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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 landsgennemsnittet.
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 af mange forskellige grunde fortsat har det svært, og som har
brug for en ekstra indsats til at komme videre i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. 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 på linje med den nationale agenda, der med den politiske aftale om Bedre veje til
uddannelse og job og efterfølgende lovgivning matcher Frederiksberg Kommunes målsætning om,
at alle unge under 25 år skal have en uddannelse, eller være i uddannelse eller beskæftigelse.
Kommunen har med den nye lovgivning fået det entydige ansvar for at få alle unge i uddannelse
eller beskæftigelse gennem en sammenhængende ungeindsats, hvor den unge sættes i centrum for
en tværgående indsats. Det udmøntes blandt andet gennem de konkrete lovkrav om en
kontaktperson og en 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 i en to-årig periode
prioriteres at udvikle ungeområdet med fokus på en mere integreret, sammenhængende og
helhedsorienteret indsats. 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
Ungeindsatsen i Frederiksberg Kommune tager afsæt i den nationale udvikling på området,
herunder ændret lovgivning, rammer mm. Den kommunale ungeindsats er hovedsporet for
udviklingen af kommunernes ungeindsats, herunder den nye nationale målsætning om, at alle unge
skal have afsluttet en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse.
I Frederiksberg Kommunes arbejdes der i ungeindsatsen med afsæt i en overordnet logik i 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 tre langsigtede mål for ungeindsatsen på Frederiksberg.

1.1 Tre strategiske og langsigtede mål for ungeindsatsen
I ungeindsatsen arbejdes der med tre strategiske og langsigtede mål, der omhandler offentlig
forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse. De langsigtede mål er pejlemærker for ungeindsatsen og
understøtter den overordnede målsætning fra Beskæftigelsesplanen om, at flest mulig
frederiksbergborgere i den erhvervsaktive alder opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.
For ungegruppen på Frederiksberg er der i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng
følgende tre langsigtede mål:
1. Færrest mulige unge på offentlig forsørgelse
2. Flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse
3. Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i
beskæftigelse (national målsætning fra 2019)

1.2 Indikatorer – konkretisering af de tre mål
For at følge op på de strategiske målsætninger, arbejdes der med en række indikatorer for hver af
de tre målsætninger. På baggrund af udviklingen af indikatorerne er det således muligt at følge
udviklingen i forhold til de strategiske mål og bruge som pejling for, hvor der kan være brug for at
styrke indsatsen for målgruppen både i forhold til konkrete indsatser og organiseringen af
ungeindsatsen.
Nedenstående skema viser hvilke indikatorer, der arbejdes med i forhold til at følge op på de
langsigtede mål. Indikatorerne for mål 1 og 2 føder ind i mål 3, der har en fremtidig tidshorisont i
hhv. 2025 og 2030. Indsatsen for at opnå mål 3 er således dels den nuværende indsats, men
handler i høj grad også om indsatsen i grundskolen for børn fra mellemtrinene og op.
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1. Færrest mulige unge på offentlig forsørgelse
Den generelle udvikling i forsørgelse
1a. Andelen af unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse må ikke overstige 5 procent af den
samlede gruppe.
Langvarig forsørgelse
1b. Andel af unge på offentlig forsørgelse >6 måneder skal falde med 5% om året
Fokuselever
1c.
Andelen af fokuselever (ved afgangseksamen), der har modtaget offentlig forsørgelse
henholdsvis tre og fire år efter afgangseksamen, skal falde.

2. Flest mulige unge gennemfører en
ungdomsuddannelse
Alle unge
2a. Andelen af en ungdomsårgang, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder
efter endt grundskole, skal være højere end landsgennemsnittet.
2b. Mindst 10% vælger en erhvervsuddannelse som første prioritet.
Fokuselever
2c.
Andelen af en årgang fokuselever, som er i gang med eller har gennemført en
ungdomsuddannelse henholdsvis tre og fire år efter afgangseksamen, skal øges.

