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Indledning
Hovedparten af de unge på Frederiksberg tager en uddannelse og finder siden en plads på 
arbejdsmarkedet. De klarer sig godt, hvilket blandt andet viser sig i forhold til andelen af unge på 
offentlig forsørgelse på Frederiksberg, der fortsat er væsentligt lavere end både landsgennemsnittet 
og de sammenlignelige klyngekommuner. 

De positive resultater afspejler, at unge gennem flere år har fået et særligt politisk fokus i 
uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg. 

Der er dog en gruppe unge, som fortsat har det svært og som har brug for en ekstra indsats til at 
komme videre i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Det kan der være mange forskellige 
grunde til. Det kan for eksempel være unge, der har flere afbrudte uddannelsesforløb bag sig, 
længerevarende forløb på offentlig forsørgelse eller unge, der har komplekse problemer ud over 
ledighed og som har behov for en særlig indsats og koordination på tværs af forvaltningsområder.   

Frederiksberg Kommune er ambitiøs i forhold til de mål, der sættes for ungeindsatsen. Kommunen 
har en klar ambition om, at færrest mulige unge skal modtage offentligt forsørgelse og flest mulige 
unge skal gennemføre mindst én ungdomsuddannelse.

Det ligger helt i tråd med den nationale agenda, der med den politiske aftale om Bedre veje til 
uddannelse og job og den kommende lovgivning på området matcher Frederiksberg Kommunes 
målsætning om, at alle skal have en uddannelse eller være i beskæftigelse.

Med den nye aftale får kommunerne det entydige ansvar for at få alle unge i uddannelse eller 
beskæftigelse gennem en sammenhængende ungeindsats med én indgang, én kontaktperson og én 
plan. Denne tilgang understøtter således den bevægelse på ungeområdet, som Frederiksberg de 
seneste år har arbejdet målrettet med gennem en stadig udvikling af Ungecentret, der er de unges 
primære indgang til kommunen.

Der er derfor fortsat god grund til at have et særskilt fokus på ungegruppen på Frederiksberg. Det 
understøttes med Frederiksberg Kommunes budgetaftale for 2018, hvor det prioriteres at udvikle 
ungeområdet med fokus på en mere integreret, sammenhængende og helhedsorienteret indsats i 
2018 og 2019. Det sker med henblik på den bredest mulige forankring og den bedste hjælp til de 
unge med behov for en sammenhængende indsats.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets strategier på ungeområdet fastlægges primært i 
målgruppeplanen Unge godt på vej og udmøntes blandt andet via strategien Job i fokus. På 
ungeområdet er det Unge godt på vej, der sætter rammen, retningen, målene og beskriver de 
bærende principper for indsatserne. Fx det bærende princip, at det for alle målgrupper er 
virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, der er bestemmende for de specifikke 
uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsatser for den enkelte unge.

Planen giver et overblik over den overordnede retning for ungeindsatsen og peger på 
udviklingstiltag, der kan styrke indsatsen yderligere samt giver en nærmere beskrivelse af 
målgruppen og de nuværende indsatser.
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1 Mål for ungeindsatsen
Frederiksberg Kommunes ungeindsats tager afsæt i en overordnet logik om, at alle unge har lyst til 
at være en del af uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. De unge ønsker at skabe sig en god 
tilværelse ved at uddanne sig, arbejde, forsørge sig selv og bidrage til samfundet. 

Som overordnet strategi er Job i fokus, det vil sige, at der i ungeindsatsen så vidt muligt skal være 
en tæt sammenhæng til de kompetencer og professioner, som arbejdsmarkedet efterspørger. Der 
er med strategien langt større fokus på de potentialer, der er på arbejdsmarkedet og efterspørgslen 
fra virksomhederne. Det betyder, at det er arbejdsmarkedet, der definerer beskæftigelsesindsatsen, 
og ikke omvendt. Det sker dels gennem en virksomhedsrettet indsats, men også med et fokus på 
uddannelse og ambitionen om, at flest mulige unge skal gennemføre mindst én 
ungdomsuddannelse, da dét at have en uddannelse i vid udstrækning er en forudsætning for at 
klare sig godt videre i livet og er et vigtigt skridt på vejen til varig beskæftigelse. Med afsæt i denne 
tilgang, er der formuleret fire langsigtede mål for ungeindsatsen på Frederiksberg.

1.1 Fire langsigtede mål for ungeindsatsen
Det overordnede mål for ungeindsatsen er, at færrest mulige unge skal modtage offentlig 
forsørgelse. Dette mål er hovedmålsætningen og den overordnede, ønskede effekt. De øvrige tre 
mål understøtter realiseringen af det overordnede mål.

Der følges op på målene i de halvårlige ungeopfølgninger, der forelægges Arbejdsmarkeds- og 
Uddannelsesudvalget i henholdsvis maj og november. 

1.2 Konkretisering af mål
For at have et sammenligningsgrundlag på de mål, der handler om at reducere antallet af unge på 
offentlig forsørgelse, bliver der i ungeopfølgningen målt på, hvordan Frederiksberg klarer sig i 
forhold til de sammenlignelige klyngekommuner. Nedenstående skema viser de fire langsigtede mål 
og en eventuel uddybning af målene, samt hvad der måles på.

Målene er omdrejningspunktet for den samlede ungeindsats – både i forhold til konkrete indsatser 
og organiseringen af ungeindsatsen.

For ungegruppen på Frederiksberg er der i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng 
følgende fire langsigtede mål: 

1. Færrest mulige unge skal modtage offentlig forsørgelse 
2. Antallet af unge med længerevarende offentlig forsørgelse skal reduceres 
3. Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i 

beskæftigelse (ny national målsætning fra 2019)
4. Antallet af fokuselever/ikke-uddannelsesparate elever, som modtager en offentlig 

forsørgelsesydelse efter de er fyldt 18 år, skal reduceres 
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Overordnede mål Operationalisering af mål

1) Færrest mulige unge skal modtage 
offentlig forsørgelse 

Frederiksberg skal som minimum ligge 
på gennemsnittet af klyngen

 Antallet og andel af unge på offentlig 
forsørgelse

 Frederiksbergs placering ift. 
klyngekommunerne

 Sagsvarighed

2) Antallet af unge med mere end seks 
måneder på offentlig forsørgelse skal 
reduceres

Frederiksberg skal som minimum ligge 
på gennemsnittet af klyngen

 Antallet og andel af unge med mere end 
seks måneder på offentlig forsørgelse

 Frederiksbergs placering ift. klyngen

3) Alle 25-årige skal have gennemført 
en uddannelse, være i uddannelse eller 
være i beskæftigelse

Mindst 25 procent skal vælge en 
erhvervsuddannelse direkte efter 9. 
eller 10. klasse i 2020

 Andelen af 25-årige, der har gennemført 
en ungdomsuddannelse

 Andelen af unge op til 25 år, som ikke 
har tilknytning til uddannelse eller 
arbejdsmarkedet 

 Andelen af elever der er i gang med en 
ungdomsuddannelse 6 år efter 
grundskolen

 Andelen af elever der er i gang med en 
ungdomsuddannelse 15 måneder efter 
9. klasse

 Andelen af elever der vælger en 
erhvervsuddannelse

 Andelen af fokuselever der har 
gennemført eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse 3 og 4 år efter 
grundskolen

4) Antallet af fokuselever/ikke-
uddannelsesparate elever, som 
modtager en offentlig 
forsørgelsesydelse efter de er fyldt 18 
år, skal reduceres 

 Antallet af fokuselever/ikke-
uddannelsesparate elever, som 
modtager en offentlig forsørgelsesydelse 
efter de er fyldt 18 år
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Den nye nationale målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i 
uddannelse eller være i beskæftigelse, har en række delmål:

 I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller 

arbejdsmarkedet, være halveret. 
 Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en 

ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og 
opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer 
på kort og på længere sigt.

