Ungdommens Uddannelsesvejledning
Beretning og status pr. 1. august 2007
Borgmestermøde 28.08.07

UU-Vestegnen indledte sit virke den 1.8.05 og har således de forløbne to år haft det fulde
ansvar – som en sektor og institutionsuafhængig institution - for al uddannelsesvejledning i
folkeskolens 6.-10.kl., herunder specialskolerne samt uddannelsesvejledning til unge i alderen
16-24 år, der befinder sig i en utilfredsstillende uddannelses- og beskæftigelsesmæssig
situation.
I takt med beskæftigelsesudviklingen og Globaliseringsrådets anbefalinger har der siden
Ungdommens Uddannelsesvejlednings opstart været 4 ændringer af ”Lov om Vejledning” med
efterfølgende reviderede bekendtgørelser, som har bevirket en betydelig ansvars- og
opgaveudvidelse bl.a.:
- Vurderingsansvar vedr. optagelse på en produktionsskole
- Udvidet forældresamarbejde
- Samarbejde med Jobcentre
- Vejledning på privatskoler
- Uddannelsesplanlægning for unge for unge med særlige behov
- Tidligere vejledningsindsats i folkeskolen, mentorordninger, brobygning, opsøgende
vejledning til unge i alderen 19-25 år. (1.8.2008).
Nationale Mål: (uddrag)
- Vejledning skal være til gavn for den enkelte og samfundet.
- Frafald og omvalg skal begrænses mest muligt.
- Vejledningen skal udføres af personer, der er uafhængige af sektorer og institutioner.
- Vejledningen skal målrettes børn og unge med særlig behov for vejledning.
Opgaver / ansvar:
• Uddannelsesvejledning i 6.-10.kl.
• Opsøgende indsats over for unge i alderen 16-19 år.
• Overgangsvejledning i forbindelse med frafald i ungdomsuddannelserne.
• Vejledning i forbindelse med undervisning i uddannelses-, erhvervs- og
arbejdsmarkedsorientering.
• Vurdering i forbindelse med optagelse på en produktionsskole.
• Uddannelsesplanlægning for unge med særlige behov.
UU-Vestegnens budget:
Fordeling budget 2007 (12.3mio.)
Lønninger
Vejledningsaktiviteter/uv-midler
Revision, adm., telefoni, IT, bidrag til adm. kommune
Bygninger
Øvrige