3. Alle 25-årige skal have gennemført en
uddannelse, være i uddannelse eller
være i beskæftigelse
Delmål – alle unge (national målsætning)
3a. I 2025 skal mindst 85 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
3b. I 2025 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller
arbejdsmarkedet, være reduceret med minimum 20 procent.
Delmål – alle unge (Frederiksberg-målsætning)
3a. I 2020 skal mindst 85 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
Langsigtede mål – alle unge

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.
Ved offentlig forsørgelse forstås alene ydelser som kommunen udbetaler eller medfinansiere, SU
tæller derfor ikke med.
Indikatorerne er valgt ud fra tilgængelige data på nuværende tidspunkt. Der sker en fortløbende
udvikling i tilgængelige data, og på sigt kan det således muliggøre andre relevante opgørelser, fx
benchmarking ift. andre kommuner.
Udviklingen følges op halvårligt med Ungeopfølgningen. Her følges der op på de konkrete mål, som
er beskrevet ovenfor. På baggrund af udviklingen og den generelle erfaring fra bl.a. Ungecentret, vil
det være muligt at pege på opmærksomheder ift. ungeindsatsen.
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Også i Undervisningsudvalget følges der op på udviklingen på området. I figuren nedenfor er
beskrevet sammenhængende mellem opfølgningerne i udvalgene og deres indbyrdes
sammenhænge.
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2 Udviklingsspor
Der arbejdes løbende med at udvikle og styrke ungeindsatsen på Frederiksberg med henblik på en
mere koordineret og sammenhængende indsats for målgruppen, og for at understøtte
målsætningerne i Unge godt på vej. Udgangspunktet for indsatsen er job i fokus – også når det
gælder valg af uddannelse. Udviklingssporene peger på forskellig vis ind i de strategiske mål og
retningen for uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Frederiksberg Kommune samt udviklingen
nationalt med ungemålsætningen, en fælles kommunal ungeindsats samt etableringen af den
forberedende grunduddannelse (FGU). Udviklingssporene er således særlige fokusområder, der på
forskellig vis understøtter de langsigtede og strategiske målsætninger for ungeindsatsen og de
indikatorer der er beskrevet, både ift. indsatser og organisatorisk.
Der peges på følgende udviklingsspor:
1. En styrkelse af det erhvervsrettede spor
Der er behov for et større fokus på mulighederne på erhvervsuddannelserne gennem bl.a.
øget vejlederfokus og en styrkelse af sporet i udskolingen og 10. klasse.
2. Introduktion af FGU (Forberedende Grunduddannelse)
FGU har elever fra august 2019. Der skal udvikles en systematisk vurdering af potentielle
elever.
3. Styrket indsats for fokuselever og ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen
Fokus på fokus-elever og ikke-uddannelsesparate elever med henblik på at flere bliver
uddannelsesparate.
4. Styrkelse af dataspor på ungeområdet
Opfølgning på nye data og styrke den strategiske anvendeles heraf.
5. Styrket samarbejde og koordinering på tværs af børne- og voksenområdet
Den fælles kommunale ungeindsats, herunder gennemførelse og opfølgning på en række
spydspidsprojekter på baggrund af analyse om styrket samarbejde og koordinering på tværs
af børne- og voksenområdet.