Den nye målsætning udspringer af den politiske aftale om Bedre veje til uddannelse og job fra 
oktober 2017 og afløser den tidligere målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal 
gennemføre mindst en ungdomsuddannelse 25 år efter afsluttet grundskole.
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2 Udviklingsspor
For at understøtte målsætningerne i Unge godt på vej er der en række udviklingspotentialer i 
ungeindsatsen på Frederiksberg for en styrket sammenhængende og koordineret ungeindsats. 
Udviklingssporene peger på forskellig vis ind i de strategiske mål og retningen for uddannelses- og 
beskæftigelsesområdet i Frederiksberg Kommune samt udviklingen nationalt med den nye 
ungemålsætning, en koordineret kommunal ungeindsats med én indgang, én plan og én 
kontaktperson, samt etableringen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU). 

Der peges på følgende udviklingsspor:

1. Job i fokus – også i valg af uddannelse
En styrkelse af den virksomhedsrettede indsats ift. uddannelse og beskæftigelse.

2. En styrkelse af det erhvervsrettede spor gennem øget vejledning og perspektiver 
for udviklingen af brancherettet 10. klasse i takt med ny lovgivning
Der er behov for et større fokus på mulighederne på erhvervsuddannelserne gennem bl.a. 
øget vejlederfokus og målrettet undervisning i fx 10. klasse.

3. Styrket indsats for fokuselever
Opfølgning på fokuselevanalyse med konkrete indsatser.

4. Styrket samarbejde og koordinering på tværs af børne- og voksenområdet
Gennemførelse af en række indsatser på baggrund af igangværende analyse om styrket 
samarbejde og koordinering på tværs af børne- og voksenområdet.

5. Styrket samarbejde med eksterne aktører, herunder den boligsociale indsats og 
uddannelsesinstitutionerne
Styrke det strukturerede og systematiske samarbejde med eksterne aktører med bl.a. flere 
målrettede og koordinerede indsatser i de boligsociale områder.

6. Øget koordinering mellem fagområder
Med den stadig mere helhedsorienterede og integrerede ungeindsats med én indgang, én 
plan og én kontaktperson er der brug for en styrket koordinering mellem flere fagområder.

2.1 Job i fokus – også i valg af uddannelse
Strategien Job i fokus har siden 2016 været den faglige strategi for arbejdet med unge, hvor de 
beskæftigelsesrettede indsatser i højere grad er styret af virksomhedernes efterspørgsel. Det 
betyder, at det er arbejdsmarkedet, der definerer beskæftigelsesindsatsen, og ikke omvendt.
Der er med strategien kommet langt større fokus på de potentialer, der er på arbejdsmarkedet og 
efterspørgslen fra virksomhederne. Ungecentret har således fået et skarpere fokus på allerede fra 
grundskolen at vejlede de unge hen mod uddannelser, der på sigt retter sig mod arbejdsmarkedets 
efterspørgsel på arbejdskraft og understøtter dermed strategien Job i fokus. 

Den styrkede virksomhedsindsats handler også om at hjælpe ledige unge tættere på 
arbejdsmarkedet, og om at gøre det lettere for virksomhederne at samarbejde med Ungecentret. I 
Ungecentret findes således en rekrutteringspartner, som har til opgave at fremskaffe kandidater til 
ledige jobs, praktikker mv. samt at formidle viden om arbejdsmarkedet og virksomhederne til 
medarbejderne i Ungecentret. Et andet eksempel på den virksomhedsrettede indsats, er det 
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såkaldte Altanprojekt, hvor Frederiksberg Erhvervsforum har understøttet en proces med ledige 
akademikere, en altanvirksomhed og kommunens byggesagsbehandling mhp. at afdække 
potentialerne for, hvordan en opkvalificering af ansøgningsmateriale gennem ansættelse af ledige 
akademikere kan sikre en smidigere sagsbehandling.

Der skal fremover arbejdes mere målrettet med at afdække og udvikle områder, der kan 
understøtte unges vej til erhvervsrettede uddannelser, og understøtte virksomhedernes 
vækstpotentiale og skabe flere arbejdspladser med henblik på at styrke beskæftigelsen.

2.2 En styrkelse af det erhvervsrettede spor gennenm øget vejledning 
og perspektiver for udviklingen af brancherettet 10. klasse i takt 
med ny lovgivning

En styrkelse af det erhvervsrettede spor ligger i tråd med job i fokus og arbejdsmarkedets 
efterspørgsel på arbejdskraft. Der er i dag en ubalance mellem unges valg af erhvervs- og 
gymnaiseuddannelserne. Med den forestående indførelse af adgangskrav til gymnasierne forventes 
der at ske en ændring i søgningsmønstret, men derudover er der behov for at understøtte kulturen 
omkring uddannelsesvalg. Det vil blandt andet ske gennem en bredere uddannelsesvejledning i 
normalsporet. Et øget kendskab til brancher med mangel på arbejdskraft, fx gennem fritidsjobs, 
kan ligeledes være motiverende for unges uddannelsesvalg. 

Nationalt arbejdes der med en nytænkning af folkeskolernes 10. klasse, blandt andet udviklingen af 
en mere erhvervsrettet linje i samarbejde med erhvervsskolerne, hvor elever introduceres til 
erhvervslivet og brancher, der efterspørger arbejdskraft. Denne tanke ligger i forlængelse af 
Frederiksbergs Job i fokus og understøtter således de overordnede mål for unge og beskæftigelse.

2.3 Styrket indsats for fokuselever
I 2017 blev der igangsat et nyt systematisk, læringsbaseret projekt i overgangen mellem skole og 
ungdomsuddannelse. Projektet skal give viden om, hvor der er behov for konkret at sætte ind over 
for de unge, som har brug for et særligt fokus og hjælp til mønsterbrydning, så flere unge får en 
ungdomsuddannelse. Projektet består af en analysedel og en indsatsdel.

Første del af analyseren peger på, at fokuselever der vurderes, at de på nuværende tidspunkt ikke 
er på vej mod at gennemføre en ungdomsuddannelse, i højere grad har komplekse 
problemstillinger. Med udgangspunkt i denne første del af analysen, er der peget på en række 
analysespor, der skal kvalificere viden om målgruppen med henblik på at kunne udvikle indsatser, 
der understøtter fokuseleverne i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Indsatsen for fokuselever vil blandt andet indgå i arbejdet med én plan, én indgang og én 
kontaktperson for unge samt implementeringen af den kommende forberedende grunduddannelse 
(FGU).

Der følges op på fokuselevanalysen i resultatrapporten i forbindelse med den halvårlige 
ungeopfølgning.