82%
8%
5%
3%
2%

I forhold til budget 2007 skal det bemærkes at budget 07 er eksl. Ledøje-Smørum, der jf.
strukturreformen 01.01.07 er blevet implementeret i Egedal Kommune.
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Personale:
Der er pt. ansat 30 uddannelsesvejledere.
22 til betjening af UU-Vestegnens Grundydelse. Heraf to med konsulentfunktion.
8 til betjening af specifikke kommunale tilkøbsydelser (se side 7).
1 centerleder
4 administrative HK medarbejdere.
22 uddannelsesvejledere har lærerbaggrund/læreruddannelse
08 uddannelsesvejledere har anden udannelses- og erfaringsbaggrund (socialrådgiver,
Handelsskole, produktionsskole, AF, TAMU, SSP, anden uddannelsesinstitution).
20 vejledere har vejlederuddannelse. 4 er under uddannelse.
UU-Vestegnens særlige Vejledningsindsats:
UU-Vestegnen sikrer, at alle kommuner modtager en ens kvalitetssikret vejledningsindsats, jf.
UU-Vestegnens grundydelseskatalog.
UU-Vestegnen tilbyder en særlig tilrettelagt indsats til børn og unge:
- med en minoritetsbaggrund
- med en socialt marginaliseret baggrund
- med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser
- med behov for særlig støtte og vejledning
- der gentagne gange falder fra i ungdomsuddannelserne
UU-Vestegnens bestyrelse lægger betydeligt vægt på, at vejledningsindsatsen overvejende
bliver målrettet og anvendt på ovenstående målgrupper i forventning om, at 80% af indsatsen
bliver rettet mod unge med et særligt behov for støtte og uddannelsesvejledning.
Vejledere, der alene betjener folkeskoler, servicerer 3-4 skoler, svarende til 600-700 elever i
6.-10.klasse.
Samarbejde med kommunernes øvrige forvaltninger:
UU-Vestegnen har på trods af sin korte levetid formået at skabe gode og bæredygtige
kontakter til kommunernes Børne- og familieafdelinger, PPR, jobcentre, beskæftigelsesråd
m.fl.
UU-Vestegnen stiller sig til rådighed for kommunerne, ligesom der arbejdes på at udbygge
samarbejdet – i særdeleshed med de kommunale Jobcentre og Børne- og Familieafdelinger.
Jobcentre:
Der har fra flere kommunernes side været en stigende interesse for UU-Vestegnens ydelser og
muligheder for samarbejde vedr. unge i alderen 18-24 år, som modtager eller anmoder om
kontanthjælp.
I den forbindelse har der på UU-Vestegnens initiativ været foretaget en sondering vedr.
mulighederne for et samarbejde mellem UU og de respektive jobcentre.
Der er indgået formelle samarbejdsaftaler (i forskelligt omfang) med jobcentret i Glostrup og
Rødovre. For øvrige kommuner gælder et mere uformelt samarbejde af forskellig karakter.
Samarbejdet - fra vejleder til vejleder - fungerer tilfredsstillende, idet der løbende forestår en
individuel sagsbehandling i forhold til enkeltstående sager.
UU-Vestegnen vurderer, at der i flere tilfælde er tale om parallelvejledning, ligesom det skal
bemærkes, at de to organisationers succeskriterier ikke synes at være tilstrækkeligt
synkroniserede.
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Retorisk kan forskelligheden i succeskriterierne udtrykkes således:
Jobcentre: Hurtig ind – hurtig ud i job.
Ungdommens Uddannelsesvejledning: Hurtig ind – hurtig ud i uddannelse eller job med
uddannelses-perspektiv.
Det skal bemærkes, at der er dokumentation for, at unge uden uddannelse i et større antal
vender tilbage til kontanthjælp efter det 25. år, til forskel til unge med uddannelse.
Under alle omstændigheder er der sammenfald i arbejdet med målgruppen, der lægger op til
en koordinering eller – endnu bedre – et samarbejde institutionerne imellem, således at
parallelarbejde og dobbeltvejledning ikke finder sted.
Det kan oplyses, at ”Det lokale Beskæftigelsesråd” i Rødovre Kommune har indgået en
tidsbegrænset tilkøbsaftale med UU-Vestegnen om at varetage al uddannelsesvejledning for
unge kontanthjælpsmodtage indtil 25 år.
Projektperioden er endnu ikke udløbet, men status er d.d., at det er lykkedes at få 53 ud af
103 unge i uddannelse elle job med uddannelsesperspektiv. De resterende 50 er enten i en
vejledningsproces eller har selv skaffet sig et job. En relativ stor andel må betragtes som
svært marginaliserede (matchgruppe 4-5), hvorfor revalideringsplaner er under udredning.
Samarbejde med Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet:
Der har i det forløbne år været et intensivt samarbejde med de to ministerier:
- UU-Vestegnen vært for et velbesøgt pressemøde med de to ministre.
- UU-Vestegnen været vært for to stort anlagte uddannelses- og virksomhedsbasarer
med henholdsvis 1400 og 700 besøgende.
- Samarbejde vedr. et lokalt rollemodelkorps af unge med en minoritetsbaggrund.
- Brug for alle Unge
- Forældrerollemodeller
Samarbejde med de erhvervsrettede ungdomsuddannelser:
I bestræbelserne på at udvikle et bæredygtigt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne har
der siden august 2005 været afholdt fællesaktiviteter, møder og vejledernetværk med
deltagelse af vejledere fra Kongsholm G, Rødovre G, Høje-Taastrup G, Borupgård G, VUCVestegnen, BEC-Business, TEC Ballerup, KTS Rødovre & Glostrup, Handelsskolen i Taastrup
samt produktionsskolerne i Glostrup og Ballerup..
Samarbejdet omfatter en aftale med alle gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler samt
produktionsskoler vedr. kurser samt erhvervsindførende aktiviteter for elever i folkeskolen.
UU-Vestegnen kan dermed tilbyde alle elever i 8.-10. klasse (herunder specialskole- og
specialklasseeleverne) en række erhvervsintroducerende aktiviteter i et autentisk
uddannelsesmiljø på de respektive erhvervsuddannelser.
Samarbejde om fastholdelse af de marginaliserede unge i uddannelse:
Erfaringerne viser, at betydeligt antal unge ikke møder op til uddannelsesstart på den valgte
uddannelsesinstitution.
I bestræbelserne på at fastholde de unge i uddannelsessystemet er der fra 1.8. 2007 indgået
en aftale med både de gymnasiale og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, der
indbefatter en øjeblikkelig tilbagemeldingspligt til UU-Vestegnen, hvis de unge falder fra.
UU-Vestegnen er efterfølgende forpligtet til at foretage en øjeblikkelig opsøgende indsats, i
forventning om, at de unge omgående møder op på uddannelsesstedet eller bliver koblet til en
anden uddannelse. Der er endvidere iværksat nedenstående:
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-