2.1 En styrkelse af det erhvervsrettede spor
Der er i dag en ubalance mellem unges valg af erhvervs- og gymnasiale uddannelser. Der er derfor
behov for at understøtte kulturen omkring uddannelsesvalg. Med den politiske aftale fra november
2018 – Fra folkeskole til faglært – er der nationalt kommet yderligere fokus på at styrke de unges
valg af erhvervsuddannelser, i lighed med indsatsen på Frederiksberg. Lovgivningen giver en række
muligheder, der blandt andet understøtter et øget samarbejde mellem grundskoler og
erhvervsuddannelser i udbuddet af valgfag, og der vil fremover være obligatorisk prøve i de
praktiske/musiske valgfag i 8. klasse.
Det nedsættes desuden en ekspertgruppe, der dels skal komme med anbefalinger til, hvordan
introduktionen til ungdomsuddannelserne kan styrkes og kvalificere elevernes valg af
ungdomsuddannelse, dels anbefale en ny model for rammerne for vurdering af elevernes
uddannelsesparathed.
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Der nedsættes også et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse
indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne og i større omfang end i dag placeres på
erhvervsskolernes lokationer.
Desuden arbejdes på landsdækkende plan på udviklingen af undervisningsmiljøer, styrke
grundforløbene, udvikle adgangskurser for erhvervsuddannede til udvalgte
professionsbacheloruddannelser, og mulighed for udvikling af adgangsgivende kurser til unge over
25 år.
På Frederiksberg indgår det erhvervsrettede fokus i regi af Åben Skole under grundskolerne under
temaet Uddannelse og job. Der arbejdes målrettet med virksomhedsbesøg, projekter på
erhvervsskoler og et samarbejde med Frederiksberg Erhvervsforum om virksomhedsbesøg mm.
Med budget 2019 er det desuden besluttet at ansætte en erhvervsplaymaker i to år, der skal
understøtte de unges valg af erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Ungecentret arbejder desuden med en målrettet strategi, ’EUD i fokus’, med fokus på en bredere
uddannelsesvejledning i normalsporet, øget kendskab til brancher med mangel på arbejdskraft og
uddannelsesafklaring gennem beskæftigelse, fx gennem fritidsjobs.
Hver kommune forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne
med henblik på at understøtte en aktivt indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.
Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, skal kommunen
offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til
erhvervsuddannelserne.

2.2 Introduktion af FGU (Forberedende Grunduddannelse)
FGU er en samlet, forberedende grunduddannelse, som fra sommeren 2019 afløser
erhvervsgrunduddannelsen (EGU), produktionsskolerne, den koordinerede ungeuddannelse (KUU)
samt almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende
voksenundervisning. Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller
er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse.
Der vejledes i forhold til FGU’s tre uddannelsesspor - almen grunduddannelse, produktions- og
erhvervsgrunduddannelse. Den unge får adgang til uddannelsen gennem en målgruppevurdering
som foretages af Ungecentrets vejledere.
I etableringen af det nye tilbud er der fokus på at få skabt attraktive institutioner med de rette
tilbud til de unge, der ikke kan optages på de almene uddannelser, og samtidig sikre overgangen
for elever i de tidligere uddannelsestilbud.

2.3 Styrket indsats for fokuselever og ikke-uddannelsesparate elever i
grundskolen
Der er stort fokus på at understøtte fokuselever ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen til at
blive uddannelsesparate. Der er fokus på skolernes tilbud til de ikke-uddannelsesparate elever med
henblik på at udbrede af best practice, og desuden arbejdes der med at udvikle en ensartet proces
for parathedsvurdering af eleverne og på udarbejdelse af handleplaner for eleverne.

2.4 Styrkelse af dataspor på ungeområdet
Der følges løbende op på ungeområdet og data er en væsentlig kilde til opfølgning, evaluering og
udvikling af indsatsen. Der arbejdes derfor løbende på at sikre tilgangen til de rigtige data, brug af
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ensartede data på tværs i organisationen og om der er behov for nye data og ændringer i den
løbende opfølgning. Et eksempel på behovet for nye data er den nye nationale målsætning, der
introducerer nye målsætninger og dermed behov for nye data til opfølgning.