2.4 Styrket samarbejde og koordinering på tværs af børne- og 
voksenområdet

Frederiksberg Kommune arbejder løbende på at styrke indsatsen for unge, der har udfordringer 
med at gennemføre en ungdomsuddannelse eller med at komme i beskæftigelse. Der arbejdes 
målrettet med, at opgaverne løses hvor de bedste kompetencer er og ved at tage afsæt i den unge 
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og den unges udfordringer. Det forudsætter en indsats på tværs af mange kompetencer. I 
Ungecentret er der gode erfaringer med at samle kompetencer på tværs. Det er en fortløbende 
udvikling, og ligger i tråd med det nationale udspil på ungeområdet om sammenhængende 
ungeindsats med en indgang, en plan og en kontaktperson. Erfaringerne fra Ungecentret viser, at

 Den unges gennemsnitlige varighed i systemet reduceres
 Hurtigere udredning og igangsættelse af indsatser via fælles mål og fælles fysik – og tæt 

samarbejde og partnerskabsaftaler
 Øget kontinuitet og kvalitet
 Understøtter og fastholder unge, der traditionelt har vanskeligt ved at navigere i systemet
 Sandsynliggør at flere unge kommer videre i rette tilbud gennem den tværfaglige indsats

Ungeområdet trækker på tværs af børne- og voksenområdet. Der er allerede etableret et godt 
samarbejde med de politiske fællesmøder mellem Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og 
Undervisningsudvalget, der har været medvirkende til, at der arbejdes mere strategisk med 
området.

Der er et velfungerende samarbejde, og for den overvejende del af eleverne løftes opgaven med at 
sikre overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse ubesværet, mens nogle unge har særlige 
behov for vejledning og støtte.

I Budget 2018 er der derfor de næste to år prioriteret 1 mio. kr. årligt til at styrke dette samarbejde 
og der arbejdes med videreudviklingen af en koordineret og sammenhængende ungeindsats på 
Frederiksberg, jf. erfaringerne fra Ungecentret. I dette arbejde er der særligt fokus på de ca. 20% 
af en årgang, der udpeges til fokuselever. Erfaringen viser, at der er stort sammenfald mellem 
fokuselever og unge, der senere har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme 
i beskæftigelse. En overvejelse kunne være at identificere fokuselever endnu tidligere med henblik 
på en tidligere understøttende indsats, der forventeligt kunne sikre, at endnu flere fokuselever 
bliver uddannelsesparate i udskolingen. Der vil også være særligt fokus på børn og unge i 
kommunale tilbud på tværs af forvaltninger.

Principperne for en styrkelse af indsatsen for disse børn og unge er:

 Én indgang, én fælles plan og én fast kontaktperson for den enkelte unge mellem 13 og 25 
år - hvor det er muligt og giver mening.

 Fokus på den unges behov – agil tilpasning af tilbud og indsatser.
 Sikre fagligt stærke miljøer omkring de unge.
 Sikre tværgående koordination og en understøttende organisation.
 Sikre klarhed om ledelses- og budgetansvar.

2.5 Styrket samarbejde med eksterne aktører, herunder den 
boligsociale indsats og uddannelsesinstitutionerne

De unge har berøring med mange aktører, også udenfor det kommunale. Der samarbejdes allerede 
med en lang række aktører, men også her er der mulighed for at styrke et mere systematisk 
samarbejde. Det kan fx være uddannelsesinstitutionerne, misbrugscentret og den boligsociale 
indsats, både i den almindelige indsats men også som led i udmøntningen af Integrationspakken, 
som sker i tæt samarbejde med Ungecentret.

Der er gode erfaringer med fremskudte indsatser i de boligsociale områder i tæt samarbejde med 
de boligsociale indsatser, og denne indsats udvides med flere boligområder.
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2.6 Øget koordinering mellem fagområder
Udviklingen af en stadig mere helhedsorienteret og integreret ungeindsats med én indgang, én plan 
og én kontaktperson betyder, at stadig flere fagområder skal være koordinerede om at understøtte 
den unges vej til uddannelse og beskæftigelse.

Ungeindsatsen ligger under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og med et godt samarbejde 
med Undervisningsudvalget om Unge godt på vej. Udviklingssporene peger mod øget koordinering 
og derfor også et styrket samarbejde med fagområder, der har berøring ind i ungeindsatsen. Det er 
derfor nærliggende at overveje hvordan Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget kan styrkes i 
samarbejdet med fremtidens ungeindsats.
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3 Målgruppebeskrivelse
Målgruppen for ungeindsatsen i Frederiksberg Kommune er unge i alderen 13-29 år, som enten 
modtager eller er i risiko for at modtage offentlig forsørgelse. Denne gruppe kan yderligere inddeles 
i følgende tre delmålgrupper:

 Unge i udskolingen (13–15 år) samt 15-17 årige 
 Unge ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse  (18-29 år)
 Unge uden uddannelse og job (18-29 år)

I tabellerne nedenfor er en oversigt over hvor mange unge, der er i de forskellige målgrupper.

Tabel 1
Antal unge 13-17 år

 2018 Aktør

Unge i udskolingen 3.000

 Heraf fokuselever 650

Grundskoler (Frederiksberg) og Ungecenter

Unge 15-17 år (ej grundskole)
 Heraf unge i 

ungdomsuddannelse

1.000

900

Ungecenter

I alt 4.000
Tabel 1: skønsmæssig opgørelse fra Frederiksberg Ungecenter, april 2018

Tabel 2
Antal fuldtidspersoner på 
offentlig forsørgelsesydelse
18-29 år

Januar 
2018

Aktør

Kontanthjælp 19

Uddannelseshjælp 314
Integrationsydelse – øvrige 19

Dagpenge – ikke akademikere 174

Forrevalidering 6

Ressourceforløb 61

Jobafklaringsforløb 20

I alt 613

Ungecenter 

Integrationsydelse – 
integrationsprogram

64 Center for Integration

Dagpenge – akademiker 274 Center for ordinære job og akademikere

Sygedagpenge 82 Center for sygedagpenge og afklaring

Revalidering 8 Center for Jobindsats

Fleksjobvisiteret 14 Center for job på særlige vilkår

Førtidspension 50 -

Ydelsesgrupper i alt 1.105
Tabel 2: træk fra Jobindsats.dk, januar 2018
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Tabellerne giver et blik på ungegruppen og viser, at der på et givent tidspunkt er ca. 4.105 unge på 
Frederiksberg. Heraf får langt de fleste ordinær vejledning i udskolingen og fortsætter med at tage 
en ungdomsuddannelse og en lille del har brug for en særlig indsats.

3.1 Unge i udskolingen og de 15-17 årige
Denne gruppe på i alt ca. 3.000 unge, er langt den største delmålgruppe. Heraf er 2.350 elever i 
udskolingens 7. til 10. klasse, som får ordinær vejledning med henblik på valg af den rette 
ungdomsuddannelse.

650 elever er fokuselever. Fokuselever er elever, der i 
grundskolen vurderes at have behov for et særligt fokus 
for at komme videre i uddannelse. Langt de fleste 
vurderes ikke at være uddannelsesparate med risiko for 
ikke at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Det er unge som på længere sigt kan få svært ved at få 
en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Nogle unge 
fortsætter således med at være fokuselever efter endt 
grundskole for at sikre den rette opfølgning.