Med henblik på optimere mulighederne for at fastholde de marginaliserede unge i
uddannelse har KTS i Rødovre og UU-Vestegnen indgået en aftale vedr. et ti ugers
introforløb til snedker-, tømrer- og mureruddannelsen.

-

UU-Vestegnen deltager i to udviklingsprojekter vedr. fastholdelse i uddannelse i
samarbejde med de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, UU-center Syd m. fl.

-

I samarbejde med Integrationsministeriet er der taget initiativ til et lokalt forankret
korps af rollemodeller med anden etnisk baggrund.

-

Et projekt vedr. virksomhedsrettet integration af 25 unge med en minoritetsbaggrund
er i samarbejde med Teknologisk Institut (Center for Arbejdsliv) under udarbejdelse.

Samarbejde med Gymnasierne i Albertslund, Ballerup, Høje Tåstrup og Rødovre:
Der afholdes jævnligt møder med de respektive vejledere samt rektorernes talsmand vedr. det
generelle samarbejde, herunder håndtering af unge der falder fra.
Alle gymnasier stiller sig til rådighed og deltager i øvrigt i alle aktiviteter arrangeret og
formidlet af UU-Vestegnen. (Brobygning, udannelsesdage, besøgsdage, uddannelsesmesser
m.v.).
Samarbejde med produktionsskolerne:
Siden 1. januar 2005 har Ungdommens Uddannelsesvejledning haft til opgave at foretage en
institutionsuafhængig vurdering af elever, der søgte om optagelse på en produktionsskole. UUVestegnen har i perioden 1.1.2006 – 31.07.07. foretaget i alt 421 målgruppevurderinger.
Heraf har 7 unge været vurderet til ikke at være omfattet af målgruppen for
produktionsskoleelever. Disse er alle blevet henvist til de etablerede uddannelsestilbud,
ligesom de øvrige har udarbejdet en uddannelsesplan som efter produktionsskoleopholdet
kobler dem til en alm. ungdomsuddannelse.
Det skal bemærkes, at der ikke nødvendigvis er sammenfald i antallet vurderinger og det
faktiske antal unge der søger om optagelse på en produktionsskole, da de unge i
vejledningsforløbet ofte får ”løftet” deres valgkompetencer, således og søger om optagelse i
det det etablerede uddanenelsessystem.
Fordeling:
Kommune

