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Velkommen til Tal om unge 
Tal om unge udarbejdes og udgives af UUV Køge Bugt og henvender sig til samarbejdspartnere i Greve, 

Solrød, Køge og Stevns kommune samt øvrige interessenter på ungeområdet. 

Tal om unge præsenterer den aktuelle uddannelsessituation for 15-24-årige i Køge Bugt-området samt 

vejledningsindsatsen iværksat af UUV Køge Bugt og består således af statistikker bygget på registreringer i 

UUV’s database, UnoUng, samt kommentarer, perspektiver og overvejelser herover. Formålet er altså dels 

at formidle viden om de aktuelle og lokale data vedrørende de unges uddannelsesvalg og deres veje dertil, 

dels at rette blikket mod nogle af de dilemmaer og perspektiver, som disse data i et vejledningsperspektiv 

kan give anledning til. 

 

95%-målsætning 

UUV Køge Bugt arbejder fortsat ud fra den uddannelsespolitiske målsætning om, at 95% af en 

ungdomsårgang skal påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, og det er således relevant 

at spørge, hvor langt vi er fra målet.  

Tal om unge præsenterer den aktuelle og lokale status for 15-17-årige, 18-24-årige og i særdeleshed 21-

årige. UUV Køge Bugt har 2008-2014 fulgt de 21-åriges uddannelsessituation for gennem disse målinger at 

kunne følge udviklingen tæt på lokalt niveau.  

Herunder ses status if. Profilmodellen for ungdomsårgangen, der afsluttede 9. kl. i 2013. Profilmodellen er 

Undervisningsministeriets årlige evaluering af 95%-målsætningen og en fremskrivning af, hvordan en given 

ungdomsårgang forventes at uddanne sig i løbet af 25 år efter 9. kl. Vi er godt på vej mod de 95%. 

 

Kommune Procent 

Greve 92,7 % 

Solrød 94,3 % 

Køge 93,7 % 

Stevns 90,7 % 
                   Kilde: uvm.dk 

 
Der har været iværksat mange forskellige indsatser i arbejdet mod 95%-målsætningen, fx Ungepakkerne 

med uddannelsesparathed og uddannelsespligt for 15-17-årige, hvilket tilsyneladende har haft stor 

betydning. Der kan konstateres en stigning i andelen af 15-17-årige, der påbegynder og fastholder deres 

valg af ungdomsuddannelse, og det er yderst sjældent, at UUV Køge Bugt har været nødsaget til at 

underrette de kommunale myndigheder om, at en ung ikke følger sin uddannelsesplan.  

 

Samarbejde 

95%-målsætningen har i det hele taget sat fokus på uddannelse som mål og middel – også for unge som 

umiddelbart er langt fra at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle unge skal 

vejledes til og om ungdomsuddannelse. Målet er, at de finder egen motivation til at lægge realistiske 

uddannelsesplaner og bevæge sig ud ad en for dem farbar uddannelsesvej til gavn for såvel individ som 

samfund. Komplekse problemstillinger kalder imidlertid ikke kun på solid vejledningsfaglighed, men også 

samarbejde og tværfaglige løsninger i forløb med øvrige professionelle aktører omkring de unge. På denne 

måde udvides vejledningsprocessen og -opgaven stadigt. Vejledning kræver ud over indsigt i de almene 

uddannelser også viden om fx alternative muligheder, støtteordninger og andre fagområder – og at vejlede 

er også at være tovholder og proceskonsulent i facilitering af progressive og konstruktive vejledningsforløb, 
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hvor alle gode kræfter omkring den unge må arbejde sammen. Dette er illustreret ved nedenstående figur 

over vejledningsfeltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformer 

Erhvervsuddannelsesreformen skærper kravene til de unge. Fra august 2015 skal ansøgere til 

erhvervsuddannelserne, som ikke har en uddannelsesaftale, have opnået min. 2,0 i hhv. dansk, hhv. 

matematik ved 9. eller 10. kl.-prøver. Derudover begrænses muligheden for at påbegynde en 

erhvervsuddannelse til 3 gange. Det kalder på, at en ansøgning om optagelse er et udtryk for et realistisk og 

reflekteret valg af uddannelse og ikke et pseudo-valg – dvs. et uigennemtænkt ønske om lige at prøve af 

eller få fred fra uddannelsespligt og -pålæg. Med andre ord er kravene til valget, valggrundlaget og 

vejledningen øget. 

