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Unge godt på vej 2022-2025 – skitse til første planudkast 

Indledning 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets strategier på ungeområdet fastlægges primært i 
målgruppeplanen Unge godt på vej og udmøntes blandt andet via strategien Job i fokus og den Fælles 
Kommunale Ungeindsats (F-KUI). Unge godt på vej er Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets 
særlige perspektiv på den samlede tværgående kommunale ungeindsats. De årlige målgruppeplaner 
sætter rammen, målene og dermed den overordnede retning for indsatsen, ligesom den peger på 
udviklingstiltag, der kan styrke indsatsen yderligere, og giver en nærmere beskrivelse af målgruppen og 
de nuværende indsatser. Målgruppeplanerne justeres årligt og tilpasses i forhold til mål, udfordringer og 
indsatser på området, bl.a. på baggrund af ny lovgivning, viden og data på området, herunder 
resultatrapporten for 2021, der som aftalt udarbejdes i efteråret 2021.  

Der er som følge af coronakrisen en forventning om en vis grad af uforudsigelighed i udviklingen, også i 
2021 og ind i 2022, og der er derfor fokus på fortsat at håndtere opståede udfordringer med fleksible 
tilpasninger og justeringer af indsatser. 

Et bærende princip for indsatserne er, at det for alle målgrupper er virksomhedernes efterspørgsel efter 
arbejdskraft, der er bestemmende for de specifikke uddannelses- og beskæftigelsesmæssige indsatser 
for den enkelte unge. Baggrunden for dette fokus er, at uddannelse og deltagelse på arbejdsmarkedet 
fra en ung alder er noget af det, der isoleret set har den allerstørste betydning for, at man har og får et 
selvstændigt og rigt liv med kompetencer og ressourcer, der gør det muligt at deltage aktivt i 
samfundslivet. Og den mest direkte vej til arbejdsmarkedet – særligt for unge med udfordringer – går 
derhen, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft findes. Et andet bærende princip er fokus på det 
tværgående samarbejde om indsatsen for de unge.  

Ungeområdet har stor politisk bevågenhed både lokalt og nationalt, og det er derfor afgørende at sikre 
en opdateret og fremadrettet strategi på området inden for den nuværende dagsorden. 

Målgruppeplanen for 2022 vil ligesom tidligere års planer blive struktureret med en gennemgang af mål 
for ungeindsatsen, en beskrivelse af målgruppen og en gennemgang af den overordnede tilgang til 
ungeindsatsen, altså den måde forvaltningen arbejder med ungeindsatsen. Dernæst vil målgruppeplanen 
beskrive temaer og status for de pågående indsatser og slutteligt pege på en række aktuelle, relevante 
og væsentlige udviklingsspor.  

I denne skitse til første udkast for Unge godt på vej 2022-2025 gennemgås hovedelementerne i den 
kommende plan. Der er i skitsen indsat forklarende grå bokse, der markerer emner og områder, der vil 
blive yderligere uddybet i det endelige planudkast, som forelægges i efteråret 2021.  

1. Målgrupperne for ungeindsatsen og mål for ungeindsatsen 

1.1 Målgrupperne for ungeindsatsen 
Bruttomålgruppen for ungeindsatsens uddannelsesvejledning, beskæftigelsesindsats mv. er unge 
frederiksbergborgere i aldersgruppen 13-29 år. Der skelnes mellem tre overordnede målgrupper, hhv. 
unge i udskolingen (13-15 år) og 15-17 årige (ej grundskole), unge ledige med en 
erhvervskompetencegivende uddannelse (18-29 år) samt unge uden uddannelse og job (18-29 år).  
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Unge i udskolingen (13-15 år) samt 15-17 årige: 
Denne gruppe udgøres af alle unge i aldersgruppen 13-17 år, og med i alt ca. 5.000 unge er det langt 
den største delmålgruppe. Heraf er 3.690 elever i udskolingens 7. til 10. klasse, som får kollektiv 
vejledning med henblik på valg af den rette ungdomsuddannelse. Denne gruppe unge indeholder 
ligeledes de unge, der vurderes at være ikke-uddannelsesparate. Det er unge, som på 
vurderingstidspunktet vurderes ikke at have de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at kunne 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingen sker første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og 10. 
klasse. Udviklingen i ikke-uddannelsesparate unge kan ses i figuren nedenfor. Det samlede antal er let 
faldende i 2021. 
 