Antal vurderinger i alt

Albertslund
Ballerup
Glostrup
Høje-Taastrup
Rødovre
I alt

92
121
48
96
64
421

Ikke
målgruppen
0
4
0
3
0
7

tilhørende

Ordningen har ført til en del kritik fra produktionsskolerne, der på landsbasis har haft en
samlet nedgang 2005-2007 på -15 %. Der er i årets løb nedlagt 9 skoler Bl.a. Fløng / HTK
For UU-Vestegnens 2 produktionsskoler tager situationen sig således ud:
Ballerup Produktionsskole: -25%
Glostrup Produktionsskole: -20%
Den nedadgående tendens for produktionsskolerne bør vurderes positivt og vurderes på
grundlag af samfundets udvikling samt vedenstående:
• Højeste beskæftigelse i 25 år / flere unge i ordinært arbejde
• Antallet af praktikaftaler er i vores region steget med 14,9 %
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•
•
•
•
•
•

Løbende indtag hver 5. uge på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Mentor og kontaktlærerordninger i kommuner og på ungdomsuddannelser.
Indslusningsprojekter på ungdomsuddannelserne
Mere kvalitet i vejledningen, herunder tilbud om en uddannelsesplan
Hurtig indgriben fra UU-Vestegnen ved anmeldelse af frafald og risiko for
frafald
Erhvervsgrunduddannelse/EGU i AK, BK, GK, HTK

For at overvåge udviklingen og styrke samarbejdet bliver der jævnligt afholdt møder mellem
centerlederen og lederne af regionens produktionsskoler.
Samarbejde med virksomheder og arbejdsmarkedets parter:
UU-Vestegnens samarbejde med de lokale virksomheder har til dato båret præg af
enkeltstående aftaler, i særdeleshed i forbindelse med elevernes praktikordninger og indgåelse
af uddannelsesaftaler for enkelte unge.
Såvel Undervisningsministeriet som arbejdsmarkedets parter har via KL meddelt, at alle
landets UU´ere skal prioritere, at der - hurtigst muligt - etableres et lokalt samarbejde.
UU-Vestegnen arbejder fortsat på en udvikling af samarbejdet med de lokale erhvervs- og
beskæftigelsesråd, ligesom der fortsat er dialog med hovedorganisationerne f.eks. DI,LO,DA.
Samarbejde må dog betragtes som værende sporadisk og efterlader et ønske om, at der
etableres en samarbejdsplatform med UU-Vestegnen som initiativtager.
Forslag:
Med henblik på at etablere et forum for diskussion, dialog til gensidigt samarbejde inviteres
medlemmer af de nævnte råd, netværk og virksomheder til en drøftelse af mulighederne
for at etablere et fælles dialogforum med det formål at udvikle en bæredygtig
samarbejdsmodel, der fremmer samarbejdet mellem UU-Vestegnen, kommuner,
erhvervsliv, organisationer og uddannelsesinstitutionerne.
Mål:
- Flere unge under uddannelse i de lokale virksomheder.
- Kvalificeringsforløb for unge iværksættere
- Udvikling af mentorordninger
- Indslusningsforløb for marginaliserede unge
- Virksomhedsadoptioner
- Kvalificerede praktikforløb for skoleelever
Globaliseringsrådets anbefalinger:
-