Kontanthjælpsreformen har betydet et paradigmeskifte for jobcentrene. Der er ikke længere tale om job og 

aktivering til de unge, men om uddannelsespålæg og uddannelsesparathed. Det har medført et spændende 

tværfagligt samarbejde mellem jobcentre og UUV Køge Bugt – et samarbejde, der er under fortsat udvikling 

og stadigt lægger nye højder til overliggeren. 

Vejledningsreformen indeholder to ændringer på ungeområdet. Dels skal den opsøgende vejledning ikke 

længere omfatte unge, der er i arbejde, dels skal vejledningen også tilrettelægges som gruppevejledning. 

Logikken i sidste er, at gruppevejledning er tidsbesparende, men praksiserfaring peger modsat: Udbyttet af 

vejledning i grupper kan være stort, men giver ikke vejledningen mere tid og er heller ikke altid et relevant 

og/eller attraktivt tilbud for alle unge i ungevejledningens målgruppe. 

 

God læselyst! 

 

Margrethe Tovgaard 

Afdelingsleder, Team Ung, UUV Køge Bugt  

I 
vejledning

I gang

Gennemført 
ungdomsudd

annelse

Vejledningsfelt

Opgaven er løst!

Opsøgende vejledning!
I gang!
Samarbejde og overgange 
Ungdomsuddannelse:

Fokuselever
I begreb med afbrud
Fastholdelse

Produktionsskole:
Ugentligt besøg, opfølgning 
hvert halve år

Arbejde:
Denne gruppe er ikke mere 
omfattet af den opsøgende 
vejledning.

Jobcenter
Fastholdelse, uddannelsespålæg, 
uddannelsesparat, 
uddannelsesplan

Anden aktivitet
Opfølgning hvert halve år
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15-17-årige 
Som led i 95%-målsætningen har 15-17-årige per 1. 1. 2011 pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse 

eller anden aktivitet, der er rettet mod uddannelse. Det skal fremgå af den unges uddannelsesplan, 

hvordan pligten overholdes, når den unge afslutter 9. eller 10. kl. Sygdom, handicap eller væsentlige sociale 

problemer kan betyde, at en ung, midlertidigt eller permanent, ikke er i stand til at opfylde pligten og efter 

en konkret vurdering fritages fra pligten.  

Er UUV Køge Bugt bekendt med, at en 15-17-årig ikke følger sin uddannelsesplan, skal UUV Køge Bugt 

kontakte den unge og dennes forældre inden for 5 arbejdsdage og tilbyde den unge en ny aktivitet senest 

30 kalenderdage efter, at kontakten er etableret. Overholdes pligten ikke, kan det betyde, at ungeydelsen 

standses.  

 

Hvad er de 15-17-årige i gang med? 

Tabel 1 viser, at det er en fortsat mindre andel af de 15-17-årige, der ikke er i skole, uddannelse eller anden 

aktivitet, men målgruppe for den opsøgende vejledning. Udviklingen i perioden fra 2009 til 2014 er altså 

positiv og kan læses som en effekt af vejledningens fortsatte fokus på og indsats for de 15-17-årige samt 

føromtalte øgede samarbejde og uddannelsesfokus heri.  

Tabellen viser dog også, at andelen af 15-17-årige, der er i forberedende og udviklende aktiviteter er steget. 

Det afspejler oplevelsen hos UUV Køge Bugt af vejledningsforløb, der er stadigt mere komplekse, omfatter 

flere aktører i det professionelle landskab omkring de unge og ikke har uddannelsesspørgsmålet som det 

mest presserende – men derimod misbrug, mistrivsel og meget mere. 
 