Fig. 1: Antal ikke-uddannelsesparate unge (IUP) 
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2017 170 866 19,6% 153 811 18,9% 71 187 38,0% 

2018 235 926 25,4% 152 853 17,8% 59 196 30,1% 

2019 307 987 31,5% 204 904 22,6% 63 176 35,8% 

2020 280 977 28,7% 223 954 23,4% 70 96 72,9% 

2021 290 1066 27,2% 190 933 20,4% 89 130 68,5% 

 
 
Indsatsen for de 15-17-årige sker i et samarbejde mellem Ungecentret, skoler og forældre og består 
primært af forebyggende tiltag, der skal understøtte, at de unge fortsætter i uddannelse. Der er to 
indsatsspor for denne målgruppe: En bred indsats målrettet samtlige udskolingselever og en målrettet og 
intensiv indsats i forhold til de ikke-uddannelsesparate elever og de unge, der ikke er i uddannelses- eller 
beskæftigelsestilbud.    
 
Unge ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse (18-29 år): 
Denne delmålgruppe består overvejende af unge dagpengemodtagere og i mindre grad af unge, der 
modtager kontanthjælp. Der er i alt cirka 600 unge (fuldtidspersoner) på dagpenge pr. januar 2021. Dette 
er en stigning på ca. 13 pct. ift. januar 2020, hvor tallet var 541. Ud over de unge med ledighed som 
eneste hovedudfordring (jobparate unge) er der i denne delmålgruppe også unge, som udover ledighed 
har betydelige andre problemer, der kan være med til at forstærke ledighedsproblemet, fx sociale, 
psykiske eller misbrugsrelaterede problemer (aktivitetsparate unge). Denne sidste gruppe kan ofte have 
brug for psykiatrisk behandling eller misbrugsbehandling for at blive i stand til at varetage et job. 

Unge uden uddannelse og job (18-29 år): 
De unge uden uddannelse og job, som er på uddannelseshjælp, bliver inddelt i tre underkategorier, hhv. 
åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate. En stor del af de unge i denne 
delmålgruppe har andre problemer end ledighed såsom faglige, sociale eller helbredsmæssige 
udfordringer (aktivitetsparate unge). Målgruppen 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 (uddannelsesparate). Der er i alt cirka 260 unge (fuldtidspersoner) på 
uddannelseshjælp pr. januar 2021. Dette er et fald fra juni 2020, hvor der var 328 unge (fuldtidspersoner) 
på uddannelseshjælp.  
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Unge godt på vej 2022 vil indeholde en udfoldet beskrivelse af målgrupperne, deres udfordringer og de 
særlige indsatser for den enkelte målgruppe.  
 
1.2 Mål for ungeindsatsen 
Ungeindsatsen i Frederiksberg Kommune tager afsæt i den nationale udvikling på området, herunder ny 
lovgivning, ændrede rammer mm. Den Fælles Kommunale Ungeindsats (F-KUI) er hovedsporet for 
udviklingen af kommunernes ungeindsats, herunder den nationale målsætning om, at alle unge skal 
have afsluttet en ungdomsuddannelse, være i uddannelse eller i beskæftigelse. 

I Frederiksberg Kommune arbejdes der i ungeindsatsen med 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 fokus på de potentialer, der er på arbejdsmarkedet og efterspørgslen fra virksomhederne. 
Baggrunden for dette fokus er, at uddannelse og deltagelse på arbejdsmarkedet fra en ung alder er 
noget af det, der isoleret set har den allerstørste betydning for, at man har og får et selvstændigt og rigt 
liv med kompetencer og ressourcer, der gør det muligt at deltage aktivt i samfundslivet. Og den mest 
direkte vej til arbejdsmarkedet – særligt for unge med udfordringer – går derhen, hvor efterspørgslen 
efter arbejdskraft findes. Det betyder, at det er arbejdsmarkedet, der definerer beskæftigelsesindsatsen, 
og ikke omvendt. 
 