2.5 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
og den unges udfordringer. Det forudsætter en indsats på tværs af mange kompetencer og ligger i
forlængelse af den nationale retning med den politiske aftale om Bedre veje til uddannelse og job
og kommunernes entydige ansvar for unge.
Det styrkede samarbejde er vejen 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.
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 blev der i to år prioriteret 1 mio. kr. årligt til at styrke det tværgående samarbejde,
og der arbejdes med videreudviklingen af en koordineret og sammenhængende ungeindsats på
Frederiksberg. Der er 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. Der arbejdes derfor målrettet
på at styrke koordinationen og understøttelsen af de unge i overgangen fra barn til ung.
Værdigrundlaget for en styrkelse af den fælles kommunale ungeindsats for disse børn og unge er:
 Ungeindsatsen er, hvor den unge er
 Det rigtige valg for den unge forudsætter den rette vejledning – den unge tages alvorligt,
men ikke bogstaveligt
 Den unges ejerskab er afgørende – indsatser gennemføres sammen med den unge
 Ungeindsatsens ansvarsfordeling er tydelig – det skaber den røde tråd i indsatserne
 Alle unge vil gerne normalvejen – ungeindsatsen understøtter den unges vedholdenhed og
fastholdelse i valg
Der arbejdes i første omgang målrettet med samarbejdsflader i forhold til:
 Ikke-uddannelsesparate unge
 Styrket samarbejde mellem PPR og Ungecentret
 Styrket samarbejde med familieafdelingen
Den fælles kommunale ungeindsats betyder, at stadig flere fagområder skal være tæt koordinerede
om at understøtte den unges vej til uddannelse og beskæftigelse, både i forvaltningen og i forhold
til de politiske fagudvalg.
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

11

derfor nærliggende at styrke samarbejdet om fremtidens ungeindsats med Socialudvalget og
Børneudvalget.
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3 Målgruppebeskrivelse
Der er i alt ca. 30.000 unge mellem 13 og 29 år på Frederiksberg. Af dem udgør målgruppen for
ungeindsatsen i Frederiksberg Kommune unge i denne aldersgruppe, 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

2019

Aktør

Unge i udskolingen

3.000

Grundskoler (Frederiksberg) og Ungecenter



Heraf fokuselever

Unge 15-17 år (ej grundskole)

Heraf unge i
ungdomsuddannelse

750*
1.150

Ungecenter

1.040

I alt
4.150
Tabel 1: skønsmæssig opgørelse fra Frederiksberg Ungecenter, april 2019
*Der er sket en stigning på 100 fokuselever fra 2018 til 2019, hvilket primært skyldes de ændrede adgangskrav til
ungdomsuddannelserne.

Tabel 2
Antal fuldtidspersoner på
offentlig forsørgelsesydelse
18-29 år
Kontanthjælp

Januar
2019

13

Uddannelseshjælp
Integrationsydelse – øvrige

286

Dagpenge – ikke akademikere

185

Forrevalidering

Aktør

Ungecenter

621
5

Ressourceforløb

72

Jobafklaringsforløb

19

I alt
Integrationsydelse –
integrationsprogram

623
621

Center for Integration

Dagpenge – akademiker

301

Center for ordinære job og akademikere

77

Center for sygedagpenge og afklaring

8

Center for Jobindsats

Fleksjobvisiteret

13

Center for job på særlige vilkår

Førtidspension

48

-

Sygedagpenge
Revalidering

Ydelsesgrupper i alt
1.089
Tabel 2: træk fra Jobindsats.dk, januar 2019
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Tabellerne giver et blik på ungegruppen og viser, at der på et givent tidspunkt er ca. 4.200 unge på
Frederiksberg, der får en eller anden form for vejledning eller en særlig indsats. 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. Derudover er der en gruppe selvforsørgede unge over 18 år, som
ikke er i gang med uddannelse eller er i beskæftigelse, der modtager vejledning. Denne gruppe
fremgår ikke af ovenstående oversigt.

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 2.250 elever i
udskolingens 7. til 10. klasse, som får ordinær vejledning med henblik på valg af den rette
ungdomsuddannelse.
750 elever er fokuselever. Fokuselever er elever,
herunder specialskoleelever, 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.

Fokuselever er elever med et særligt
behov for at kunne komme videre i
uddannelse, på grund af faglige,
personlige eller sociale udfordringer.
De kan være uddannelsesparate, dvs.
de vurderes at kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse, men langt de
fleste vurderes ikke at være
uddannelsesparate. En foreløbig
vurdering sker i slutningen af 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.