Fokuselever bliver identificeret af skolerne og 
Ungecentrets uddannelsesvejledere ud fra, om eleverne 
har de faglige, personlige og sociale forudsætninger til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Fokuseleverne 
udgør ca. 20% af en årgang, svarende til i alt ca. 650 
elever.

Arbejdet med målgruppen er hovedsageligt forankret i 
Ungecentret. Samarbejdet mellem Ungecentret, skoler og 
forældre spiller en væsentlig rolle i indsatsen.

3.2 Unge ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse (18-
29 år)

Denne delmålgruppe er forholdsvist tæt på arbejdsmarkedet. Gruppen består overvejende af unge 
dagpengemodtagere og i mindre grad af unge, der modtager kontanthjælp. De unge i denne gruppe 
er kendetegnet ved, at ledighed er hovedudfordringen for dem. 

Der er i alt 448 unge (fuldtidspersoner) på dagpenge i januar 2018 på Frederiksberg. Heraf har 
cirka 60 procent en akademisk uddannelse. 

Blandt kontanthjælpsmodtagerne skelnes der mellem de jobparate, der indgår i gruppen af unge 
ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse (7 ud af 19). De aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere er længere væk fra arbejdsmarkedet og kategoriseres i delmålgruppen 
unge uden uddannelse og job (18-29 år).

De centrale aktører for de unge ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse er 
Ungecentret, der tager sig af dagpengemodtagerne uden en akademisk uddannelse samt 
kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen for unge dagpengemodtagere med en akademisk uddannelse 
varetages af Center for Ordinære Job og Akademikercenter. 

Fokuselever er elever med et særligt 
behov for at kunne komme videre i 
uddannelse. De kan være 
uddannelsesparate, dvs. de vurderes 
at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse, men langt de 
fleste vurderes ikke at være 
uddannelsesparate. Vurderingen sker 
i 7. klasse. Fokuselev er et begreb 
der bruges i Frederiksberg 
Kommune.

Ikke-uddannelsesparate elever/unge 
vurderes ikke at have de faglige 
forudsætninger for at kunne 
gennemføre en. 
ungdomsuddannelse. Vurderingen 
sker i 8. klasse. Vurderingen om 
uddannelsesparathed knytter sig til 
lov om uddannelsesvejledning.
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Samarbejdet med virksomhederne, spiller en væsentlig rolle som præsenteret i Vækst og 
jobskabelse på Frederiksberg – Plan for den virksomhedsrettede indsats.

3.3 Unge uden uddannelse og job (18-29 år)
En stor del af de unge i denne delmålgruppe har andre problemer end ledighed såsom faglige, 
sociale eller helbredsmæssige udfordringer. Delmålgruppe er forholdsvis bred og favner personer, 
som har komplekse problemer og er relativt langt væk fra arbejdsmarkedet samt personer, der blot 
venter på at påbegynde en uddannelse. De unge uden uddannelse og job, som er på 
uddannelseshjælp, bliver yderligere inddelt i tre underkategorier

1) Åbenlyst uddannelsesparate 
2) Uddannelsesparate
3) Aktivitetsparate

Herudover er der en mindre gruppe unge, som modtager revalidering, i ressourceforløb, fleksjob, i 
jobafklaringsforløb, på førtidspension eller ledighedsydelse.

3.3.1 Åbenlyst uddannelsesparate
Denne gruppe unge har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Det vil sige, at de ikke har 
gennemført en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående 
uddannelse. Det kan for eksempel være unge, der har bestået folkeskolens afgangsprøver eller en 
gymnasial uddannelse.

Disse unge har ingen barrierer i forhold til at begynde på og gennemføre en uddannelse eller 
varetage et ordinært arbejde.

3.3.2 Uddannelsesparate 
Ligesom den foregående gruppe, er dette unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

De uddannelsesparate unge vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for cirka et år og 
gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår, hvis de får den rette aktive indsats og støtte.

3.3.3 Aktivitetsparate
Unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, visiteres som aktivitetsparate. De er 
kendetegnet ved at have komplekse problemstillinger af fx faglig, social og/eller helbredsmæssig 
karakter. De kan have begrænsninger i arbejdsevnen eksempelvis på grund af fysiske eller psykiske 
handicap. Hovedparten af disse er hverken tæt på uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. 

Indsatserne for de unge i denne gruppe kræver ofte en tværfaglig koordinering og samarbejde 
mellem flere forvaltningsafdelinger i kommunen. 
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4 Den unges indgang
De unge, som er målgruppe i Unge godt på vej har, som beskrevet, mange forskellige 
problemstillinger og behov for understøttelse – fra ekstra vejledning i grundskolen, over en 
målrettet beskæftigelsesindsats som ledig, til understøttelse af komplekse problemstillinger med 
faglige, personlige og sociale udfordringer. Indsatsen på Frederiksberg er således organiseret ud fra 
hvad der bedst understøtter den unge i uddannelse eller beskæftigelse.

For langt størstedelen af de unge, varetages indsatsen i Ungecenter Frederiksberg. For den store 
gruppe af unge dagpengemodtagere med en akademisk uddannelse, er det Akademikercentret, der 
varetager indsatsen. For en række af de øvrige ydelsestyper er det Jobcentret, der varetager 
indsatserne.

4.1 Frederiksberg Ungecenter – én indgang, mange døre
Frederiksberg Kommunes Ungecenter er den centrale aktør i ungeindsatsen med ca. 650 unge 
tilknyttet. Ungecentret sikrer en sammenhængende, koordineret og tværfaglig ungeindsats på 
Frederiksberg med én indgang, én kontaktperson og én plan. 

Ungecentret arbejder både ud fra en forebyggelses- og fastholdelsestilgang. Det skal forebygges, at 
unge kommer på kontant-eller uddannelseshjælp, og de unge skal ligeledes fastholdes i 
gennemførelsen af deres ungdomsuddannelse. Logikken er, at indsatser skal være tilstede før, 
under og efter den unges kontakt til Ungecentret for at reducere tilgang og tilbagefald og dermed 
også antallet af unge i Ungecentrets indsatsspor. Forventningen er, at denne metodiske tilgang vil 
sikre, at Ungecentret kan fokusere indsatserne og ressourcerne på de mest udsatte unge. 

For at kunne imødekomme de unges forskellige udfordringer, er der udviklet en organisation der 
samler ressourcer og kompetencer på tværs, herunder jobcentrets funktioner, 
uddannelsesvejledning, rekrutteringspartner (den virksomhedsrettede indsats) og Socialafdelingen. 
Der er også samarbejder med Misbrugscentret, Sundhedscentret, SSP (skole-social- og 
politisamarbejde), de boligsociale indsatser mv. Desuden arbejdes der løbende med at styrke det 
tværgående samarbejde – eksempelvis med uddannelsesinstitutionerne, Familieafdelingen og PPR 
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Der er således et godt samarbejde med 
Undervisningsudvalget og et fokus på at styrke det tværgående samarbejde yderligere med henblik 
på realiseringen af målsætningerne i Unge godt på vej.