Strategiske og langsigtede mål for ungeindsatsen 

De nationale mål for ungeindsatsen omhandler et entydigt kommunalt ansvar for, at alle unge under 25 
år gennemgører en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse. Herudover indeholder 
lovgivningen nogle målsætninger, der nedbrydes i en række krav til kommunerne for unges 
gennemførelse af en ungdomsuddannelse. De nationale målsætninger for den fælles kommunale 
ungeindsats (F-KUI) fremgår nedenfor. 
 

 Hovedmål 1: I 2030 skal mindst 90 pct af de 25 årige have gennemført en ungdomsuddannelse 
 Hovedmål 2: I 2030 skal andelen af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller 

arbejdsmarked være halveret 
 Nationalt mål vedr. erhvervsuddannelse: Mindst 25 pct af en ungdomsårgang skal søge en 

erhvervsuddannelse som førsteprioritet lige efter 9./10. kl i 2020. Målet for 2025 er 30 pct  
 
I forhold til det nationale mål vedr. erhvervsuddannelse er der indsat en forpligtelse til, at 
Kommunalbestyrelsen udarbejder lokale måltal, der som minimum skal udgøre en søgning på 10 pct af 
en ungdomsårgang. Ved søgetal derunder, skal kommunen offentliggøre en handlingsplan, der beskriver 
tiltage for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. 
 
I ungeindsatsen i regi af Unge godt på vej, 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, 
ligesom de understøtter og er tæt forbundne med de nationale målsætninger i regi af F-KUI. Målene i 
regi af Unge godt på vej er således en foreløbig udmøntning af de nationale mål. Fremover vil målene i 
Unge godt på vej være underlagt de tværgående mål i Frederiksberg Kommune, der er under udvikling i  
programmet for ”Styrket governance i den fælles kommunale ungeindsats” (jf. AUU den 12. april 2021, 
pkt. 30).   

 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
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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 dette 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 handler om unge på 25 år, og som har en 
fremtidig tidshorisont i hhv. 2025 og 2030. Indsatsen for at opnå mål 3 er således dels den nuværende 
indsats for unge, der nærmer sig 25 år, men handler i høj grad også om indsatsen i udskolingen. 

Indikatorerne er valgt ud fra tilgængelige data samt muligheden for fx benchmarking i forhold til andre 
kommuner. 

MÅL OG INDIKATORER STATUS – senest opdaterede data for 
aktuelle mål 

1. Færrest mulige unge på 
offentlig forsørgelse 

 

 
Den generelle udvikling i forsørgelse 

1a.  Andelen af unge (18-29 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 

  
Ikke-uddannelsesparate elever 

1c. Andelen af elever der ved afslutning af 9. 
klasse er ikke-uddannelsesparate skal 
nedbringes således, at andelen af unge, 
der modtager offentlig forsørgelse 
henholdsvis tre og fire år efter 
afgangseksamen, falder. 
 

Ved offentlig forsørgelse forstås alene ydelser som 
kommunen udbetaler eller medfinansierer, SU tæller derfor 
ikke med.   
 

Ad. 1a:  
Ungeledigheden er på 5,4 % pr. januar 2021. Dette er 
stadig et væsentligt lavere niveau end klyngen og 
landsgennemsnittet  
 
Ad. 1b: 
Andelen af unge med mere end 6 mdr offentlig 
forsørgelse er 2,5 % pr. 1. januar 2021. I 2020 var 
den 2,3 %. Antal  var 1035 unge i 2020, og 1201 unge 
i 2021. Tallet viser let stigende indikation. 
 
Ad. 1c: 
Den seneste opgørelse viser, at der er 20,4 % ikke-
uddannelsesparate 9. klasseselever i 2021. I 2020 var 
tallet 23,4 % af 9. klasseseleverne. Der er således 
sket et lille fald i ikke-uddannelseparate 9. 
klasseselever.  
Det samlede tal for ikke-uddannelsesparate elever i 
8.-10. kl. var 573 i 2020 og er 569 i 2021. Der er 
således samtidig en lille stigning i 8. og 10. klasse.  
 

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% af unge bosiddende på 
Frederiksberg skal søge en 
erhvervsuddannelse lige efter 9. og 10. 
klasse. 

