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Forord
Denne pjece beskriver Lolland Kommunes kommunale ungeindsats (KUI) der træder i kraft
den 1. august 2019.
Baggrunden for KUI i Lolland Kommune er, at
der den 1. august 2019 træder en ny national
uddannelsespolitik i kraft med den politiske
nationale målsætning:
”Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.”
Børne- og Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune har på
baggrund af den nye nationale uddannelsespolitik besluttet, at ungeindsatsen i Lolland
Kommune skal være for unge fra 13-24 år, og
formuleret tre politiske pejlemærker for ungeindsatsen:
1. Alle unge skal være i gang. Kommunen skal
sikre, at der er relevante tilbud og fællesskaber til alle unge, der kan hjælpe dem på
vej mod uddannelse eller job.

2. Alle unge skal nå længst muligt med de forudsætninger og interesser, de har. Uddannelse er vejen for de fleste. Lolland Kommune skal gøre det let for de unge, der ønsker
at vælge en erhvervsrettet vej mod job og
selvforsørgelse.
3. Alle unge skal mødes af en sammenhængende og tværfaglig indsats, der understøtter den unges livsduelighed ved at klæde
den unge på til at udvikle.
Med den nye nationale politiske aftale samles
en række af de forberedende tilbud og uddannelser i den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Samtidig placeres ansvaret for
at gøre alle unge parate til at gennemføre en
ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse samt koordinere den samlede kommunale
ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen entydigt hos kommunerne.

Den kommunale ungeindsats i Lolland Kommune - juni 2019 – 3

Organisering
Organiseringen af ungeindsatsen er udarbejdet på baggrund af de politiske målsætninger,
samt praksisviden og erfaringer, der allerede
foreligger i Lolland Kommune.

Direktør

Sektorchef

Sektorchef

Sektorchef

Børn og
Unge

Skole og
Dagtilbud

Social og
Arbejdsmarked

Ungeindsatsen organiseres ud fra en matrixtænkning med en bred organisatorisk
forankring og videndeling på tværs. Myndighedsansvaret fastholdes på de respektive
myndighedsområder.
Procesansvarlig

Ungeindsats

Figur: Ungeindsatsen i Lolland Kommune organiseret
som en matrixorganisation

Organisering af ungeindsatsen
•

en tværgående ledergruppe (leder af ungeindsatsen (formand), teamleder for myndighedsopgaven på beskæftigelsesområdet, leder for Center for Støtte og vejledning, leder for
Socialpsykiatri og misbrug, souschef for Børn og Unge, leder fra Skole og Dagtilbud)

•

et struktureret samarbejde på tværs af myndighedsområderne på børn og unge-, arbejdsmarkeds- og dele af socialområdet

•

en kerneindsats med selvstændig ledelse med ansvar for hovedprocessen

Struktureret samarbejde på tværs
Medarbejderne i kerneindsatsen og medarbejdere fra uddannelses-, beskæftigelses- og dele
af socialindsatsen skal arbejde sammen på en
måde, som gensidigt fremmer hinandens kompetencer til gavn for den unge.
Samarbejdet med den unge om vejen til uddannelse og job skal involvere de relevante
fagpersoner, der arbejder med den unge i
hverdagen. Medarbejderne er fortsat forankret
i den eksisterende funktionsopdelte organisation, men med kobling til ungeindsatsen i ad hoc
baserede grupper omkring den unge.
Sagsbehandlingen på børneområdet og jobcenterområdet er forankret i de pågældende myndighedsområder.
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Fagområder i samarbejdet
•

Skoleområdet

•

Ungdomsskolen

•

Socialfaglige vejledere

•

PPRC

•

B&U myndighed

•

Foranstaltningstiltag (Servicelovens § 52)

•

Jobcenter

•

Center for Støtte og Vejledning

Samarbejdet på tværs kan illustreres som
figuren nederst på siden. Det grønne er fagsektorene, der løser deres kerneopgave og
samarbejder med kollegaer fra andre områder, når borgeren har behov for støtte fra flere
fagområder.
I midten er ”kernen i ungeindsatsen” som
består af medarbejdere med specialiserede
kompetencer, der støtter primærområderne
med rådgivning og vejledning og varetager en
række konkrete funktioner i arbejdet med at
sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i arbejde. Blandt
andet rollen som kontaktperson.