Med dette afsæt er det altid den unges udfordringer og behov, der er styrende for den indsats, som 
iværksættes, ud fra viden om, hvilke kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. 
Indsatserne er differentierede, så de imødekommer de særlige behov, der knytter sig til de meget 
forskellige grupper (dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, unge med psykiske eller sociale 
problemer osv.) indenfor den samlede gruppe af unge. De mange kompetencer samlet under 
samme tag understøtter således den tværfaglige tilgang.

Nedenstående figur illustrerer de mest centrale aktører både internt og eksternt i kommunen, som 
spiller en rolle i forhold til ungeindsatsen.
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4.2 Akademikercentret og andre ungeaktører
Af de unge dagpengemodtagere på Frederiksberg, er ca. 60%, svarende til ca 270 unge 
(fuldtidspersoner) med en akademisk uddannelse.

Akademikercentret arbejder med en målrettet virksomhedsindsats med henblik på regulære jobs, 
løntilskudsstillinger eller praktikforløb.

Der er således tale om en indsats for en særligt afgrænset målgruppe.

Derudover er der mindre grupper af unge, der er tilknyttet Center for Integration, Center for 
ordinære job og akademikere, Center for sygedagpenge og afklaring og Center for job på særlige 
vilkår, der varetager den målrettede indsats overfor disse grupper og deres særlige udfordringer.

4.3 Tværfaglige udvalg
Ungeindsatsen er en bred indsats, der involverer uddannelses- og beskæftigelsesområdet samt en 
række andre områder. For at skabe de bedste forudsætninger for at lykkes med at få de unge 
borgere på Frederiksberg godt på vej i uddannelse og job, deltager ledelsen fra kommunens 
Ungecenter i en række tværfaglige udvalg.

4.3.1 Tværfaglig konference hver 14. dag
Der afholdes hver 14. dag konference for unge med komplekse, tværfaglige problemstillinger. Det 
sker på tværs af beskæftigelses- og socialområdet med deltagelse af uddannelsesvejledere og ad 
hoc deltagelse afhængigt af den unges udfordringer.

4.3.2 Ungekoordinationsudvalg (UKO)
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet har i samarbejde med Børne- og Ungeområdet 
etableret et Ungekoordinationsudvalg (UKO), som regelmæssigt afholder møder mellem 
Familieafdelingen, socialpsykiatrien og jobcentret. Målgruppen er primært unge i alderen 16-18 år, 
men hvis der er behov for et tværfagligt, helhedsorienteret og forebyggende perspektiv for, at 
overgangen fra ung til voksen bliver vellykket, planlægges en koordineret indsats. Der koordineres i 
særligt komplekse sager med henblik på at fastlægge en ’retningsgivende plan’, som sætter 
rammen for den indsats, de involverede parter arbejder med afsæt i. 

Erfaringen viser, at udvalget har en vigtig funktion i forhold til hurtigt og effektiv behandling af de 
unges sager. Fordelen ved udvalget er dels, at det er tværfagligt, og dels at der sidder personer 
med beslutningskompetence, hvilket betyder, at der kan træffes afgørelser. Dette har vist sig at 
være effektfuldt i forhold til at hjælpe de unge videre mod uddannelse eller beskæftigelse.

4.3.3 Flygtningeungekoordinationsudvalg (FUKO)
FUKO har til formål at koordinere en god overgang til voksenlivet for anbragte uledsagede 
mindreårige flygtninge mellem 16-18 år. Herunder koordinere om den unge hører til i målgruppen 
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hos Center For Integration eller Ungecenteret på F86, herunder tilbud om Integrationskontrakt. 
Yderligere er formålet med mødet at de forskellige aktører har mulighed for at drøfte snitflader i 
forhold til den koordinerende indsats omkring overgangen fra Børneområdet til Voksenområdet for 
denne målgruppe. Ved mødet deltager koordinatorer og ledere fra hhv. CFI, UU, 
Ungecenter/Jobcenter, Skoleafdelingen og Familieafdelingen.

4.3.4 Frederiksberg Uddannelsesråd
Det systematiske samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser er organiseret i et fast forum – 
Frederiksberg Uddannelsesråd. Uddannelsesrådet består af ledelsesrepræsentanter fra de 
ungdomsuddannelser, der ligger fysisk placeret i Frederiksberg Kommune. Desuden indgår 
ledelsesrepræsentant fra Ungecentret, pædagogiske ledere fra folkeskoler i Frederiksberg Kommune 
samt skolechefen som formand for rådet. 

Formålet med Frederiksberg Uddannelsesråd er, at understøtte den nationale målsætning om, at 
mindst 95 procent af en ungdomsårgang mindst skal have en ungdomsuddannelse. Der er særligt 
fokus på problemstillingen vedrørende overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse samt frafald 
på ungdomsuddannelserne. Rådet har desuden som mål, at: 

 Sikre systematik og rød tråd i samarbejdet mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser
 Udbrede kendskab til ungdomsuddannelsesmuligheder til folkeskoler 
 Sikre arbejdet med de ikke-uddannelsesparate unge 
 Videndeling mellem ungdomsuddannelses og grundskoleområdet 
 Ud fra statistiske og konkrete nedslag drøfte konkrete handlemuligheder og tiltag 
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5 Understøttende og tværgående 
indsatser

Beskæftigelsesområdet er i høj grad nationalt reguleret, hvilket betyder at en lang række af de 
indsatser, som Frederiksberg Kommune gennemfører i relation til ungegruppen, er lovpligtige og 
dermed obligatoriske. Her er der blandt andet tale om aktivering, samtaleforløb og mentorforløb

I dette kapitel gennemgås en række af de tværgående ungeindsatser, der berører flere af 
målgrupperne i Unge godt på vej. De understøttende indsatser bruges til at underbygge eller som 
supplement til en allerede iværksat indsats eller plan. Indsatserne ligger overvejende i Ungecentret.

En lang række af indsatserne er midlertidige og har vist sig at gøre en markant, positiv forskel for 
de unge på vej til uddannelse og beskæftigelse. 

5.1 Ungecoaching
Siden 2016 har Ungecentret tilbudt ungecoaching til unge, der er karakteriseret ved lavt selvværd 
og har en broget skolehistorik. Coaching skal hjælpe de unge til at blive mere handlingsfokuseret og 
opnå større personlig indsigt i forhold til deres ressourcer og begrænsninger. Dette hjælper de unge 
til at indfri mål om uddannelse og beskæftigelse, som de ikke har formået at indfri på egen hånd. 
Indsatsen understøttes af Mønsterbryderpuljen og udløber med udgangen af 2018.

5.2 Fastholdelse
Ungecentret råder over to fastholdelseskonsulenter, som skal sikre fastholdelsen af unge i 
overgangs- og startperioden på uddannelse eller i praktik/job. Målgruppen er derfor frafaldstruede 
unge. Fastholdelseskonsulenten kan kobles til den unge allerede cirka tre måneder før 
uddannelsesstart, hvis den unges rådgiver vurderer, at der er et behov. Fastholdelseskonsulenten 
har mulighed for at følge den unge i op til seks måneder efter uddannelse eller job/praktikstart. 
Indsatsen udløber med udgangen af 2018.