 
 
 
 

Ad. 2a: 
Senest opdaterede data viser, at 86,8 % af årgang 
2018 er i gang med en ungdomsuddannelse 15 
måneder efter endt grundskole. Dette er 0,7 
procentpoint over landsgennemsnittet 
Frederiksberg 2014 2015 2016 2017 2018 

15 mdr. 84,00% 88,40% 89,20% 89,50% 86,80% 
 
Ad. 2b: I 2021 har 7,4% af de unge søgt en 
erhvervsuddannelse lige efter 9. og 10. klasse. Dette 
er et fald på 0,6% 
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Ikke-uddannelsesparate elever 
2c. Andelen af en årgang ikke-

uddannelsesparate elever, som er i gang 
med eller har gennemført en 
ungdomsuddannelse henholdsvis tre og 
fire år efter afgangseksamen, skal øges. 
 

Ad. 2c: 
Senest opdaterede data pr juni 2020 viser, at andelen 
af ikke-uddannelsesparate elever, der har gennemført 
eller er i gang med en ungdomsuddannelse efter 3 og 
4 år ser ud til generelt at være stigende. Data 
opdateres efterår 2021 ifm. resultatrapporten  

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, 
uden tilknytning til uddannelse eller 
arbejdsmarkedet, være reduceret med 25 
procent. 

 
Delmål – alle unge (Frederiksberg-målsætning) 

3c.  I 2022 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. 
 

Ad. 3a:  
Senest opdaterede data pr juni 2020 viser, at 
Frederiksberg Kommune lever op til målsætningen 
pba. profilmodellens forudsigelse 
 
Ad. 3b: 
Senest opdaterede data pr juni 2020 viser, at det er 
muligt at nå målet om en reducering med 25% 
 
Ad. 3c: 
Senest opdaterede data pr juni 2020 viser, at 
Frederiksberg Kommune sandsynligvis lever op til 
målsætningen pba. profilmodellens forudsigelse 
 
Langsigtede mål: 
Senest opdaterede data pr juni 2020 viser, at målet  
om at 90% af de 25-årige skal have gennemført en 
ungdomsuddannelse burde kunne indfries pba. 
profilmodellens forudsigelse 
Senest opdaterede data pr juni 2020 viser, at det er 
muligt at nå målet om en halvering af restgruppen 

 

Udviklingen i målopfyldelsen følges løbende, og der er en status på indikatorerne og en konkret 
opfølgning på data via resultatrapporten for 2021, der forelægges udvalget i efteråret 2021 sammen med 
den endelige målgruppeplan. Resultatrapporten bliver brugt til at motivere indsatsviften i afsnit 3. På 
baggrund af udviklingen og den generelle erfaring vedr. indsatser fra bl.a. Ungecentret, peges på 
opmærksomheder ift. ungeindsatsen. De aktuelle opmærksomhedspunkter er nævnt i afsnit 4 om 
”udviklingsspor”, hvor også eventuelle behov for justering af disse gennemgås.  

Unge godt på vej 2022 vil videreføre mål og delmål fra Unge godt på vej 2021, dog vil målene fremover 
være underlagt de tværgående mål i Frederiksberg Kommune, der er under udvikling i  programmet for 
”Styrket governance i den fælles kommunale ungeindsats” (jf. AUU den 12. april 2021, pkt. 30). I Unge 
godt på vej 2022 vil indikatorerne for målopfyldelse blive fulgt nøje med et uddybende og samlet overblik. 
Den måde forvaltningen følger op på målene videreføres ligeledes, dog blev det ved forelæggelsen af 
Unge godt på vej 2021 den 30. november 2020 (pkt 89) besluttet, at effektrapporten fremover skal 
forelægges sammen med den endelige målgruppeplan én gang årligt i 4. kvartal, da dette giver en mere 
dynamisk og tidssvarende proces. Resultatrapporten blev senest forelagt udvalget den 8. juni 2020 (pkt. 
45). Senest opdaterede data er medtaget i dette første udkast til målgruppeplanen og vil blive uddybet 
med aktuelle data i det endelige planudkast via resultatrapporten for 2021.  
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2. Tilgang til ungeindsatsen  
Unge mennesker har mange forskellige problemstillinger og behov. Indsatsen på Frederiksberg er 
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 unge, der modtager en række af de øvrige ydelsestyper, er det Jobcentret, der varetager 
indsatserne. 

Frederiksberg Kommunes Ungecenter er den centrale aktør i ungeindsatsen og sikrer i samarbejde med 
de øvrige afdelinger 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 en 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 Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter om stoffer og alkohol (FKRC), med 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).  