Tabel 1. 15-17-årige, september 2009-2014 

 Sep.  2009 Procent 
Sep. 
2011 

Procent 
Sep. 
2013 

Procent Sep. 2014 Procent 

Grundskole 2959 47,5% 3162 47,8% 3191 48,9% 2735 44,7% 

Ungdomsuddannelse 2753 44,2% 3082 46,6% 3000 46,1% 3036 49,7% 

Forberedende og 
udviklende 
aktiviteter 

240* 3,9% 247* 3,7% 250* 3,8% 293* 4,8% 

Opsøgende 
vejledning 

279 4,4% 123 1,8% 81 1,2% 48 0,8% 

Total 6231 100 % 6614 100 % 6522 100 % 6112 100,0% 

*Herunder unge der er i en midlertidig aktivitet fx barsel, foranstaltning efter Serviceloven etc. 
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Tallene fra tabel 1 ses opgjort for hver af de fire kommuner hhv. 2013, hhv. 2014 i tabel 2. Overordnet er 

der ikke markante forskelle kommunerne imellem. Alle fire kommuner har i forhold til 2013 en stigning i 

andelen af 15-17-årige i ungdomsuddannelse. Greve og Solrød har dog en relativt højere andel af 15-17-

årige i ungdomsuddannelse, mens Stevns har en relativt stor andel af 15-17-årige i grundskole. Det hænger 

bl.a. sammen med andelen af unge, der vælger 10. kl. Herudover er det værd at være opmærksom på, at de 

faktiske tal bliver relativt små, når de opgøres for hver af de fire kommuner: Det er fx 20 15-17-årige, der 

udgør en stigning i andelen af unge i forberedende og udviklende aktiviteter fra 4% til 6,6% på Stevns. 

Tabel 2. 15-17-årige, september 2013 og 2014 

September 2013 Greve Køge Solrød Stevns UUV 

Grundskole 953 1167 448 438 3006 

Ungdomsuddannelse 1013 1152 489 345 2999 

Forberedende og udviklende aktiviteter* 85 103 30 33 251 

Opsøgende vejledning 20 47 12 3 82 

 Total 2071 2469 979 819 6338 

      September 2013 Greve Køge Solrød Stevns UUV 

Grundskolen 46,0% 47,3% 45,8% 53,5% 47,4% 

Ungdomsuddannelse 48,9% 46,7% 49,9% 42,1% 47,3% 

Forberedende og udviklende aktiviteter* 4,1% 4,2% 3,1% 4,0% 4,0% 

Opsøgende vejledning 1,0% 1,9% 1,2% 0,4% 1,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      September 2014 Greve Køge Solrød Stevns UUV 

Grundskole 855 1058 429 393 2735 

Ungdomsuddannelse 1060 1159 484 333 3036 

Forberedende og udviklende aktiviteter* 64 145 32 52 293 

Opsøgende vejledning 16 22 5 5 48 

 Total 1995 2384 950 783 6112 

      September 2014 Greve Køge Solrød Stevns UUV 

Grundskole 42,9% 44,4% 45,2% 50,2% 44,7% 

Ungdomsuddannelse 53,1% 48,6% 50,9% 42,5% 49,7% 

Forberedende og udviklende aktiviteter* 3,2% 6,1% 3,4% 6,6% 4,8% 

Opsøgende vejledning 0,8% 0,9% 0,5% 0,6% 0,8% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

               *Herunder unge der er i en midlertidig aktivitet fx barsel, foranstaltning efter Serviceloven etc. 
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Tabel 3 udspecificerer kategorierne Forberedende og udviklende aktiviteter samt Midlertidige aktiviteter og 

viser, hvordan de 15-17-årige, der ikke er i grundskole eller ungdomsuddannelse, september 2014, fordeler 

sig i de forskellige underkategorier. Kun 4% af 15-17-årige, der ikke er i grundskole eller 

ungdomsuddannelse, er i en midlertidig aktivitet, herunder fritagelse fra pligt til uddannelse m.m. der, som 

det fremgår, er en sjældent anvendt mulighed. Flertallet af de 15-17-årige, der ikke er i grundskole eller 

ungdomsuddannelse, er i en forberedende og udviklende aktivitet. De 2, der er registreret som ledige, 

opfylder ikke pligt til uddannelse m.m., hvormed ungeydelsen er standset. 