5.3 Rollemodelkorps 
Rollemodelkorpset i Ungecentret understøtter, at en større andel af unge på Frederiksberg 
gennemfører en ungdoms- og videregående uddannelse. Der er særligt fokus på en styrkelse af 
erhvervsuddannelserne, hvor rollemodellerne gennem deres oplæg skal give de unge et mere 
kvalificeret grundlag til at træffe deres uddannelsesvalg på. Indsatsen understøttes af 
Mønsterbryderpuljen og udløber med udgangen af 2018.

5.4 Fritidsjobformidling Frederiksberg
Fritidsjob øger sandsynligheden for, at unge tager en uddannelse og kommer i beskæftigelse senere 
i livet med to en halv gang. Det giver den unge kendskab til arbejdsmarkedet og at være del af et 
godt netværk. Ligeledes kan et fritidsjob være kriminalitetsforebyggende og styrke den unges 
generelle kompetencer. Der arbejdes derfor målrettet med formidling af fritidsjob til børn og unge, 
der ikke naturligt har adgang eller forudsætninger for at få et fritidsjob. 

De unge vil blive introduceret til hvordan de får et fritidsjob herunder CV, ansøgning, 
arbejdspladskultur og vil blive fastholdt i jobbet med hjælp fra Ungecentrets koordinator, 
samarbejdsvirksomheder og andre aktører som har kontakt til den unge, fx boligsociale 
medarbejdere. Indsatsen understøttes af Mønsterbryderpuljen og udløber med udgangen af 2018.
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5.5 Match og Rekruttering
Som led i strategien Job i fokus har Ungecentret intensiveret sin virksomhedsindsats. Dels for at 
hjælpe de ledige unge tættere på arbejdsmarkedet, og dels for at gøre det lettere for 
virksomhederne at samarbejde med Ungecentret. I Ungecentret er der således en 
rekrutteringspartner, som har til opgave at finde kandidater til ledige jobs, praktikker mv. samt at 
formidle viden om arbejdsmarkedet og virksomhederne til medarbejderne i Ungecentret. 
Rekrutteringspartneren er endvidere tovholder i forhold til, at alle unge, der modtager en offentlig 
forsørgelsesydelse, har et opdateret CV. En stor del af rekrutteringspartnerens opgave er endvidere 
at kvalificere og udvikle det virksomhedsrettede arbejde i Ungecentret. Det sker blandt andet på 
infomøder for dagpengemodtagere og på Ungecentrets Fremtidsværksted.

5.6 Den boligsociale indsats og fremskudt indsats
Frederiksberg Kommune har boligsociale indsatser i flere boligområder, som Ungecentret har et tæt 
samarbejde med. En række unge fra boligområderne benytter sig sjældent af de vejlednings- og 
rådgivningstilbud, der findes i Ungecentret og der arbejdes derfor med individuel, fremskudt indsats 
i en række af boligområderne. Det tættere samarbejde mellem de boligsociale indsatser og 
Ungecentret har vist gode resultater og vil i de kommende år blive udviklet og styrket yderligere, 
blandt andet som led i Budget 18 og vedtagelsen af Integrationspakken.

Målgruppen er unge 15-29 år med særligt fokus på de 15-17-årige, som ikke har gennemført, eller 
er i gang med en uddannelse, er frafaldstruede og som har forskellige sociale og psykiske 
udfordringer. De unge kommer typisk  fra uddannelsesfremmede hjem, hvor en eller begge 
forældre har en historik på offentlig forsørgelse.

Indsatsen er en helhedsorienteret indsats og der er et tæt og koordineret samarbejde mellem de 
boligsociale medarbejdere og Ungecentrets medarbejdere med henblik på at motivere de unge til at 
komme i uddannelse/beskæftigelse og/eller fastholdelse, og der gøres typisk brug af Ungecentrets 
forskellige tilbud, fx fastholdelseskonsulenterne. Der afholdes desuden en årlig temadag med 
samarbejdspartnerne ift. den fremskudte indsats. 
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6 Indsatser for unge i udskolingen 
og 15-17 årige

Indsatserne for denne målgruppe er primært af forebyggende karakter og skal understøtte, at de 
unge fortsætter i uddannelse og dermed får en hverdag med tilknytning til uddannelsessystemet 
eller arbejdsmarkedet. 

Overordnet er der to indsatsspor for den pågældende målgruppe. Det ene er en bred indsats 
målrettet samtlige udskolingselever, mens den anden er mere intensiv og direkte målrettet 
fokuseleverne og unge mellem uddannelses- eller beskæftigelsestilbud. 

6.1 Vejledning af elever i folkeskolens 7.-10. klasser om valg af 
uddannelse og erhverv

Vejledningsindsatsen i grundskolen er den bredeste indsats, der varetages i forhold til unge, og 
omfatter alle unge i udskolingen. Indsatsen er forebyggende og sigter på at vejlede unge i gang 
med uddannelser, som matcher de unges kompetencer og arbejdsmarkedets behov. Indsatsen 
varetages af Ungecentrets uddannelsesvejledning.

6.2 Inddragelse af forældre i vejledningen/uddannelsesplanlægningen
Forældrene har stor indflydelse på de unges valg af uddannelse, og det er vigtigt, at forældrene 
inddrages og orienteres om uddannelsesvalg. Derfor inddrages forældrene altid, når det handler om 
unge under 18 år, ved at de enten inviteres med til de samtaler, som UU-vejlederen har med den 
unge, eller orienteres efterfølgende om drøftelserne. Inddragelse af forældrene skal være med til at 
understøtte, at især unge fra uddannelsesfremmede hjem oplever større opbakning i deres 
uddannelsesvalg samtidig med at flere unge gerne skal vælge en erhvervsuddannelse.

Der er stort fokus på at inddrage forældrene. Af specifikke aktiviteter kan følgende nævnes: 

 Uddannelsesvejlederen orienterer forældrene via intranet på skolerne, hver gang der har 
været kollektive vejledningsaktiviteter/oplæg i klassen

 Uddannelsesvejledningen afholder særlige temaforældremøder på 8. årgang, hvor hele 
uddannelsespaletten belyses

 Forældrene inviteres til Skillsmesse (uddannelsesmesse med særlig vægt på 
erhvervsuddannelserne) i Bella Centeret

 Forældrene til unge i udskolingen inviteres til uddannelsesaften på Tre Falke Skolen, hvor 
det er muligt at møde studievejledere fra ungdomsuddannelserne i vores lokalområde

 Uddannelsesvejlederne deltager i skole/hjem-samtaler med alle fokuseleverne

6.3 Årlig uddannelsesdag
På den årlige uddannelsesdag kan elever i 9. klasses samt lærere og forældre fra de ældste 
klassetrin høre om de forskellige ungdomsuddannelser, 10. klasser og om efterskoler. 

Det er elever og vejledere/studievejledere på de forskellige uddannelsessteder, der holder 
oplæggene på uddannelsesdagen med henblik på, at 9. klasse eleverne bliver mere afklaret i 
forhold til valg af de forskellige studie- og fagretninger.
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For elever med særlige behov, fx faglige udfordringer, afholdes der en mindre uddannelsesdag, 
hvor elever og forældre har mulighed for at høre om uddannelser såsom EGU 
(erhvervsgrunduddannelse), STU (særlig tilrettelagt uddannelse), KUU (kombineret uddannelse) og 
produktionsskole. Erfaringen er, at dette har stor værdi for forældrene og de elever, som søger 
andre uddannelsesveje end de mest gængse. 