-

-

Hver kommune skal lave en handlingsplan for, at alle unge påbegynder og gennemfører
en ungdomsuddannelse.
Kommunerne skal aktivt tage hånd om frafaldstruede unge. Den opsøgende indsats
skal sikre relevante tilbud til udsatte unge.
Vejledningsindsatsen i grundskolen skal fremrykkes og tilpasses den enkelte elev med
nye tilbud: korte brobygningskurser til ungdomsuddannelserne, praktikforløb og
mentorordninger.
Alle ungdomsuddannelsesinstitutioner skal have en strategi for øget fuldførelse,
herunder sætte fokus på elever, der er i risiko for at falde fra, med henblik på en
forebyggende indsats i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Erhvervsgrunduddannelsen – EGU skal moderniseres og gøres obligatorisk.
Mentorordning fra grundskolen i overgangen til ungdomsuddannelserne.
Opsøgende vejledningsindsats i forhold til unge i alderen 19-25 år, der befinder sig i en
utilfredsstillende uddannelsesmæssig situation.
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UU-Vestegnen vedr. forestående og kommende ansvars- og opgaveudvidelser
L 96: Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler.
(Modernisering af erhvervsgrunduddannelsen, målretning af produktionsskoler mod
kompetencegivende uddannelse m.v.).
• EGU som obligatorisk ”skal-opgave”
• Udvidelse af målgruppen indtil 30 år.
• Kommunen kan overdrage tilrettelægningen af egu til andre institutioner.
Vedtaget i Folketinget 22.05. 2007
Træder i kraft 15.08. 2007
L171:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.
Tidlig og målrettet indsats i folkeskolen fra 6. klasse .
Introduktion til ungdomsuddannelserne i 7. kl.
Introduktionskurser fra 8.kl. og uddannelsesplaner fra 8. kl.
Brobygning til ungdomsuddannelserne og klassepraktik i 9. kl.
Mentorordning. (Fra 9. kl. og i overgangen til ungdomsuddannelserne).
Brobygning. (Ny organisering).
Krav om vejlederuddannelse (profession).
Opsøgende vejledningsindsats indtil det 25. år.

Vedtaget i Folketinget 22.05. 2007
Træder i kraft 01.08. 2008
L172: Lov om folkeskolen og forskellige andre love.
Vedr. 10. klasse der målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og
uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
• Brobygning. (Ny organisering).
Vedtaget i Folketinget 22.05. 2007
Træder i kraft 01.08. 2008
Lov 564 Lov om 3 årig ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede og andre unge
med særlige behov
Vedtaget i Folketinget 1.06. 2007
Træder i kraft 1.08. 2007
Formål:
Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov (psykisk handikappede, svært
bevægelseshæmmede, multihandikappede, autister, unge med ADHD, unge med psykiske
lidelser samt unge med hjerneskade) har fra 1.august 2007 retskrav på en treårig
ungdomsuddannelse.
Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med
særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv
deltagelse i samfundslivet som muligt og til eventuel fortsat uddannelse og beskæftigelse.
Generelt:
Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en
kompetencegivende ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte, herunder
erhvervsgrunduddannelsen-egu.
Adgangen til ungdomsuddannelsen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning,
der blandt andet skal foretage en vurdering af, om den unge har mulighed for at gennemføre
en kompetencegivende ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.
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Ansvars- og opgave fordeling (uddrag):
Kommunalbestyrelsen:
- Kommunalbestyrelsen sørger for, at de omhandlende unge, der er tilmeldt kommunens
folkeregister tilbydes en treårig ungdomsuddannelse, jf. lov 196.
- Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige
behov orienteres om uddannelsestilbudet efter denne lov.
- Kommunalbestyrelsen træffer efter indstilling afgørelse om, hvorvidt den unge er
omfattet af målgruppen.
- Kommunen afholder udgiften til særligt tilrettelagte forløb, herunder afklaringsforløbet.
- Kommunalbestyrelsen sørger for og afholder udgifter til befordring.
- Kommunalbestyrelsen søger for at alle undervisningsmidler bliver vederlagsfrit stillet til
rådighed.
- Kommunen udsteder et kompetencebevis
Ungdommens Uddannelsesvejledning:
- Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller efter samråd med den unge og
forældrene til kommunalbestyrelsen, om den unge kan optages på uddannelsen.
- Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb indtil 12 uger.
- I forbindelse med afklaringsforløb udarbejder uddannelsesvejlederen sammen med den
unge og forældrene en individuel uddannelsesplan.
- Indstillingen kan i fornødent omfang suppleres af udtalelser fra andre sagkyndige i
kommunen.
- Ungdommens Uddannelsesvejledning sørger for, at uddannelsesplanen justeres efter
behov og mindst en gang årligt.
- Der etableres kommunale samarbejdsfora med skoler, socialforvaltning, PPR m.fl. for
målgruppens relevante samarbejdspartnere.
På grundlag af Undervisningsministeriets oplysninger, der angiver, at den forventede
målgruppe udgør 2,3% af en ungdomsårgang udgør potentialet af unge her i regionen ca. 420
unge (estimat) i alderen 16-24 år. Det vil sige unge der pt. har retskrav på at få tilbudt en
uddannelsesplan eller konverteret deres nuværende uddannelse til en til en 3 årig
ungdomsuddannelse under lov 564. Fordelt således:
Albertslund 83
Ballerup
102
Glostrup
45
H -Taastrup 110
Rødovre
80
Fokus på unge under uddannelsen jf. Globaliseringsrådet:
- Hver kommune skal lave en handlingsplan for, at alle unge påbegynder og gennemfører
en ungdomsuddannelse.
- Kommunerne skal aktivt tage hånd om frafaldstruede unge. Den opsøgende indsats
skal sikre relevante tilbud til udsatte unge.
Hvorfor (jf. Børne- og Kulturchefforeningen):
-

