eller
længere perioder ellers ville leve af offentlig
forsørgelse. På længere sigt vil der kunne
spares på forsørgelsen.

Omstillingsgruppen anbefaler, at de unge får
mulighed for, og tid til, at orientere sig i de
uddannelsesmuligheder, der findes. Der findes
mange valgmuligheder og en del unge oplever
et uddannelsespres. Det pres betyder, at
mange vælger forhastet, vælger forkert og
frafaldet på uddannelserne er nogle steder
meget højt.

Konkrete forslag

Ved at have tid til at få den rette vejledning og
tid til det rette valg vil den unge opleve, at de
ikke skal forhaste sig. De vil opleve nuancer i
deres valgmuligheder i stedet for at ansøge
som en automatpilot uden refleksion. Den unge
vil
i
høj
grad
være
i
centrum
for
uddannelsesvalget.







..”der skal være flere lærere
til at hjælpe folk med deres
projekter.. mere tid og mere
støtte.. (citat: elev fra PH)

Omstillingsgruppen anbefaler, at indsatsen
differentieres i aldersgrupperne 16(18)-20år,
20-25 år og 25-30 år.
Omstillingsgruppens overbevisning er, at tid vil
betyde mindre frafald, større tilfredshed med
det uddannelsesvalg, der træffes, og større
grad af mening hos den unge. Men gruppen er
også opmærksom på, at tid koster penge og
der vil være unge, der slet ikke ønsker en
uddannelse, uanset hvor meget tid og
tålmodighed de møder.
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Samtale
med
alle
unge,
uddannelsesparate,
der
lever
af
uddannelsesydelse og har fået et pålæg
om uddannelse d.d.. En samtale og
”trykprøvning”
af
deres
valg
og
motivation – evt. tilbud om relevant
uddannelsespraktik forud for start
Etablering
af
helhedsorienteret
vejledningstilbud
differentieret
i
aldersgrupper
Forebyggende sikre empowerment og de
unges ejerskab i alle afklaringsforløb.

Tema 4

en opgave i at arbejde offensivt på at skaffe

Fokus på fastholdelse, medvirken
og gennemførelse af uddannelse

Er der en budgetreduktion i

Ideen betyder, at alle parter – igen tværfagligt
– samarbejder, efter den unge har valgt en
uddannelse. Samarbejdet har fokus på, at den
unge møder på uddannelsen, er aktiv undervejs
i sit studie, gennemfører uddannelse og klarer
sig selv.

Omstillingsgruppen
tror,
der
er
en
budgetreduktion ved at de unge møder en
offensiv strategi og samtidig en investering i
flere medarbejdere der arbejder ”i marken”.

flere elev-, lære- og praktikpladser.

forslaget?

Konkrete forslag


Fokus i sig selv betyder, at alle har samme
opgave; at forsøge at få den unge til at
gennemføre uddannelsen med bedst muligt
resultat.




Fokus på fastholdelse betyder, at der
samarbejdes om de unge, der har fravær og
udeblivelser og som måske har brug for
lektiehjælp.



Fokus på medvirken betyder, at den unge
oplever interesse for at følge, om de reelt
medvirker i undervisningen og vil være i stand
til at gennemføre en uddannelse.



De unge vil opleve, at der er flere der
interesserer sig for deres uddannelse, også
udover den faglige del af uddannelsen. Altså
medarbejdere der arbejder som mentorer og
rådgivere i nærheden af uddannelsen, men
indenfor andre områder – med viden om
økonomi, socialrådgivning, personlig vejledning
og motivation.
Omstillingsgruppen er opmærksom på, at
motivation tager tid og ressourcer, og der vil
være unge der i udgangspunktet ikke ønsker en
uddannelse. Der har vi en fælles opgave.
Involvering af virksomhederne:
Omstillingsgruppen
anbefaler
en
bred
opmærksomhed på dette tema. Det betyder at
virksomhederne skal inddrages i forhold til
praktik før uddannelse, og elev- lære- og
praktikpladser for at sikre gennemførelsen af
uddannelsen. Udover at de faglig ansvarlige på
uddannelserne og i Holbæk Kommune har en
opgave, har vi sammen med virksomhederne
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Fælles
kompetenceudvikling
af
medarbejdere på tværs - for at styrke
arbejdet om det samme mål
Metodeudvikling på tværs – f.eks. fokus
på læringsstile
Opfølgning på aftaler vedrørende elevlære – og praktikpladser i forbindelse
med
sociale
klausuler
–
evt.
i
samarbejde med praktikcentre
Flere kommunale ressourcer kanaliseres
til
fastholdelsesindsatsen
på
ungdomsuddannelserne
Unge på vej i uddannelse kommer i
praktik hos unge der er ved at være
færdige med uddannelse – ung-til-ung
(rollemodeller)

Tema 5

Konkrete ideer

Inddragelse af civilsamfund,
frivillige og netværk





Omstillingsgruppen tror på, at civilsamfund,
frivillige, netværk – og venner og familie - kan
bidrage væsentligt til at få flere unge i
uddannelse.