6.4 Særlig indsats for fokuselever
Fokuselever identificeres af lærere og uddannelsesvejledere i fællesskab i slutningen af 7. klasse. 
Den tidlige identificering af fokuselever betyder, at der kan iværksættes konkrete 
vejledningsmæssige og skolemæssige indsatser for den unge. Det sker for at gøre flest mulig elever 
uddannelsesparate og sikre, at ikke-uddannelsesparate elever enten bliver uddannelsesparate, eller 
sikres alternative uddannelsesmuligheder eller veje.

Selvom en fokuselev vurderes uddannelsesparat, kan vejleder og lærer vælge at fastholde eleven 
som fokuselev, netop for at sikre, at fokus på støtte og indsatser fastholdes i vejledningen efter 
endt grundskole.

6.5 Valgfag med fokus på personlige og sociale kompetencer
Fra sommeren 2017 tilbydes valgfaget MILIFE – kend dig selv, der kommer til at bygge på det 
MILIFE-konceptet. Det handler om at styrke elevernes personlige og sociale kompetencer, da dette 
forbedrer elevernes chancer for at klare sig i uddannelsessystemet. Alle kommunens pædagoger er 
blevet uddannet i metoden, og uddannelsesvejlederne anbefaler faget til de ikke-uddannelsesparate 
elever. 

6.6 Øget vejledning for elever i 10. klasse
Uddannelsesvejledningen har siden 2015 intensiveret vejledningen for eleverne i 10. klasse, hvor 
op mod 80% skønnes at være fokuselever. Der er en overrepræsentation af elever som efter endt 
10. klasse ikke er i gang med eller afbryder deres ungdomsuddannelse. Flere har behov for 
individuel vejledning. Det er ikke nødvendigvis en omfattende indsats, der skal til for at eleverne 
fortsætter i uddannelsessystemet og vælger en uddannelse, som passer til deres kompetencer i 
stedet for ikke at få en uddannelse. 

6.7 Mentor til unge i overgangen mellem grundskolen og 
ungdomsuddannelse 

Ungecentret kan tilbyde mentorstøtte til unge i overgangen til ungdomsuddannelse med henblik på 
at sikre fastholdelse i ungdomsuddannelse. En mentor kan både være den vejleder som den unge 
kender fra grundskolen eller en anden voksen som den unge er tryg ved fx en lærer eller pædagog 
fra fx en ungdomsklub. Mentorerne er lønnede og er typisk tilknyttet op til fire måneder.

6.8 Opfølgning på unge 15-17 årige, der er frafaldet uddannelse eller 
beskæftigelse

Unge under 18 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter 
mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan.

Når en ung afbryder et uddannelsesforløb, kontaktes den unge og den unges forældre med henblik 
på at få den unge i gang med et relevant tilbud og der lægges samtidig en plan for hvornår den 
unge kan påbegynde en ungdomsuddannelse. 
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Forældrene spiller en vigtigt rolle i arbejdet med denne målgruppe og det er vigtigt at de involveres 
tidligt. Det er vigtigt at sikre en god dialog med den unge og familien og evt. inddrage andre 
relevante aktører, fx Familieafdelingen eller boligsociale medarbejdere med henblik på en 
helhedsorienteret støtte af den unges vej tilbage til uddannelse. I yderste konsekvens er der 
mulighed for at sanktionere i børne- og ungeydelsen, hvis uddannelses- og beskæftigelsespligten 
ikke opfyldes.

Opgørelser fra Ungecentret viser, at cirka halvdelen af de 15-17 årige, der på nuværende tidspunkt 
er mellem uddannelses- og beskæftigelsestilbud, har været identificeret som fokuselever. Dette 
indgår i den nærmere analyse af fokuselever som nævnt i kapitel 2 og den kommende udvikling af 
indsatser, der understøtter fokuselever.

Nedenstående figur viser sammenhæng mellem indsatser, mål og effekt.
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7 Unge ledige med en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse 
(18-29 år)

Hovedudfordringen for de unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse er ledighed. At 
have en erhvervskompetencegivende uddannelse betyder, at de unge er klar til at varetage et job 
uden yderligere uddannelse. Hovedparten af de unge med en erhvervskompetencegivende 
uddannelse er dagpengemodtagere. Siden efteråret 2016 har Ungecentret varetaget 
dagpengeindsatsen for unge under 30 år, med undtagelse af unge med en akademisk uddannelse.

Målet for indsatsen er at understøtte de unge i at finde den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. 
De unge i denne målgruppe møder første gang i Ungecentret til et infomøde, hvor de introduceres 
til relevant lovgivning og forpligtelser. De bliver endvidere introduceret til Ungecentrets 
rekrutteringskonsulent for at sætte fokus på match og rekruttering allerede fra begyndelsen af 
deres ledighedsperiode. Der vil i mødet med borgeren være et konsekvent fokus på ordinære job.

7.1 Intensiv, jobrettet indsats
Alle unge med uddannelse får en intensiv indsats i den første ledighedsperiode, der tilrettelægges 
individuelt med stor mobilisering af den lediges eget initiativ og plan. For alle nyuddannede under 
30 år vil der være fokus på, at de får joberfaring og opbygning af et netværk samt fokus på 
jobmuligheder og en bredere jobsøgning. Derfor skal den første aktivering i udgangspunktet også 
være virksomhedsrettet. Indsatsen består blandt andet af samtaler, informations- og temamøder, 
brug af virksomhedsrettede tilbud (praktik, løntilskud og jobrotation) mv.

7.2 Akademikercentrets indsats
Unge akademikere følger reformens krav om hurtig indsats via første virksomhedsrettede forløb 
inden 12 ugers ledighed. Allerede mellem 7-8 uge indkaldes den unge til et ”PIF” (praktik i fokus) 
forløb, hvor man selv skal finde den virksomhedsrettede indsats. Alle kommer gennem dette tilbud 
og alle får aktiveringstilbuddet som en konkret virksomhedsrettet aktivitet.

Endelig er der en række parallelle supplerende tilbud, man individuelt vurderes til at deltage i. Dette 
kan være åben vejledning (uden tidsbestilling), Internationale hold, hvis man ikke er dansktalende, 
Virksomhedscafeer, matcharrangementer mm. 

Endelig får alle seks samtaler indenfor de første 6 måneder, heraf er to af dem sammen med deres 
respektive a-kasse.
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Nedenstående figur 5 viser sammenhængen mellem aktiviteter, mål og effekt for de unge med en 
erhvervskompetencegivende uddannelse.
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8 Unge uden uddannelse og job (18-
29 år)

Denne målgruppe har en udfordring med både manglende uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen 
for denne målgruppe varetages primært af Ungecentret, der således skal understøtte, at de unge er 
ordentligt klædt på til uddannelses- og jobstart og at de, der har behov for det, støttes gennem 
deres uddannelsesforløb. Det forudsætter de rette faglige kompetencer og fleksibilitet i forhold til at 
iværksætte og omstille indsatser, så de matcher den enkelte unges behov. Desuden stiller det krav 
til Ungecentret om at være i kontakt med de unge og en lang række samarbejdspartnere.