Dette samarbejde er aktuelt struktureret i governanceprojektet om den Fælles kommunale ungeindsats 
(F-KUI), som blev forelagt udvalget den 12. april 2021 (pkt. 30). Der arbejdes ligeledes aktuelt med at 
opbygge yderligere viden om restgruppen af unge uden uddannelse og job, i det tre-årige projekt 
”Udsatte unge godt på vej”, der er finansieret af Socialstyrelsen, og som udvalget godkendte den 1. 
februar 2021 (pkt. 7). I regi af dette projekt er udviklingen af indsatserne om én indgang og én plan for de 
unge struktureret omkring ansættelsen af særlige ungeguides på tværs af hhv. Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsområdet, og Børne- og Ungeområdet.  

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 af 
unge. De mange kompetencer samlet under samme tag i Ungecentret understøtter i særdeleshed den 
tværfaglige tilgang. 

Den måde, hvorpå ungeindsatsen er organiseret, vil blive beskrevet yderligere i Unge godt på vej 2022. 

3. Beskrivelse og status for indsatser 
Indsatserne er opdelt i hhv. indsatser for unge i udskolingen (13-15 år) og 15-17 årige, unge ledige med 
en erhvervskompetencegivende uddannelse (18-29 år), unge uden uddannelse og job (18-29 år) samt 
understøttende og tværgående indsatser. Alle disse indsatser bidrager væsentligt til at nå målene i Unge 
godt på vej. 
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Det er fortsat den overordnede vurdering, at den nuværende tilbudsvifte i langt overvejende grad er 
tilstrækkelig og dækkende, og at indsatsen kan fortsætte i 2022. Der vil dog, grundet coronakrisen, også 
i 2021 og ind i 2022 kunne forventes en vis grad af uforudsigelighed i udviklingen. Det er derfor 
afgørende fortsat at kunne håndtere opståede udfordringer med fleksible tilpasninger og justeringer af 
indsatser.  
 
Der arbejdes ligeledes i det tværgående F-KUI governancespor med konsolidering af fælles tværgående 
mål og udvikling af eventuelle yderligere forebyggende og tværgående indsatser, der kan understøtte 
opnåelsen af de lovgivningsmæssige krav til en fælles kommunal ungeindsats. I dette spor arbejdes 
også med styrkelse af data og ledelsesinformation, samt med udvikling af fælles økonomiske modeller.    
 
3.1 Indsatserne for unge i udskolingen (13-15 år) samt 15-17 årige 

Det centrale mål og indikatorer for, om indsatserne for unge i udskolingen og de 15-17 årige lykkes, er 
mål 2 om ”Flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse”. Senest tilgængelige data pr. juni 
2020 viser, at 88,6 procent af årgang 2017 er i gang med en ungdomsuddannelse (erhvervsfaglig 
uddannelse, gymnasial uddannelse, STU og KUU) 15 måneder efter endt 9. klasse. På landsplan er 
tallet 87,9 procent. Til gengæld er målet om, at mindst 10 procent af en ungdomsårgang vælger en 
erhvervsuddannelse som 1. prioritet, endnu ikke indfriet; i 2021 ligger andelen på 7,4 procent. Dette er et 
fald i forhold til 2020, hvor andelen lå på 8 procent. 
 
Vejledning om valg af uddannelse og erhverv 
Denne indsats retter sig mod elever i folkeskolens 7.-10. klasser og har et forebyggende sigte ift. at styrke 
unges valgkompetencer ud fra et karrierelæringsperspektiv. Indsatsen varetages af Ungecentrets 
uddannelsesvejledning og er den bredeste indsats, der varetages i forhold til de unge i udskolingen.  
 
Fastholdelseskonsulent til unge i overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelse  
Ungecentret kan tilbyde en fastholdelseskonsulent til unge i overgangen til ungdomsuddannelse med 
henblik på at sikre fastholdelse i ungdomsuddannelse. En fastholdelseskonsulent 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. Ordningen indgår i målet om, at den unge kun skal have én 
kontaktperson i regi af den Fælles kommunale ungeindsats (F-KUI).  
 