For de helt unge, fra 16-18 år vil inddragelse af
familie, det nære netværk og venner være
vigtigt.
Holbæk Kommune har et frivilligt mentorkorps
hvor 25 voksne i alderen 24 til 76 år har én
eller flere mentees, alle unge med behov for
hjælp til at blive fastholdt i uddannelse. Den
indsats kan udvikles i fremtiden.

Familie og netværk inviteres med til
møder med de unge 16-18-årige om
uddannelses- og fremtidsplaner
Makker
-par
(ung
til
ung)
på
uddannelserne
Motion før og efter undervisning
Flere frivillige mentorer.
Frivillig økonomisk rådgivning
Informationskampagner – f.eks. til
forældre
om
aktiv
deltagelse
ift
uddannelsesvalg

”… vi skal have flere
lærepladser. Der er jo ingen
grund til at have en masse
fine uddannelser, hvis folk
ikke kan få en læreplads...”
(citat: elev fra PH Holbæk)

I forbindelse med det foregående tema med
fokus på gennemførelse af uddannelse, nævnte
vi virksomhederne, som har en rolle at spille i
civilsamfundet.
Men den øvrige del af civilsamfundet, herunder
organisationer og kultur- og fritidsområdet
spiller også en stor rolle, især for de unge der
ikke normalt er en del af organisationslivet i
Holbæk.

Er der en budgetreduktion i forslaget?
Vi er usikre på, om frivillige indsatser kan
medføre en budgetreduktion indenfor årene
2015- 2018. Når vi alligevel anbefaler et øget
samarbejde mellem kommune, organisationer og
frivillige, er det fordi vi ser det som et væsentligt
supplement til den kommunale indsats – og fordi
vi har erfaring for, at de unge sætter pris på
den.
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Afslutning
Omstillingsgruppen ”Alle unge i uddannelse 1630 år” har her leveret sit bidrag til Holbæk i
fællesskab.

Seks veje til mindre frafald på
erhvervsskoler (ungdomsuddannelser)



Med afsæt i de ressourcer der i forvejen er til
rådighed for de unge i Holbæk kommune,
anbefaler omstillingsgruppen at prioritere:







Tid
til
rette
vejledning
og
uddannelsesvalg
En tidlig, tværfaglig indsats og
Fokus på fastholdelse, medvirken og
gennemførelse af uddannelse,




Det er de tre temaer der i sammenhæng
allerede
nu
kan
videreudvikles.
Omstillingsgruppen mener at denne prioritering
kan styrke én tilgang til opgaven og understøtte
behovet for at der tværfagligt arbejdes videre
på at alle der arbejder med unge i Holbæk
kommune, har samme fokus: At få de unge i
uddannelse.
Samtidig vil det være her, en effektivisering og
en mulig økonomisk gevinst, først ville kunne
findes.
Gruppen har flere anbefalinger, der rækker ind i
omstillingsgruppen ”Læring og trivsel hos børn
og unge”, f.eks. samarbejde om udskoling og
vejledning; og igen flere anbefalinger, der
rækker ind i omstillingsgruppen ”Alle kan
bidrage”, f.eks. samarbejdet med frivillige
organisationer og virksomheder.
Omstillingsgruppen håber, at mange af de
samlede ideer og forslag, der er fremkommet
undervejs i processen, kan anvendes i det
samlede arbejde med ”Holbæk i fællesskab”.
Til allersidst en anvisning fra KORA (det
nationale institut for kommuners og regioners
analyse og forskning), der anviser seks veje til
mindre frafald på erhvervsuddannelserne, seks
temaer der peger i samme retning som
omstillingsgruppens:
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Gode rollemodeller
Ny pædagogik og øget kapacitet til at
styrke unge med svage kompetencer
Stærke sociale fællesskaber
Anerkendende tilgang med feedback,
mål og delmål er vigtigt for
motivationen
Praktisk tilgang til læring
Flere praktikpladser