3.2 Unge ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse (1829 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
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kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen for unge dagpengemodtagere med en akademisk uddannelse
varetages af Center for Ordinære Job og Akademikercenter.
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
Derudover er der en gruppe af unge, der ikke modtager ydelse, men er berettiget til vejledning
samt en mindre gruppe, som modtager revalidering, er i ressourceforløb, fleksjob, i
jobafklaringsforløb, på førtidspension eller modtager ledighedsydelse.
Begrebet uddannelsesparat anvendes i denne forbindelse om unge over 18-årige og adskiller sig
således fra de ikke-uddannelsesparate grundskoleelever.
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.
3.3.4 Unge uden ydelse
Unge over 18 år, der ikke modtager ydelse, er berettiget til vejledning hvis de ikke er under
uddannelse eller i beskæftigelse. Denne gruppe unge henvender sig til Ungecentret fx i forbindelse
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med, at de søger ydelse. Mange er dog ikke berettiget til en ydelse pga. fx opsparing, men er ofte
unge med massive udfordringer, som har behov for afdækning af arbejdsevne eller specialiserede
beskæftigelsesfremmende forløb. Denne gruppe unge kan falde ind under alle de tre førnævnte
underkategorier af unge.
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4 Den unges indgang
De unge, som er målgruppe for ungeindsatsen 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, og sikrer en
koordineret og tværfaglig ungeindsats på Frederiksberg med én indgang og en tværgående,
sammenhængende og helhedsorienteret indsats for den unge.
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 mellem Arbejdsmarkedsog Uddannelsesudvalget og 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.
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4.3.3 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 og pædagogiske ledere fra folkeskoler i Frederiksberg
Kommune. Skolechefen er formand for rådet.
Formålet med Frederiksberg Uddannelsesråd er at understøtte den nationale målsætning om, at alle
unge skal have gennemført en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.
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 er bevilget i Budget 2019 i forlængelse af Mønsterbryderpuljen og udløber med udgangen
af 2021.

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.
I 2016 blev der bevilget midler til nummer to fastholdelseskonsulent. Indsatsen blev evalueret i
2018 og viser, at den styrkede fastholdelsesindsats netop understøtter sårbare og frafaldstruede
elever. Der blev desuden bevilget midler til en særlig vejledning for studerende på TEC. Erfaringen
viser, at særlig vejledning for denne gruppe er vigtig med henblik på fastholdelse og
gennemførelse, men at de unge fra Frederiksberg fordeler sig på en række forskellige EUDuddannelsesinstitutioner. For at understøtte den forebyggende indsats er behovet fremover således
dels en kontinuerlig fastholdelsesindsats og målrettet EUD-vejledning med et indgående kendskab
til forholdene for denne gruppe unge, med henblik på at understøtte de unges gennemførelse af
studiet. Indsatserne hænger uløseligt sammen med den fælles kommunale ungeindsats, der for at
kunne lykkes, kræver maksimalt fokus og indsats i forhold til EUD. Bevillingen til de to indsatser
udløber med udgangen af 2019.

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.
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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 er bevilget i Budget 2019 i forlængelse af Mønsterbryderpuljen og udløber
med udgangen af 2021.