17% forlader folkeskolen uden de fornødne acceptable kompetencer

-

20% ikke får en kompetencegivende ungdomsuddannelse

-

Fordi der er mange unge på passiv forsørgelse
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Statistiske oplysninger vedr. de unges uddannelsesmæssige forankring samt valg af
uddannelse den 15.8.2007:
1. Status pr 31.6.2007 for unge i alderen 15-18 år vedr. uddannelsesmæssige forankring.
GLOSTRUP KOMMUNE
Status på unge i alderen 15 og 18 år Juni 2007

Grundskole
Gym.udd
Prod.skole
SOSU
EGU
PGU
Spec. skole
Voks. Spec.sk.
Højskole
Deltids arb.
Fuldtids arb.
EUD
Videreg. Udd.
Praktik
S.pæd.f
Kom.proj
Indv. Projekt
Dansk udd
Oph i udl
Værnepligt
LOP
Barsel
Syg
I vejl
Ledig
Ønsker ej vejl.
Reag ikke
Ukendt
Andet
Total

15 år
226
2
1

16 år
168
32
3
3

17 år
54
121
4
2
1

7

1

1
1

2

9
37

2
1
23
57
1

2

3
1
1
2

1

1

239

219

Bemærkninger

15 år

Bemærkninger

16 år

Bemærkninger

17 år
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18 år
18
87
5
1
4

7
1

1
1
1
2
4
1
1
5

243

217

918
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2. Status pr. vedr. 9. og 10. klasselevers uddannelsesfrekvens pr. 1 august 2007.

Overgangsfrekvens pr. 31.07.07

Overgangsfrekvens pr. 31.07.07

Albertlund Kommune

Ballerup Kommune

10.kl.

151

34,00%

10.kl.

250

39,80%

79

17,80%

Erhvervsuddannelser

102

16,20%

204

45,90%

Gymn. Uddannelser

220

35,00%

Andet

3

0,70%

Andet

25

3,90%

Ej Uddannelse

7

1,60%

Ej Uddannelse

31

4,90%

Eud
Gymn. Uddannelse

Antal elever

444

Uddannelsesfrekvens

437

98,40%

Antal elever

628

Uddannelsesfrekvens 2007

597

95,10%

Overgangsfrekvens pr. 31.07.07

Overgangsfrekvens pr. 31.07.07

Glostrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune

10.kl.

67

36,30%

10.kl.