 
Tabel 3. 15-17-årige, september 2014 

Forberedende og udviklende aktiviteter Greve Køge Solrød Stevns Hovedtotal 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 11 31 6 12 60 

Arbejde – deltid 9 3 2 1 15 

Arbejde - fuld tid 9 29 4 8 50 

Danskuddannelse   6 1   7 

Ophold i udlandet 11 19 7 6 43 

Praktik i ungevejledningen   1   2 3 

Produktionsskole 15 47 11 21 94 

VUC/AVU- niveau   3     3 

VUC/HF-niveau (typisk enkeltfag) 2       2 

Øvrige uddannelser og kurser 2   1 1 4 

 Total 59 135 32 51 281 

Midlertidige aktiviteter           

Afsoning   1     1 

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 1       1 

Fritagelse for uddannelsespligt iht. Vejledningsloven 1 4     5 

Ledig 1 1     2 

Sygdom 2     1 3 

 Total 5 6   1 12 

 I alt 64 141 32 52 293 
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Frafald og genplacering 

Ændrer en 15-17-årig sin uddannelsesplan, registreres det som frafald. Januar-september 2014 var der 242 

frafald blandt 15-17-årige – mod 314 samme periode 2011, hvor Tal om unge udkom første gang. De 242 

frafald fordeler sig på 208 15-17-årige.  

At 47,5% af frafaldene sker fra en gymnasial ungdomsuddannelse, må siges at ligge i naturlig forlængelse af 

en fortsat øget søgning mod og optagelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser, op mod 75% af en 

årgang. Set i det lys er frafaldet fra erhvervsuddannelserne uforholdsmæssigt stort. 

 
Tabel 4. 15-17-årige, september 2014 

Frafald fra uddannelse Antal Procent 

Erhvervsuddannelser 110 45,5% 

Forberedende og udviklende aktiviteter 17 7,0% 

Gymnasiale uddannelser 115 47,5% 

Hovedtotal 242 100,0% 

 

Tabel 5 viser genplaceringen af de 208 15-17-årige. Som det fremgår, er de gymnasiale 

ungdomsuddannelser et hyppigt valg, hvilket bl.a. hænger sammen med, at mange frafald reelt er omvalg. 

Dvs. skift ikke mellem uddannelser, men uddannelsessteder. Herudover fremgår, at en stor andel vælger en 

forberedende og udviklende aktivitet for at blive klar til uddannelse igen – måske de reelt ikke har været 

uddannelsesparate i første omgang. Da data blev trukket, var 3 af de 208 ikke i ny aktivitet og kategoriseres 

som Ukendt i tabellen. 
 

Tabel 5. 15-17-årige, september 2014 

 
Aktivitet Total 

Erhvervsuddannelser Bil, fly og andre transportmidler – grundforløb 3 

  Bygge- og anlæg – grundforløb 7 

  Dyr, planter og natur – grundforløb 1 

  Dyr, planter og natur – hovedforløb 1 

  Mad til mennesker – grundforløb 2 

  Mad til mennesker – hovedforløb 3 

  Medieproduktion – hovedforløb 1 

  Merkantil – grundforløb 10 

  Produktion og udvikling – grundforløb 3 

  Produktion og udvikling – hovedforløb 1 

  Strøm, styring og it – grundforløb 4 

  Strøm, styring og it – hovedforløb 2 

  Sundhed, omsorg og pædagogik – grundforløb 1 

  Sundhed, omsorg og pædagogik – hovedforløb 1 

Erhvervsuddannelser Total   40 

Forberedende og udviklende aktiviteter Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 23 