Kernen i ungeindsatsen
Kernen i ungeindsatsen er organisatorisk forankret i sektor Børn og Unge og indgår som
specialressource i Den understøttende enhed.
Ansvaret for ungeindsatsens hovedprocesser
placeres hos en selvstændig leder, hvis rolle og
ansvar svarer til en decentral leder i Lollandsmodellen. Lederen referer til sektorchef for
Børn og Unge.
Lederen har det faglige og personalemæssige
ansvar for medarbejdere i kerneindsatsen.
Lederen har ikke ansvar for sagsbehandlingen
på de respektive myndighedsområder.

Figur: Organisering af ungeindsatsen
i basisorganisation og kerne

Tilbud
Visitation til støtte og vejledning
Visitation, socialpsykiatri, rusmiddel m.v.
Aktivering
Kernen i
ungeindsatsen

Ydelser
Skole

Forebyggelse og anbringelse
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Opgaver i ungeindsatsen
KUI skal sikre koordinering på tværs af organisationen. Lolland Kommune har ansvaret for
den unges ungeplan og eventuelt uddannelsespålæg, samt skal sikre, at den unge møder
kommunen som én samlet instans. Der skal
handles hurtigt og rettidigt, således at den
unge ikke møder unødig ventetid, samtidig med
at der skal stilles krav og sanktioneres, såfremt
der vurderes at være behov for det.
Den unges uddannelse og / eller beskæftigelse
skal være omdrejningspunktet for hele organiseringen af KUI. Organiseringen skal i videst
muligt omfang imødekomme de behov den
unge har – på en måde, som ikke klientgør og
fastholder den unge i det offentlige system.
Unge der af personlige eller sociale årsager har
behov for støtte fra flere instanser, tilknyttes én
gennemgående kontaktperson, der følger den
unge i overgangene og støtter den unge frem
mod og fastholdelse i en ungdomsuddannelse
eller beskæftigelse.
Medarbejderne i kerneindsatsen vedligeholder
og ajourfører ungedatabasen, varetager kommunens vejledningsforpligtigelse jf. lov om
vejledning om uddannelse og erhverv samt
15-17 åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse
m.v., SSP-samarbejdet samt tilbyder konsultativ vejledning og indgår som fagressourcer i
de allerede etablerede kompetencegrupper på
børne- og ungeområdet samt i ad hoc teams
omkring den enkelte unge.

Funktioner i kernen
•

Modtage og screene unge, der visiteres til ungeindsatsen

•

Udpege tovholder/kontaktperson

•

Udarbejde én overordnet plan for den
unge i samarbejde med den unge
(Ungeplanen)

•

Opsøge og følge op på unge, der ikke
er i job eller uddannelse

•

Vejlede og rådgive unge, der ikke er
i gang med eller har gennemført en
ungdomsuddannelse

•

Sikre SSP- og/eller misbrugsindsats i
forhold til uddannelsesplanen

•

Foretage målgruppevurdering til FGU

•

Drive tværgående aktiviteter, fx. årlig
ungekonference

Medarbejdere i kernen
•

UU-vejledere

•

SSP-medarbejdere

•

Misbrugsbrugskonsulenter

•

Kontaktpersonkorps

•

UNG Lolland

•

STU2

•

Administrativ medarbejder

•

Decentral leder

Én fysisk matrikel
Kerneindsatsen samles på én matrikel i Lolland Kommune: 2. sal i den hvide bygning på
Skibsværftsvej 4, 4900 Nakskov.
Den fysiske matrikel vil også fungere som en fysisk indgang for de unge og deres familier til
ungeindsatsen. Der etableres mulighed for, at møder med den unge kan foregå både i øst
og vest.
UU’s vejlederopgave vil fortsat ske med høj tilstedeværelse på skolerne. STU2 og Ung Lolland bliver på de nuværende matrikler.
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Rollen som kontaktperson
Unge mellem 13 og 24 år kan få tilknyttet en
kontaktperson. Ordningen er målrettet unge,
der har brug for særlig individuel støtte for at
gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Ungeindsatsen foretager en individuel vurdering af støttebehov i forhold til hver
enkelt ung. Antallet af tildelte timer kan således
variere alt efter den unges problemstillinger.
Ungeindsatsen sikrer en fleksibilitet i tilbuddet,
så der også er tilgængelighed på skæve tidspunkter uden for skoletiden.
Kontaktpersonen skal i videst muligt omfang
være gennemgående og sikre en kontinuitet for
den unge.
Kontaktpersonen skal kunne opbygge en personlig og professionel relation til den unge og
kunne reflektere over sin egen rolle som professionel hjælper for den unge. Kontaktpersonen skal arbejde løsningsfokuseret og undgå at
blive den unges alliancepartner.
Kontaktpersonen har et procesansvar i forhold
til at sammensætte et team af de rigtige fag-