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 uddannelsesrettede boligsociale indsats
Ungecentret har et tæt samarbejde med den samlede boligsociale indsats i Frederiksberg
Kommune. Der har i mange år været et koordineret samarbejde om at motivere unge til at benytte
Ungecentrets mangeartede tilbud. Særligt har der været gode erfaringer i den fremskudte indsats i
boligområdet Stjernen og Søndermarkskvarteret. Blandt andet på baggrund af de gode resultater i
den fremskudte indsats, blev det som led i Budget 18 og vedtagelsen af Integrationspakken
besluttet at udvikle og styrke samarbejdet yderligere. Med midlerne blev det prioriteret, at skalere
indsatsen og inddrage alle de boligsociale områder i kommunen.
Målgruppen for integrationspakken er unge mellem 15-29 år, som ikke har gennemført, eller er i
gang med en uddannelse, er frafaldstruede, kriminalitetstruede og som har forskellige sociale og
psykiske udfordringer. De unge kommer typisk fra uddannelsesfremmede hjem, hvor en eller begge
forældre som regel har en historik på offentlig forsørgelse.
Indsatsen er helhedsorienteret 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 fastholdes. De boligsociale medarbejdere kan med deres tætte
relation til den unge skabe kontakt og motivere de unge til at gå i dialog med vejledere og
rådgivere fra Ungecentret, og derigennem få adgang til Ungecenterets forskellige tilbud.
De boligsociale ungemedarbejdere er særligt koblet på unge i projektet ’Come On’, hvor de er
koblet på målgruppen som ressourcepersoner. Det indebærer en daglig kontakt og motivation af de
unge, til at blive i tilbuddet og derigennem forhåbentlig komme i ordinær beskæftigelse og eller
uddannelse. ’Come On’ er et aktivitetstilbud til de unge gennem lov om aktiv beskæftigelse.
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5.7 Forberedende grunduddannelse (FGU)
FGU er en samlet, forberedende grunduddannelse, som fra sommeren 2019 afløser
erhvervsgrunduddannelsen (EGU), produktionsskolerne og den koordinerede ungeuddannelse
(KUU).
Der vejledes således i forhold til den FGU’s tre uddannelsesspor - almen grunduddannelse,
produktions- og erhvervsgrunduddannelse. FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. Den
unge får adgang til uddannelsen gennem en målgruppevurdering som foretages af Ungecentrets
vejledere.
Hvert uddannelsesspor indeholder et basisniveau og herefter op til niveau 3. Med niveau 2 opnås
kompetence til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. For både produktionsgrunduddannelsen og
erhvervsgrunduddannelsen giver niveau 3 kompetence til at fortsætte i beskæftigelse på kvalificeret
grundlag.
Den enkelte elev kan begynde og afslutte på det niveau, som er det rigtige for eleven. På baggrund
af en uddannelsesplan udarbejder skolen sammen med eleven en forløbsplan, der fastlægger
uddannelsesforløbet og hvilke uddannelseselementer, der skal indgå. Det kan ud over valg af
uddannelsesspor for eksempel også være erhvervstræning, virksomhedspraktik, kombinationsforløb
og valgfag på tværs af de tre spor. Den unge kan som hovedregel være i FGU-forløbet op til to år.
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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 ved at styrke de unges valgkompetencer ud fra et karrierelæringsperspektiv, og
deres ønsker og drømme om uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen varetages af Ungecentrets
uddannelsesvejledning.

6.2 Erhvervsplaymaker
Med budget 2019 er der afsat midler til ansættelsen af en erhvervsplaymaker for at understøtte
kvalificere den erhvervsrettede retning for de unge. Erhvervsplaymakeren skal gennem konkrete
samarbejder mellem folkeskolerne, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne kvalificere elevernes
valg af ungdomsuddannelse. Det handler om at virkeligheden kommer ind i klasseværelset, og
eleverne kommer ud i virkeligheden.
Det kan fx ske gennem udvikling af nyskabende læringsforløb og projekter, som inddrager skoler,
uddannelser og virksomheder og gennem besøg i udskolingen af rollemodeller fra forskellige
erhvervsretninger, der fortæller om erhvervsuddannelser og hverdagen på en virksomhed.
Indsatsen udløber med udgangen af 2020.

6.3 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 bredt om uddannelsesvalg. Derfor inddrages forældrene altid, når det
handler om unge under 18 år, enten ved at de inviteres med til de samtaler, som UU-vejlederen har
med den unge, eller gennem efterfølgende orientering 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.
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Forældrene inviteres til Skills-messe (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.
Uddannelsesaften for tosprogede og nytilkomne forældre med mulighed for tolkebistand.
Forældrene inviteres individuelt.
Uddannelsesvejlederne deltager i skole/hjem-samtaler med alle fokuseleverne.

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

6.5 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 vejlederen vælge at fastholde
ressourcetildelingen til eleven, netop for at sikre, at fokus på støtte og indsatser fastholdes i
vejledningen efter endt grundskole.