  Arbejde – deltid 3 

  Arbejde - fuld tid 10 

  Ophold i udlandet 6 

  Produktionsskole 18 

  VUC/HF-niveau 2 

  Øvrige uddannelser og kurser 2 
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Forberedende og udviklende aktiviteter Total 
64 

 

Grundskolen 10. efterskole 9 

  10. folkeskole 16 

  9. efterskole 1 

  9. folkeskole 1 

  Intern skole på socialpædagogisk opholdssted 1 

Grundskolen Total   28 

Gymnasiale uddannelser HF 8 

  HHX 33 

  HTX 6 

  STX 26 

Gymnasiale uddannelser Total   73 

Ukendt Ukendt 3 

Ukendt Total   3 

Hovedtotal   208 
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18-24-årige 
Tal om unge bygger på registreringer i UUV Køge Bugts database og afspejler dermed den givne 

demografiske sammensætning på det tidspunkt, hvor statistikkerne udarbejdes. Data skal altså ses i 

sammenhæng med den demografiske sammensætning og udvikling i de fire kommuner. 

 

Som tabel 6 viser, falder andelen af 18-24-årige i takt med aldersudviklingen i alle fire kommuner. Mange 

unge i Køge Bugt-området gennemfører ungdomsuddannelse for at fortsætte på en videregående 

uddannelse. Det betyder ofte, at de, der har gennemført ungdomsuddannelse, fraflytter området for at bo 

tæt ved uddannelsesstedet og således ikke længere indgår i datagrundlaget for Tal om unge.  

Omvendt er der en tilgang af fx udenlandske arbejdstagere, der ikke umiddelbart er målgruppe for UU-

vejledningen, men indgår i datagrundlaget for Tal om unge. 
 

Tabel 6. Demografisk udvikling, 18-24-årige, Greve, Køge, Solrød og Stevns kommune, 2014 

Alder Greve Køge Solrød Stevns Hovedtotal 

18 697 830 329 244 2100 

19 749 901 324 249 2223 

20 618 783 274 245 1920 

21 486 672 195 164 1517 

22 389 646 154 173 1362 

23 403 569 99 150 1221 

24 321 595 133 158 1207 

Hovedtotal 3663 4996 1508 1383 11550 

                          Kilde: dst.dk 
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Efterfølgende figurer viser, hvordan 18-, 21- og 24-årige fordeler sig i kategorierne Gennemført 

ungdomsuddannelse, I gang med ungdomsuddannelse, Opfølgende og opsøgende vejledning (unge uden en 

igangværende aktivitet, men som tilbydes vejledning) samt Forberedende og udviklende aktiviteter (unge i 

vejledning, på produktionsskole, i arbejde, på VUC eller offentlig forsørgelse, hvor vejledningsforpligtelsen 

er placeret i jobcentrene).  

 
 18-årige, december 2014
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 24-årige, december 2014

 
                            

Umiddelbart er tendensen ens i kommunerne, men Stevns har en relativt mindre andel af 21- og 24-årige, 

der har gennemført ungdomsuddannelse. En del af forklaringen er den såkaldte forsinkelsesproces, der 

opstår, i og med at de unge vælger 10. kl. og dermed et ekstra skoleår og/eller en erhvervsuddannelse og 

dermed typisk et længere uddannelsesforløb ift. en gymnasial, og dermed 2-3-årig, ungdomsuddannelse.   
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21-årige 

UUV Køge Bugt har 2008-2014 udarbejdet statistikker mht. de 21-åriges uddannelsessituation for gennem 

disse målinger at kunne følge udviklingen. Igen skal det bemærkes, at datagrundlaget udgøres af de unge, 

der på tidspunktet for udarbejdelsen af statistikkerne bor i kommunerne.  

21-årige, årgang 1987-1993 

 

Der er en overordnet tendens til, at flere gennemfører og/eller er i gang med uddannelse eller anden 

aktivitet. Som med de 17-årige kan udviklingen vidne om hurtig og konstruktiv opfølgning på de unge med 

vejledningsbehov samt en styrkelse af tværsektorielt og -fagligt samarbejde i alle fire kommuner. Der 

bemærkes dog et fald fra 2013 til 2014 i andelen af 21-årige, der har gennemført ungdomsuddannelse. 