professionelle omkring den unge og koordinere
indsatser i ungeplanen. Kontaktpersonen har
ikke beslutningskompetence på de respektive
myndighedsområder, men skaber sammenhæng gennem dialog og åbenhed. Kontaktpersonen har en særlig koordinerende rolle i
udarbejdelsen af den unges uddannelsesplan
og sikrer, at den unges motivation og ressourcer bliver bragt positivt i spil.
Kontaktpersonen skal som udgangspunkt være
forankret i ungeindsatsen. Hvis den unge i forvejen har en mentor bør det overvejes om denne person skal ansættes som kontaktperson.
Opgaver relateret til servicelovens §52.3.6 kan
ikke overtages af kontaktpersonen i ungeindsatsen, da der er tale om et foranstaltningstiltag på
baggrund af en børnefaglig undersøgelse.
Når den unge er forankret i uddannelse eller
fast tilknytning til arbejdsmarkedet, ophører
kontaktpersonordningen. Ordningen kan dog
genetableres, såfremt den unge igen får behov
(inden det fyldte 25. år).

Kontaktpersonens opgaver

Kontaktpersonens proﬁl

•

Støtte og motivere den unge i at formulere sit uddannelses- eller jobmål

•

Skal kunne agere med autoritet

•

Støtte den unge i at realisere ungeplanen

•

Skal kunne sætte sig ind i den unges
perspektiv

•

Skal have øje for, at indsatsen skal bidrage til at gøre den unge selvhjulpen

•

Skal være myndig og godkendt af
kommunen (straffeattest, børneattest,
vurdering af demokratiforståelse, etc.)

•

Kommunen skal have instruktionsbeføjelser over for kontaktpersonen, da
denne handler på vegne af kommunen
i relation til den unge

•

Fungere som bindeled/koordinator i
forhold til andre kommunale instanser

•

Fungere som én indgang til kommunen

•

Hjælpe den unge med at få struktur
på livet og støtte den unge i at mestre
hverdagen

•

Støtte den unge i forbindelse med
møder på uddannelsesstedet eller
arbejdspladsen
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Ungeplanen
Ungeplanen er omdrejningspunkt for alt arbejde med den unge.
Ungeplanen skal sikre, at den unge oplever, at
der arbejdes med samme målsætninger på kort
og langt sigt – på tværs af hele organisationen.
Der skal således udarbejdes én fælles plan for
den unge på tværs af områder.
Øvrige planer (lovpligtige eller øvrige handleplaner) skal fortsat udarbejdes på de respektive
myndigheds- og fagområder, men indsatserne
skal koordineres og være et skridt på vejen
mod den unges uddannelses- eller jobmål på
kort og lang sigt.
Ungeplanen er som udgangspunkt et redskab,
som ungeindsatsen er ansvarlig for. I tilfælde af
at planen justeres af enten den unge eller ek-

sempelvis skolen, skal justeringerne godkendes
af ungeindsatsen.
Ungeplanen oprettes i fagsystemet Uno-ung.

Målgruppevurdering til FGU
Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
erstatter pr. 1. august 2019 de forberedende
uddannelsesforløb produktionsskole, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU), almen voksenuddannelse
(AVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU)
og forberedende voksenundervisning (FVU)
Målgruppen for FGU er unge der af personlige,
sociale eller faglige årsager ikke er gået den
lige vej mod uddannelse eller job.