6.6 Praksisorienterede valgfag
Som led i den kommende revidering af folkeskoleloven indgår en styrkelse af de praktiske fag i
folkeskolen gennem ændringer i valgfagene i folkeskolens udskoling. På Frederiksberg betyder
ændringen, at de nuværende fælleskommunale valgfag i 7.-8. klasse erstattes af fire valgfag
udbudt på egen skole eller i samarbejde mellem 2-3 skoler. I 7.-8. klasse skal kommunen
fremadrettet tilbyde håndværk og design og kan tilbyde madkundskab, billedkunst og musik.
Eleverne skal vælge et af disse to-årige valgfag. Ordningen træder i kraft august 2019, og de toårige valgfag afsluttes med prøve i 8. klasse.

6.7 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.

6.8 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
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fra fx en ungdomsklub. Mentorerne er lønnede og er typisk tilknyttet op til fire måneder. Ordningen
indgår i målet om, at den unge kun skal have en kontaktperson i regi af den fælles kommunale
ungeindsats.

6.9 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.
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.

Nedenstående figur 4 viser sammenhængen mellem indsatser, mål og effekt samt hvilke centrale
aktører, der understøtter indsatserne.

25

7 Unge ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse
(18-29 år)
At have en erhvervskompetencegivende uddannelse betyder, at de unge i princippet klar til at
varetage et job uden yderligere uddannelse. Gruppen af unge fordeler sig på unge, der udelukkende
har ledighed som en udfordring, og unge med udfordringer, der kan være med til at forstærke
ledighedsproblemet, fx sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede problemer. Denne sidste gruppe
kan ofte have brug for yderligere uddannelse for at kunne varetage et job.
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 Ungecentrets indsats – intensiv og jobrettet
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.
I 2019 er der udviklet to nye værktøjer mhp at understøtte de unges jobmuligheder. Jobshop
henvender sig til dagpengemodtagere i Ungecentret med mere end 26 ugers ledighed. Indsatsen
tager afsæt i Job i Fokus-tanken ved at hjælpe borgere nærmere et ordinært job ved hjælp af
virksomhedsrettede tilbud, herunder praktik og jobsøgningsværktøjer.
Come-on er et nyt beskæftigelsesfremmende tilbud til udsatte unge, herunder kriminalitetstruede
unge. Forløbet sker i samarbejde med de boligsociale medarbejdere og mentorteamet og henvender
sig til unge, der har andre udfordringer end kun ledighed.

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.
Derudover er der en række parallelle supplerende tilbud, man individuelt vurderes til at deltage i.
Det kan være åben vejledning (uden tidsbestilling), Internationale hold, hvis man ikke er
dansktalende, Virksomhedscafeer, matcharrangementer mm.
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Endelig får alle seks samtaler indenfor de første 6 måneder, heraf er to af dem sammen med deres
respektive a-kasse.
Med Budget 2019 er desuden afsat midler til at gennemføre en særlig indsats for akademiske
dimitttender med risiko for langtidsledighed.

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 (1829 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. Mange af
de unge modtager ydelse, mens andre er selvforsørgede, men de er alle berettiget til at bruge
Ungecentrets eksisterende tilbud.
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 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
nytteindsatsen. Ungecentret har gode erfaringer med denne indsats, der får de åbenlyst
uddannelsesparate hurtigere i job eller uddannelse.
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8.4 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 bygger på en recovery baseret tilgang, hvor den unge
gennem en individuel, håndholdt jobindsats støttes i beskæftigelse eller uddannelse, med
udgangspunkt i den enkeltes egne ønsker. IPS metoden har vist gode resultater i forhold til at
integrere borgere med svære sindslidelser på det ordinære arbejdsmarked, hvor også samarbejdet
med behandlingspsykiatrien er særlig betydningsfuldt.
Med budgetforliget for 2018 er der indgået aftale om indtil videre at fortsætte projektet til 2020.
Indsatsen er forankret i Center for Arbejdsrehabilitering med en dedikeret IPS-konsulent til de
unge, der arbejder tæt sammen med Ungecentrets uddannelsesvejledere og
fastholdelseskonsulenter.

8.5 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 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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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
Juni 2019
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