Omvendt stiger antallet af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller anden aktivitet. Faldet kan 

altså tilskrives tidligere omtalte forsinkelsesproces (valg af 10. og/eller erhvervsuddannelse), evt. i 

kombination med også omtalte demografiske udvikling (unge med gennemført ungdomsuddannelse 

fraflytter). 

Efterfølgende figurer fokuserer nærmere på de i 2010, 2012 og 2014 21-årige i de fire kommuner. Herved 

ses udviklingen i andelen af 21-årige, der har gennemført ungdomsuddannelse, er i gang med uddannelse/ 

anden aktivitet eller er i målgruppe for den opsøgende vejledning.  

 

 

 

 

52,1 

59,2 61,2 62,1 63,2 
59,6 

31,3 32,1 
34,5 34,2 32,4 

37,1 

16,6 

8,7 
4,3 3,7 4,4 3,3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Årgang 1987 Årgang 1989 Årgang 1990 Årgang 1991 Årgang 1992 Årgang 1993 

Gennemført 
ungdomsuddannelse 
I gang 

I vejledning 



 
 

15 
 

21-årige, september 2014, 2012, 2010, Greve, Køge, Solrød og Stevns 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-årige, 2014, 2012, 2010, Greve kommune 
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I gang 

I vejledning 

 

65,2% 

29,5% 

5,3% 

Greve kommune 
21-årige, september 2012 

Gennemført 
ungdomsuddannelse 

I gang 

I vejledningsproces 

61,2% 

30,8% 

8,0% 

Greve kommune 
21-årige, september 2010 

Gennmført 
ungdomsuddannelse 

I gang 

I vejledningsproces 

  

548 unge 

468 unge 

495 unge 



 
 

17 
 

21-årige, 2014, 2012, 2010, Køge kommune 

 

  

 

58,6% 

36,4% 

5,1% 

Køge kommune 
 21-årige, september 2014 

Gennemført 
ungdomsuddannelse 

I gang 

I vejledning 

 

59,7% 

36,7% 

3,6% 

Køge kommune 
21-årige, september 2012 

Gennemført 
ungdomsuddannelse 

I gang 

I vejledningsproces 

 

57,7% 
33,2% 

9,1% 

Køge kommune 
21-årige, september 2010 

Gennmført 
ungdomsuddannelse 

I gang 

I vejledningsproces 

671 unge 

559 unge 

581 unge 
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21-årige, 2014, 2012, 2010, Solrød kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-årige, 2014, 2012, 2010, Stevns kommune 

 

64,1% 

34,5% 

1,4% 

Solrød kommune 
 21-årige, september 2014 

 

Gennemført 
ungdomsuddannelse 

I gang 

I vejledning 

220 unge 

 

64,8% 

32,1% 

3,1% 

Solrød kommune 
21-årige, september 2012 

Gennemført 
ungdomsuddannelse 

I gang 

I vejledningsproces 

159 unge 

 

63,2% 

28,9% 

7,9% 

Solrød kommune 
21-årige, september 2010 

Gennmført 
ungdomsuddannelse 

I gang 

I vejledningsproces 

152 unge 
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50,3% 45,5% 

4,2% 

Stevns kommune 
21-årige, september 2014 

Gennemført 
ungdomsuddannelse 

I gang 

I vejledning 

165 unge 

 

58,8% 

40,1% 

1,1% 

Stevns kommune 
21-årige, september 2012 

Gennemført 
ungdomsuddannelse 

I gang 

I vejledningsproces 

187 unge 

 

56,1% 
34,5% 

9,4% 

Stevns kommune 
21-årige, september 2010 

Gennmført 
ungdomsuddannelse 

I gang 

I vejledningsproces 

171 unge 
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Vejledningsindsatsen 
Vejledningsindsatsen er mangestrenget, men kort beskrevet skal UUV Køge Bugt opsøge unge, der 

(tilsyneladende) ikke er i en tilfredsstillende situation mht. uddannelse, og som ikke er i arbejde. Det sker 

via (digital) post, telefon/SMS og mail. Er det ikke muligt at opnå kontakt på disse måder, søges kontakt 

med den unge på dennes bopæl.  