Inddragelse af forældre i vejledningen/uddannelsesplanlægningen 
Forældre inddrages altid, når det handler om unge under 18 år. Dette understøtter, at især unge fra 
uddannelsesfremmede hjem oplever større opbakning til deres uddannelsesvalg. Indsatsen understøtter 
ligeledes, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.  
 
Særlig indsats for ikke-uddannelsesparate elever 
Den tidlige identificering af ikke-uddannelsesparate unge, der foretages allerede i 8. klasse, er med til at 
understøtte, at der iværksættes konkrete vejledningsmæssige og skolemæssige indsatser for de unge. 
Der er mulighed for at fastholde den øgede indsats i forhold til denne målgruppe, så støtte og indsatser 
fastholdes i vejledningen efter endt grundskole.  
 
Praksisorienterede valgfag 
De praktiske fag er styrket i folkeskolen gennem elevernes mulighed for at have valgfag i håndværk og 
design mv. Denne ordning trådte i kraft i august 2019.  
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Øget vejledning for elever i 10. klasse 
Vejledningen for elever i 10. klasse er siden 2015 intensiveret, da der i denne målgruppe er en øget 
risiko for, at eleverne efter endt 10. klasse ikke er i gang med eller afbryder deres ungdomsuddannelse.  
 
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. Hvis de unge i 
denne målgruppe ikke er i gang med et relevant forløb, kontaktes den unge og den unges forældre mhp. 
at den unge opstarter et relevant forløb. Der er behov for en bred og tværfaglig dialog med en række 
relevante aktører på tværs af områderne i Frederiksberg Kommune, herunder eksempelvis de 
boligsociale medarbejdere, Familieafdelingen mv. Her vil den unge typisk blive indstillet til en 
ungekonference, der er en samarbejdsmodel, der konkret sætter den unge i centrum ved at sikre et tæt 
tværfagligt samarbejde. Ved unge under 18 år, vil en sagsbehandler fra Familieafdelingen eller PPR som 
regel deltage. Ungekonferencen operationaliserer de konkrete F-KUI lovkrav om én plan og én 
kontaktperson.  
Unge godt på vej 2022 vil indeholde en uddybende beskrivelse af status for indsatserne samt koblingen 
mellem indsatser og opnåelse af de ønskede resultatmål.   
 

3.2 Indsatserne for unge ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse 
18-29 år 

Det centrale mål og indikatorer for, om indsatserne for unge ledige med en erhvervskompetencegivende 
uddannelse lykkes, er mål 1 om ”Færrest mulige unge på offentlig forsørgelse”. Her kan fremhæves de 
positive indikatorer i den generelle ungeledighed, hvor Frederiksberg stadig klarer sig godt sammenlignet 
med klyngen og udviklingen på landsplan, selvom målet om at en ungeledighed på 5 pct. eller derunder 
ikke er opnået, idet ungeledigheden i 2021 er øget til 5,4 pct. Dette er dog et fald fra et niveau på 6,1 
procent i juni 2020, som må formodes at skyldes coronakrisen.  

Status kan ses af nedenstående tabel med udviklingen i ungeledighed: 

 Ungeledighed  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Frederiksberg  5,4% 5,0% 4,9% 5,0% 5,1% 5,4% 

Klynge 8,9% 8,4% 7,6% 7,3% 7,8% 8,6% 

Landsgennemsnit 9,8% 9,4% 8,9% 8,7% 9,1% 9,8% 

 

Ungecentrets intensive og jobrettede indsats tilrettelægges individuelt med fokus på, at de unge tilegner 
sig joberfaring, opbygger et netværk og har fokus på bred jobsøgning for at øge jobmulighederne. Den 
konkrete indsats består bl.a. af samtaler, informations- og temamøder, brug af virksomhedsrettede tilbud 
mv. Der er udviklet en række værktøjer til at understøtte indsatsen, herunder Jobshop, der tager afsæt i 
Job i Fokus-tanken ved at hjælpe borgere nærmere et ordinært job, og indsatsen Come-on, der er et nyt 
beskæftigelsesfremmende tilbud til udsatte unge. Denne indsats gives i samarbejde med de boligsociale 
medarbejdere og mentorteamet.  

Akademikercentret giver en hurtig indsats gennem et virksomhedsrettet forløb, inden den unge har været 
ledig i 12 uger. Den unge kan ligeledes tilbydes en lang række parallelle supplerende tilbud, såsom åben 
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vejledning, virksomhedscaféer, matcharrangementer og internationale hold, såfremt man ikke er 
dansktalende. Der er en særlig indsats for akademiske dimittender med risiko for langtidsledighed.  