Unge i målgruppen for FGU
1. Unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og
ikke er i fast og varig beskæftigelse
2. Unge som er underlagt 15-17 åriges
pligtig til at være i uddannelse eller
beskæftigelse
3. Unge over 25 år, hvis den professionelle og den unge vurderer, at FGU
er det mest relevante og virksomme
tilbud
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Metoder og principper i samarbejdet
Arbejdsmetoder og principper i ungeindsatsen
er tæt koblet, til den måde der arbejdes på
skole- og dagtilbudsområdet og i Børn & Unge i
forhold til børn og unge med særlige behov. For
unge over 18 år er ungeindsatsen koblet til den

måde, der arbejdes på på social- og arbejdsmarkedsområdet.
Den løsningsfokuserede tilgang sammen med
relation koordinering er fundamentet for arbejdet i ungeindsatsen.

Den løsningsfokuserede tilgang

Relationel koordinering

En løsningsfokuseret tilgang vil sige, at
parterne i samarbejdet koncentrerer sig
om at finde løsninger sammen og knapt
så meget om problemerne, og hvordan
de er opstået.

Relationel koordinering handler om, hvordan man bygger bro mellem sin egen og
andres del af en fælles opgaveløsning. I
relationel koordinering defineres et godt
samarbejde ved, at løsningen af en fælles
opgave koordineres via gode relationer og
gennem indbyrdes kommunikation.

Dette gøres bl.a. ved at arbejde under
møderne med de tre spørgsmål; Hvad
bekymrer?, Hvad fungerer? og Hvad skal
ske? På hvert opfølgningsmøde tegnes et
skema med de tre spørgsmål på en tavle.
I skemaet skrives det som parterne (den
unge, den unges familie og relevante
fagpersoner) kommer frem til på mødet,
og skemaet kan bruges som referat af
dialogen.
Ved efterfølgende møde følges op på
løsningerne, om det har haft virkning og
der tilføjes (eventuelle) nye bekymringer,
ressourcer og flere løsninger for at sikre
progressionen. Helt overordnet handler
det om at finde frem til løsninger med
afsæt i dét, der fungerer.
For at sikre et effektivt møde skal alle
parter i samarbejdet forberede sig inden
hvert møde ved at skrive bekymringer,
ressourcer og forslag til løsninger ned.
Det skal ikke være lang tekst, men højst 3-5
linjer eller eksempelvis tre bekymringer.

Den afgørende pointe i relationel koordinering er, at relationer og kommunikation
gensidigt påvirker og forstærker hinanden. Dels er kommunikationen med til at
udvikle relationerne, dels præger relationerne den kommunikation, der bærer den
praktiske koordinering.
For at sikre et godt samlet resultat skal
der også være et fælles mål, så samarbejdspartnere har samme opfattelse af,
hvad det er de arbejder hen imod.
De forskellige faggrupper skal opleve sig
anerkendt af de øvrige for deres bidrag til
den fælles opgaveløsning, da mangel på
gensidig respekt kan føre til manglende
engagement, dårligt samarbejde og dårlig
kvalitet i opgaveløsningen.
Kommunikationen skal være præcis, dvs.
målrettet til og forståelig for modtagerne.
Vi skal dele relevante og korrekte informationer med hinanden. Derudover skal
der være fokus på at løse problemerne
sammen, snarere end at placere skylden
for at problemerne er opstået.
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Målgruppe for ungeindsatsen
Målgruppen for ungeindsatsen er unge mellem
13 og 24 år, der ikke er i gang med eller har
gennemført en ungdomsuddannelse. Endvidere
må den unge ikke have mere end halvtidsbeskæftigelse.

Tovholder på den unges sag er de respektive
fagpersoner:
•

Familiedialog (op til 9. klasse): Typisk lærer

•

Familiedialog (15 år): Typisk UU-vejleder

•

Tremåneders møder: B&U myndighed

Ungeindsatsen har en opsøgende rolle i forhold
til unge, der ikke er i uddannelse eller job.

Særligt for unge mellem 13-17 år
Den kommunale ungeindsats kobles til allerede
eksisterende strukturer i samarbejdet mellem
primærområderne og Børn og Unge.
Primærområdet har det primære ansvar for
den unges trivsel jf. ny skolestruktur samt den
enkelte skoles handleplan, der udmønter kommunens fraværsstrategi (2019).
Ungeindsatsen er det koordinerende omdrejningspunkt på tværs af områder, samtidig med
at medarbejderen kan varetage rollen som
primær relation for den unge. Ungeindsatsen
”overtager” ikke den unges sag.