Vurderes den unge ikke umiddelbart uddannelsesparat, men som havende et særligt behov for vejledning, 

iværksættes en såkaldt håndholdt indsats: Den unges muligheder og behov søges afdækket og formuleret, 

forældre og/eller andre relationer og aktører omkring den unge inddrages, og der udarbejdes en plan for 

den unges vej til uddannelse, herunder relevante tilbud, fx støtteordninger og ressourcepersoner som kan 

være forudsætningen for, at den unge bevæger sig ud ad uddannelsesvejen. Ikke før slipper vejlederen 

kontakten til den unge.  

Undersøgelser viser, at disse unge ofte er karakteriseret ved mange skoleskift, højt fravær og i det hele 

taget negative skoleerfaringer. Ofte har de reelt ikke været uddannelsesparate ved evt. første 

uddannelsesvalg. Det er derfor vigtigt, at den unge gennem andre forberedende og udviklende aktiviteter 

bliver parat, og at næste uddannelsesvalg ikke bliver et pseudo-valg; men træffes på et så kvalificeret og 

realistisk grundlag som muligt og af den unge som aktør i eget liv og ejer af egen uddannelsesplan. 

 

De unge siges at være på diverse medier hele tiden, men i vejledningen opleves, at de unge kan være svære 

at få kontakt til. Breve læses ikke og besvares ikke, mail er yt, og telefonnumre skiftes hurtigt.  

I den forbindelse kan vejledningen mærke føromtalte stigning af unge med udenlandsk baggrund: Det kan 

være svært at få deres status mht. uddannelse og aktuelle aktivitet oplyst og verificeret og dermed få 

afklaret, om der er et vejledningsbehov, eller om de har gennemført ungdomsuddannelse eller fx er i 

arbejde og dermed jf. vejledningsreformen ikke længere skal opsøges af UUV Køge Bugt. Et faktum der som 

omtalt selvfølgelig påvirker UUV Køge Bugts datagrundlag og dermed statistikkerne. 
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Unge Krydser Grænser – UXG 
UUV har siden 2009 og i samarbejde med jobcentrene i de fire kommuner tilbudt vejledningsforløbet Unge 

Krydser Grænser, UXG, for 15-29-årige, herunder unge på offentlig forsørgelse.  

UXG er udviklet gennem omfattende praktisk og teoretisk viden om gruppevejledning, gruppedynamik og 

relationsarbejde og er erfarings- og gruppebaseret læring og udvikling med udgangspunkt i den enkelte. 

I det fællesskab, der udgør fundamentet for gruppevejledningen, skal den enkelte unge opleve sig tryg for 

at blive udfordret på oplevelse af og indstilling til uddannelse. Målet er, at den unge kan bevæge sig fra 

objekt til subjekt – fra offerposition til aktør i eget liv med ansvar for sig selv og fællesskab.  

 

UXG afholdes på Campus Køge, hvorved der er tæt kontakt til omkringliggende, men også øvrige relevante, 

uddannelsesinstitutioner under forløbet. En væsentlig del af læringen og afklaringen sker ved besøg på 

ungdomsuddannelserne.  

Herudover er der et tæt samarbejde med jobcentrene. For de fleste slutter UXG med en uddannelsesplan, 

som de selv har ejerskab for, og alle unge beskrives i et såkaldt nøgledokument, som jobcentrene kan bruge 

i den efterfølgende vurdering af de unges muligheder og behov. 

 
Hvad siger de unge om UXG? 

 Men efter jeg er startet på UXG, synes jeg, det er mere flovt, da jeg gik derhjemme. Nu står jeg op til 

noget og afleverer børn. Jeg er ikke flov over at gå herude. Der sker noget i mit liv. Det har været 

fantastisk. 