Unge godt på vej 2022 vil indeholde en uddybende beskrivelse af status for indsatserne samt koblingen 
mellem indsatser og opnåelse af  de ønskede resultatmål. 
 

3.3 Indsatserne for unge uden uddannelse og job (18-29 år) 

De forebyggende indsatser i børneårene, jf. indsatsen for unge i udskolingen, er særligt vigtige i forhold 
til at forhindre, at denne målgruppe opstår. Der arbejdes i regi af F-KUI governancesporet med dette 
forebyggende sigte. Indsatserne for denne målgruppe er i Ungecentret tilrettelagt således, at de kan 
håndtere, at denne målgruppe ofte har en udfordring med både manglende uddannelse og 
beskæftigelse. Indsatsen understøtter, at de unge er ordentligt klædt på til uddannelses- og jobstart og at 
de, der har behov for det, støttes gennem deres uddannelsesforløb. De tværgående tilbud, fx 
fastholdelseskonsulenterne, er en vigtig indsats for denne målgruppe, ligesom ungeguiderne vil få en 
central rolle. Ungeguiderne ansættes i regi af et pilotprojekt finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen, 
som blev forelagt udvalget den 1. februar 2021 (pkt. 7). 

Det centrale mål og indikatorer for, om indsatserne for unge uden uddannelse og job lykkes, er mål 1 om 
”Færrest mulige unge på offentlig forsørgelse” og mål 3 om at ”Alle 25-årige skal have gennemført en 
uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse”. Den lave ungeledigheden på 5,4 % pr. januar 
2021 viser også at gruppen af unge uden uddannelse og job er lavere på Frederiksberg, da det er et lavere 
niveau end klyngen og landsgennemsnittet. Andelen af unge med mere end 6 mdr offentlig forsørgelse er let 
stigende, men dog stabilt, trods coronakrisen. Den seneste opgørelse viser desuden, at der i 2021 er et fald i 
ikke-uddannelsesparate elever, idet andelen aktuelt ligger på 20,4 procent, mod omtrent 30 procent i 2020. I 
forhold til mål 1 henvises endvidere til afsnit 3.2. 

I forhold til mål 3 er Frederiksberg Kommune godt på vej til at opfylde dette mål, der dog ligger et stykke 
ude i fremtiden. Det er derfor afgørende at fastholde fokus og indsatser. 
 
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.  

 
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 for brobygning til uddannelse. Det konkrete 
indblik vurderes at være en central forudsætning for de unges motivation til og chancer for at 
gennemføre en uddannelse. Tiltagene skal understøtte, at flere unge vil starte på en erhvervsuddannelse 
eller får kendskab til, at dette er en mulighed.  
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Nytteindsats 
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.   

Støtte til udsatte unge (IPS konsulent) 
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 og er Frederiksberg 
Kommunes beskæftigelsesindsats målrettet borgere med svære sindslidelser, som har et ønske om –  
og er motiverede for – at få et ordinært arbejde eller komme i uddannelse. Førhen ville en del af de unge, 
som nu tilbydes en IPS-indsats, have været i målgruppen for førtidspension.  

IPS-indsatsen fremmer rehabilitering gennem inklusion på arbejdsmarkedet (eller uddannelse). Metoden 
er en individuel, håndholdt jobindsats, hvor formålet netop er at integrere borgere med svære 
sindslidelser på det ordinære arbejdsmarked frem for i beskyttet beskæftigelse. IPS fokuserer på den 
enkelte borger og hjælper med at afklare, hvad der interesserer borgeren, og hvilke kompetencer 
personen har. IPS-indsatsen er en evidensbaseret metode, som i videnskabelige forsøg, herunder i en 
dansk sammenhæng, har vist signifikante positive resultater.  

Indsatser til forebyggelse af hjemløshed 
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.  

Come-on 
Come-on er et 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. 

Unge godt på vej 2022 vil indeholde en uddybende beskrivelse af status for indsatserne samt koblingen 
mellem indsatser og opnåelse af de ønskede resultatmål.  
 