Erhvervsuddannelser

47

27,30%

Gymn. Uddannelser

71

37,40%

andet

4

2,10%

Andet

Ej Uddannelse

1

0,50%

Ej Uddannelse

Antal elever

190

Uddannelsesfrekvens

189

99,50%

99

23,70%

Erhvervsuddannelser

125

29,90%

gymn. Uddannelser

166

39,70%

8

1,90%

20

4,80%

Antal elever

418

Uddannelsefrekvens

398

95,20%

Overgangsfrekvens pr. 31.07.07
Rødovre Kommune
10.kl.
Eud
Gymn. Uddannelser
Andet
Ej. Uddannelse
Antal elever
Uddannelsesfrekvens
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32,50%

96

22,10%

167

38,50%

9

2,10%

21

4,80%

434
95,20%
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Brugerundersøgelser 2007:
Vedr. UU-Vestegnens service, kvalitet og synlighed.
UU-Vestegnen har i den forløbne periode gennemført to tilfredshedsundersøgelser.
1. Undersøgelse (elever i 9. & 10. kl.) vedr. vejledningens betydning og vejlederens
synlighed i forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelserne pr. 15.3.2007
37% havde talt med vejlederen 1-2 gange.
51% havde talt med vejlederen 3-5 gange.
13% havde talt med vejlederen mere end 5 gange.
82% havde også opsøgt vejlederen på eget initiativ.
32% tillagde vejledningen mindre betydning.
44% tillagde vejledningen nogen betydning/stor betydning for valg af
ungdomsuddannelse (10 point højere end national undersøgelse). 26% neutrale.
41% havde ændret uddannelsesønske i løbet af skoleåret.
86% gav udtryk for at de fik den vejledning de havde behov for.

2. Undersøgelse blandt skolelederne vedr. UU-Vestegnens service og synlighed. August
2007
Xx Synes at samarbejdet med UU-Vejlederen fungerer godt/meget godt.
xx Synes at vejlederen er en ressourceperson på skolen.
xx Betragter uu-vejlederen som en vigtig samarbejdspartner.
xx betragter uu-vejlederen som en fleksibel person i forhold til skole, forældre, elever.
xx mener at uu-vejlederen hurtigt er i stand til at yde bistand i akutte sager, hvor
elever, skole, forældre har brug for løsninger uden for skolen regi (praktik, 9.5, 33.4).
xx betragter UU-Vestegnens service som værende af høj kvalitet.
xx mener at UU-vestegnen lever op til målsætningen om at yde en særlig indsats over
for børn og unge med behov for særlig støtte og vejledning.
Xx mener at UU-Vestegnen har fundet fodfæste på skoler og i kommuner.
Xx mener at UU-Vestegnen leverer en bedre indsats end den tidligere skole- og
ungdomsvejledning.
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Interessentkommunernes tilkøb:
Albertslund:
0,8 stilling
Kvalificeringsforløb for lærere vedr. vejledning af forældre til unge med en minoritetsbaggrund.
Udskolingssamtaler for elever og forældre med en minoritetsbaggrund i 9. og 10. kl.
Ekstraordinær vejledningsindsats for elever i ungdomsskolens heltidsundervisning
Vejledning af 14 unge i erhvervsgrunduddannelsen – EGU
Ballerup:
2,6 stilling
En særlig vejledningsindsats over for marginaliserede børn og unge i folkeskolen i tilknytning til det
kommunale udviklingsprojekt ”Et godt børneliv”.
Projektudvikling, metodebeskrivelse samt koordinering af ”En særlig vejledningsindsats for de særlige børn og
unge” i tilknytning til ovenstående.
Vejledning af 15 unge i erhvervsgrunduddannelse
Vejledning af unge på Indvandrerprojektet
Glostrup:
2,076 stilling
Erhvervspraktik 1 uge ekstra i 9. klasse
Tilrettelæggelse, udarbejdelse af forløb og opfølgning af folkeskolelovens §9 stk.5, §33 stk.3 og 4.
Lokal koordinering i forhold til forvaltning, skoleledere, PPR m.fl.
Tilrettelægning og administration (ekstraordinært omfang) af arbejdspraktik med dusørordning for
specialklasselever.
Koordinering, administration og opfølgning (ekstraordinært omfang) i forbindelse med erhvervsindførende
kurser for specialklasseelever.
Tilrettelægning og medvirken ved virksomhedsbesøg for specialklasseelever.
Besøg på efterskoler (ekstraordinært omfang) med igangværende og potentielle efterskoleelever.
Besøg på efterskoler med elever i igangværende forløb samt opfølgning af tidligere
specialundervisningselever.
Visitation og revisitation af elever i 6. -7. klasse.
§ 20.2-elever uden for kommunen fra 8. kl. på specialskoler: visitation/revisitation, elevbeskrivelser,
forældresamtaler, samtaler med øvrige omkring barnet, vejledning.
Opsøgende vejledning af unge, der befinder sig i en utilfredsstillende situation:
Opsøgende virksomhed og særlig vejledning af unge i risikogruppen i alderen 19 – 24 år.
Opringning af risikounge og usikre unge i alderen 16 – 24 år (inklusive) hver 3. måned.
Opringning af unge i en utilfredsstillende situation omkring job eller uddannelse hver 6. måned – omfang ca.
130 unge.
Opringning af unge efter færdiggjort gymnasial uddannelse – omfang ca. 80 unge.
Opringning af unge med fuldført grundforløb på erhvervsskole samt ligeledes for unge, der afbryder
uddannelse på erhvervsskole
Kontakt med privatskoleelever med henblik på opfølgning omkring videre uddannelses- eller
beskæftigelsesforløb.
Opringning af tilflyttere op til det 20. år.
Udvidet og opsøgende vejledning af særligt vejledningsintensive unge i alderen 20 – 24 år, hvor der er behov
for omfattende vejledning og opfølgning af socialpædagogisk karakter.
Udarbejdelse af uddannelsesplaner og forløbsplaner for de 15 – 24 årige i samarbejde med kommunens
Familie- og Arbejdsmarkedsafdeling.
Overgangsbeskrivelse af 17-18 årige unge i forhold til Familie- og Arbejdsmarkedsafsnittet.
Lokal koordinering, herunder samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger
Høje-Taastrup:
1,25 stilling
Udvidet overgangsvejledning, herunder personlig opfølgning af de 15-16 årige.
Ekstraordinær vejledning af elever på specialskolen.
Ekstraordinær vejledning af elever i ungdomsskolens heltidsafdeling.
Ekstraordinær rådgivning og vejledning til unge indtil 25 år, der modtager eller har
specialundervisning. Herunder samarbejde medøvrige aktører og forvaltninger.
Koordinering af vejledningsindsatsen, herunder samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger.