 Jeg synes, UXG er fantastisk, fordi du finder ud af, hvad du helst vil og får hjælp til at klare din 

uddannelse. 
 Positivt og inspirerende. Hvis jeg siger inspireret, er det bare det med at komme ud og få 

præsenteret alle de uddannelser. Det hele var åbent for mig. Og vejlederne er fantastiske til at 

guide mig. 

 Jeg kalder det en øjenåbner. 

 Man har fået mod til at tage en uddannelse, som tager 5-6 år. Jeg har fået et nyt syn på livet og får 

en uddannelse. 

 Det er godt, det tager tre uger, og at man ikke bare har en time, som man har på skolerne. Man får 

mulighed for at komme i praktik og får hjælp til en masse andet, som man ikke får hos en normal 

UU-vejleder. 

 Jeg synes i det hele taget, det har været godt. At finde ud af der faktisk er muligheder for mig også. 
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Effektanalyse af UXG fra Rambøll: effektanalyse på baggrund af de registrerede aktiveringsforløb for 41 

unge i Greve Kommune, fra uge 22, 2013 til uge 22, 2014: 

4 uger efter afsluttet forløb var 37% af de unge væk fra offentlig forsørgelse. 

13 uger efter afsluttet forløb var 51% af de unge væk fra offentlig forsørgelse. 

26 uger efter afsluttet forløb var 54% af de unge væk fra offentlig forsørgelse. 

Sammenlignes resultaterne med andre tilsvarende tiltag, er de meget tilfredsstillende. 

 

Nedenstående tabel og figur viser status, december 2014, for de unge, der i 2014 deltog i et UXG-forløb. 

Midlertidige aktiviteter kan også her være offentlig forsørgelse. Dvs., at jobcentret overtager det videre 

forløb med de unge. Det er primært unge, der har brug for en helhedsorienteret indsats, hvor 

uddannelsesopstarten må vente, til den unge er parat til at påbegynde uddannelse og ikke mindst 

gennemføre samme. Udviklende aktiviteter omfatter unge, der er i arbejde, går på produktionsskole, AVU,  

HF-enkeltfag eller er i et vejledningsforløb hos UUV Køge Bugt. 

 

Aktivitet Antal Procent 

Uddannelse 23 20,9% 

Midlertidige aktiviteter 45 40,9% 

Udviklende aktiviteter  42 28,2% 

I alt  110 100% 

                                          
    

23 

45 

42 

Uddannelse 

Midlertidige 
aktiviteter  

Udviklende 
aktiviteter  
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Servicestationen 
Servicestationen er et UUV Køge Bugt-tilbud til 16-24-årige. Tilbuddet omhandler såkaldt håndholdt praktik, 

dvs. praktik med mentor. Formålet er, at de unge bevidstgøres om egne personlige, sociale og faglige 

kompetencer og afklares mht. uddannelsesvalg og -veje. Afhængigt af den enkelte unge varer et forløb op 

mod 13 uger.   

Målgruppen er unge, der ofte har en skolebaggrund i specialområdet og ofte har brug for en tydelig 

pædagogisk indsats undervejs i et praktikforløb. Det har desuden vist sig, at det for denne gruppe unge er 

væsentligt, at de kommer hurtigt ud i praktik.  

Nedenstående er en oversigt over, hvad de unge, der i perioden august til december 2014 har afsluttet et 

forløb på Servicestationen, efterfølgende er kommet i gang med.  Figuren viser en overordnet fordeling, 

mens tabellen udspecificerer aktiviteterne. 

 

 
 

 

Aktivitet I alt 

EGU 1 

STU 3 

EUD-grundforløb 1 

Produktionsskole 1 

VUC- AVU 2 

Arbejde  1 

Udredning/psykiatrien 1 

Barsel 1 

Offentlig forsørgelse 3 

  14 

 

5 

3 

6 

Uddannelse 

Offentlig 
forsørgelse 

Udviklende 
aktiviteter 
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