Udover de lovpligtige og tværgående indsatser (kapitel 4), har Frederiksberg Kommune særligt 
fokus på gruppen af unge uden uddannelse eller job gennem nedenstående indsatser. De 
tværgående tilbud, fx fastholdelseskonsulenterne, er en vigtig indsats for denne målgruppe.

8.1 Fremtidsværkstedet
På Fremtidsværkstedet stilles en lang række af faglige kompetencer til rådighed, som både 
understøtter muligheden for FVU-screening (forberedende voksenundervisning), hjælp til oprettelse 
af CV på jobnet, introduktion til joblog, uddannelsessøgning mv. Endvidere hjælp til udformning af 
job- og praktikansøgninger, uddannelsesvejledning, undervisning i arbejdsmarkedskultur og mental 
robusthed. 

8.2 Brobygning og virksomhedspraktik
For at hjælpe de unge, der ikke er i gang med en uddannelse anvendes brobygningsforløb og 
virksomhedspraktik, som kan bidrage til at de unge kan blive afklarede i forhold til deres fremtid. 

Formålet med både brobygning og virksomhedspraktik er, at de unge skal blive mere afklarede og 
kvalificerede i deres uddannelsesvalg. Det får de mulighed for gennem et konkret praktikophold på 
eksempelvis TEC, hvor de får et reelt indblik i de uddannelseskrav og det uddannelsesmiljø, som de 
fremover kan blive en del af. Ligeledes kan et forløb i virksomhedspraktik kvalificere de unges 
uddannelsesvalg, da de får et konkret indblik i hverdagen og arbejdsopgaver i den pågældende 
virksomhed. Værkstederne på F86 udgør ligeledes en form brobygning til uddannelse. Det konkrete 
indblik vurderes at være en central forudsætning for de unges motivation til og chancer for 
gennemførelse af en uddannelse.

Tiltagene forventes at resultere i, at flere unge vil starte på en erhvervsuddannelse eller får 
kendskab til, at dette er en mulighed.

8.3 Forberedende grunduddannelse (FGU)
Som en udløber af den nye politisk aftale på nationalt plan om Bedre veje til uddannelse og job for 
unge, er udviklingen af en samlet, forberedende grunduddannelse, FGU. Fra 2019 afløser FGU’en 
erhvervsgrunduddannelsen (EGU), produktionsskolerne og den koordinerede ungeuddannelse 
(KUU). Det er således et nyt tilbud for unge med behov for en forberedende uddannelse, der afløser 
en række af de eksisterende tilbud, som Ungecentret benytter i dag.

8.4 Nytteindsats til åbenlyst uddannelsesparate unge
Alle åbenlyst uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp skal arbejde for den ydelse de 
modtager, indtil de kan gå i gang med en uddannelse. Det sker blandt andet gennem 
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nytteindsatsen. Ungecentret har gode erfaringer med denne indsats, der får de åbenlyst 
uddannelsesparate hurtigere i job eller uddannelse. 

8.5 Unge med svære psykiatriske diagnoser – IPS metoden
For de unge ledige med svære psykiske lidelser anvender kommunen blandt andet IPS-metoden 
(individuel placering og støtte), der handler om at fremme rehabilitering gennem inklusion på 
arbejdsmarkedet (eller uddannelse). Metoden er en form for individuel, håndholdt jobindsats, hvor 
formålet netop er at integrere borgere med svære sindslidelser på det ordinære arbejdsmarked 
frem for i beskyttet beskæftigelse. Med budgetforliget for 2018 er der indgået aftale om indtil videre 
at fortsætte projektet til 2020.

8.6 Hjemløse unge og forebyggelse af hjemløshed blandt unge 
De unge hjemløse har ofte komplekse problemstillinger og dårlig kontakt til kommunen. 
Frederiksberg Kommune har gennem de sidste år fået god erfaring med at understøtte denne 
gruppe, og indsatsen med fremskudt sagsbehandling fortsætter. Desuden fortsætter det 
forebyggende arbejde i forhold til koordineret sagsbehandling og tidlig bostøtte.

Nedenstående to figurer illustrerer sammenhængen mellem aktiviteter, mål og effekt fordelt på 
åbenlyse uddannelsesparate og uddannelsesparate i figur 6 og de aktivitetsparate og unge med 
behov for en særlig indsats i figur 7. Der er visse overlap mellem aktiviteterne for de unge i de 
forskellige kategorier, hvorved opdelingen skal ses som vejledende og ikke som endegyldig.
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9 Resultatopfølgning
Overordnet set lykkes ungeindsatsen først, når den unge er lykkedes. Medarbejdernes tilgang til 
den unge er professionel og medarbejderne handler professionelt på den unges problemstilling. De 
unge skal have tillid til, at den indsats, de får tilbudt, er den rette og vil hjælpe dem i den situation, 
de står i. Derfor er der stort fokus på at følge resultaterne af de iværksatte indsatser på 
ungeområdet. 

Kommunens ungeopfølgning medfører blandt andet, at indsatser, der viser sig ikke at have den 
forventede effekt eller er uhensigtsmæssige, vil udgå, og andre mere hensigtsmæssige og 
effektfulde indsatser vil træde i stedet for. Nedenstående figur illustrerer den proces, som 
effektopfølgningen på ungeområdet er en del af.

 

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget får forelagt en resultatopfølgning på ungeområdet 
(ungeopfølgningen) to gange årligt - henholdsvis maj og november. Som led i resultatopfølgningen 
følges der løbende op på resultater for ungegruppen gennem fokusaftalen med Ungecentret. I 
fokusaftalen indgår konkrete resultatmål for en treårig periode, og der følges internt op på 
realiseringen af målene på månedlige møder. Fokusaftalen fungerer som afsæt til en løbende 
drøftelse af, hvordan arbejdsmetoder og indsatser kan justeres, således at de unge oplever, at det 
er de mest effektfulde tilgange, der anvendes. Denne styring skal sikre en sammenhængskraft i 
indsatserne, så det understøtter opfyldelsen af de fælles mål. Yderligere bliver udvalget forelagt 
effektopfølgningerne på arbejdsmarkedsområdet, hvor ungegruppen indgår som en del af den 
samlede gruppe. 

Der er snitflader til den resultatopfølgning, der foregår i regi af Undervisningsudvalget. Dels er der 
sammenfald i nogle af de mål, der følges op på i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og 
Undervisningsudvalget. Dels er der opfølgning på nogle mål, som primært knytter sig til det ene 
udvalgsområde, men som samtidigt er interessant for det andet udvalg at orientere sig i. 
Nedenstående figur viser en oversigt over resultatopfølgningen på tværs af Arbejdsmarkeds- og 
Uddannelsesudvalget og Undervisningsudvalget.
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I figuren tages der udgangspunkt i den nye, nationale målsætning, gældende fra 2019, nemlig 
målsætningen om at alle unge skal have en uddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse.
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Bilag 1 – Sammenhæng til andre 
planer og politikker
Unge godt på vej skal ses i tæt sammenhæng med en række andre planer og politikker i 
kommunen. Nedenstående figur illustrerer de øvrige planer og politikker, som Unge godt på vej har 
snitflader til:
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Unge godt på vej
Maj 2018