For unge mellem 15 og 17 år vil det typisk
være en UU-vejleder der opretter, og er tovholder på den unges Familiedialog.
Unge mellem 13-17 år screenes og visiteres til
ungeindsatsen med udgangspunkt i det fælles værktøj ”Børnelinealen”, som anvendes på
tværs af organisationen i samarbejdet om de
13-17 årige. Der lægges særligt vægt på den
unges situation i forhold til fravær, misbrug og
kriminalitet.
Det vil fortrinsvis være unge i truet, udsat eller
sårbar position, der tilbydes en kontaktperson.

Børnelinealen - screening til den kommunale ungeindsats

En truet ung,
mistrives alvorligt.
Viser dagligt tegn
på omsorgssvigt og/
eller symptomer på
sociale udviklingsmæssige følelsesmæssige og/eller
personlighedsmæssige forstyrrelser.

En udsat ung,
viser tydelige og
gentagne tegn på
mistrivsel og har sociale, psykiske eller
fysiske reaktioner.

Behov for en
indgribende indsats

En sårbar ung,
viser tegn på
mistrivsel og udviser
signaler i form af sociale, psykiske eller
fysiske reaktioner.
Kan have hyppige
fraværs- og sygdomsperioder.

Behov for en
begyndende indsats

Kontaktperson
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En ung i moderat
trivsel,
er generelt i trivsel,
men kan være udsat
for større, men forbigående belastninger,
som påvirker fysisk,
psykisk eller socialt.

En ung i trivsel,
udvikler sig på en
positiv og alderssvarende måde, socialt,
intellektuelt, fysisk
og /eller psykisk
med de almindelige
udsving i trivslen,
der naturligt følger
med.

Behov for en
forebyggende
indsats

Ikke behov for
en KUI

Særligt for unge mellem 18 og 24 år

•

De 18-24 åriges trivsel beskrives blandt andet
med følgende tegn og karakteristika:

frafalder en ungdomsuddannelse eller er
frafaldstruede

•

ikke startet i job/ deltidsjob

•

flytter til Lolland Kommune

•

Overordnet uddannelses- og jobsituation,
gennemført grundskole, adgangsgivende
karakterer, netværk og sociale relationer,
alkohol og rusmidler

•

Handicap, sygdomme og diagnoser, indsatsens varighed og perspektiv

Det vil fortrinsvis være unge der af Jobcenteret
vurderes at være Aktivitets- eller Uddannelsesparate, der tilbydes en kontaktperson.
For unge mellem 18 og 24 år er ungeindsatsen
for unge, der er i målgruppen for uddannelseshjælp og

For unge der frafalder en ungdomsuddannelse
eller er frafaldstruede, tager uddannelsesinstitutionerne tidligst muligt kontakt til ungeindsatsen for at etablere en koordinerende
uddannelsesplan for den unge. Ungeindsatsen
er tovholder/kontaktperson, medmindre andet
aftales med uddannelsesinstitutionen.

ikke er startet på eller er i gang med en
ungdomsuddannelse eller erhvervskompetencegivende uddannelses

Aktivitetsparat

STU/
Rehabilitering

•

Ungeindsatsen har en opsøgende funktion i
forhold til unge, der i ungedatabasen er registreret uden aktivitet, herunder unge der flytter
til Lolland Kommune.

Uddannelsesparat

KUI udfører indsatsplan,
herunder koordinerende
behandling samt evt. kontaktpersonordning

Kontaktperson

Åbenlys
uddannelsesparat

Jobklar

Myndighedsansvar
og koordinerende
sagsbehandling i
jobcentret m.h.p.
ordinær uddannelse

Myndighedsansvar
og koordinerende
sagsbehandling i
jobcentret m.h.p.
ordinær beskæftigelse
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Kontaktinfo:
Leder af ungeindsatsen:
Carsten Trannerup
Mail:catr@lolland.dk

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo
Tlf. 54 67 67 00
www.lolland.dk