modtaget

Rødovre Jobcenter
1,1 stilling (Tidsbegrænset aftale 1.1.- 31.12.2007)
Uddannelsesvejledning af unge der modtager eller ansøger om kontanthjælp.
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UU-Vestegnen i tal – 2007
5

kommuner

178.067

indbyggere

9642
17.048

skoleelever i 6.-10.kl.
unge i alderen 16-24 år

52
5
946

skoler
privatskoler
klasser 1.-10.kl.

4

ungdomsskoler

331

§ 20 elever i specialundervisningselever (kommunal og gruppeordning).

4

specialskoler, jf. Folkeskoleloven § 20. (Elever i 6.-10.kl.)
- Ordblindeinstituttet: (87 elever m. normalt læringspotentiale).
- Kasperskolen: (67 elever med normalt læringspotentiale / DAMP,
Asperger, ADHD).
- Skovmoseskolen: (46 elever m. udviklingshæmning).¨
- Brøndager: (47 / med beskedent læringspotentiale / autismespektret).

4
1
1
1
1
1
2

gymnasier
/ Albertslund, Ballerup, Høje Taastrup, Rødovre
HF / Albertslund
HTX / TEC: Teknisk Erhvervsskole Center i Ballerup
HHX & HG / Handelsskolen i Ballerup
HHX & HG /Handelsskolen i Tåstrup
TEC / Teknisk Erhvervsskole Center i Ballerup
KTS / Københavns Tekniske Skole i Glostrup, Rødovre

2

produktionsskoler: Ballerup, Glostrup

20.08.07/CB

12