3.4 Understøttende og tværgående indsatser  
De understøttende og tværgående indsatser er ligeledes afgørende at fastholde, hvis målene i 
ungeindsatsen skal opnås.  

Ungekonferencen 
Ungekonferencen er et centralt tiltag for de 15-29 årige, hvor det tværfaglige samarbejde mellem 
kommunale afdelinger kommer tydeligst til udtryk. På ungekonferencen deltager, ud over den unge selv, 
en henvisende medarbejder, der kan være fra enten Børne- og Ungeområdet eller Social-, Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsområdet. De resterende deltagere indkaldes under hensyntagen til at de rette fagligheder 
matches mod den unges udfordringer og problematikker. Ungekonferencen som samarbejdsmodel har 
fungeret siden efteråret 2019. Der afholdes en ungekonference hver anden uge. Ungekonferencen 
operationaliserer de konkrete lovkrav om én plan og én kontaktperson til den enkelte unge.  
 
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 
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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.  
 
Fastholdelse 
Ungecentret råder over én fastholdelseskonsulent (En fastholdelsesindsats omkring 
erhvervsuddannelserne), som skal sikre fastholdelsen af unge i overgangs- og startperioden på 
uddannelse eller i praktik/job. Målgruppen er frafaldstruede unge. Fastholdelseskonsulenten kan kobles 
til den unge allerede cirka tre måneder før uddannelsesstart, hvis den unges jobkonsulent vurderer, at 
der er et behov. Fastholdelseskonsulenten har mulighed for at følge den unge i op til seks måneder efter 
uddannelse eller job/praktikstart.  
 
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.  
 
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.  
 
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. Blandt andet på baggrund af de gode erfaringer blev det besluttet at udvikle og styrke 
samarbejdet yderligere med integrations og forebyggelsespakken.  
 
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 for 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 i deres igangværende uddannelse/beskæftigelse.  
Indsatsen fortsætter i de kommende år med at udbygge og forankre det gode samarbejde på tværs af 
forvaltningsområder. Blandt andet arbejdes der på udvikling af samarbejdet mellem den boligsociale 
indsats og udvalgte folkeskoler, forstærke unges brug af foreningslivet, bidrage til fortsat positiv kontakt 
mellem ungecentret og målgruppen mv. Herudover vil den boligsociale indsats fortsat stille både 
medarbejderressourcer og lokaler til rådighed for ungecentrets aktivitetsprojekt ”Come On”.  
 
Forberedende grunduddannelse (FGU) 
FGU er en samlet, forberedende grunduddannelse, som fra sommeren 2019 har afløst 
erhvervsgrunduddannelsen (EGU), produktionsskolerne, den kombinerede ungeuddannelse (KUU) og 
fag på VUC for unge under 25. år. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget fik den 30. november 2020 
forelagt en statussag om FGU Hovedstaden (pkt. 90).   
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4. Forslag til udviklingsspor 
På baggrund af gennemgangen i afsnit 3 peges foreløbigt på, at udviklingssporene fra Unge godt på vej 
2021 videreføres. I forbindelse med forelæggelsen af den endelige målgruppeplan i efteråret 2021, vil 
udvalget blive præsenteret for endelige forslag til 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. Udviklingssporene peger på forskellig vis ind i de strategiske mål og retningen for 
uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Frederiksberg Kommune samt udviklingen nationalt med 
ungemålsætningen og Den fælles kommunale ungeindsats (F-KUI). Udviklingssporene er særlige 
fokusområder, der på forskellig vis understøtter de langsigtede og strategiske målsætninger for 
ungeindsatsen, de indikatorer der er beskrevet, både ift. indsatser og organisatorisk opbygning, samt ift. 
de aktuelle lovgivningsmæssige vilkår. 

Der peges fortsat på følgende udviklingsspor: 

1. Styrket fælles kommunal indsats i regi af F-KUI governance sporet og herunder styrkelse 
af dataspor på ungeområdet  

2. Flere unge, der efter 9. og 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse 
3. Arbejdet med ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen 

Unge godt på vej 2022 vil indeholde en udfoldet beskrivelse af de særlige fokusområder, ligesom 
allerede iværksætte indsatser for en række af udviklingssporene også er beskrevet i afsnit 3. I Unge godt 
på vej 2022 vil udviklingssporene blive behandlet yderligere. 
 
 


