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Unge med kant Syddanmark (2018-2020)

INDIVIDUELLE FORLØB 
FOR UDSATTE UNGE

                  Jeg har kæmpet hele mit liv for 
at nå de mål, jeg gerne vil. Det er en stor 
ting at nå hertil, hvor jeg er i dag. 
- Pige, 23 år“

Målgruppen for Unge med kant er de mest udsatte 
unge som udgør ca. 6% af ungepopulationen i 
Danmark. De unge er mellem 15 - 29 år, står uden 
uddannelse og udenfor arbejdsmarkedet og bærer  
på en høj kompleksitet i deres problematikker.
Samtidig kommer de unge også med erfaringer, 
evner og drømme, som kan være drivkraft for at 
kunne skabe sig et bæredygtigt liv.

DE ‘UNGE PÅ KANTEN’ ER 
OGSÅ UNGE MED KANT.
På tværs af organisationer og sektorer har 
fagprofessionelle sammen med de unge 
tilrettelagt udviklings- og læringsforløb, der 
passer til de enkelte unge.

OPGAVEN

UDDANNELSE, JOB OG DE UNGES DRØMME

En væsentlig forudsætning for vellykkede forløb 
er en løbende koordinering mellem ungeaktører, 
baseret på et godt kendskab til og tætte relationer 
med de unge. Den kommunale ungeindsats (KUI) 
skal tænke den nuværende kontaktpersonordning 
mere ambitiøst: En ´kontaktperson+´ skal løse 
den centrale koordinerende opgave og sikre at 
ungeindsatsen opleves sammenhængende for 
den unge.

Den unges udvikling henimod at kunne vælge 
og gennemføre en (erhvervs-)uddannelse 
og forankre sig på arbejdsmarkedet, kræver 
en ressourceorienteret og anerkendende 
tilgang hos alle involverede. Samtidig skal der 
arbejdes på at balancere ungeperspektivet med 
arbejdsmarkedets krav. 

De unges egne mål og motivation kan fremmes 
ved at arbejde med understøttende metoder som 
fx karrierelæring, motivationsorienteringer og 
mestringsstrategier. 

• 90 unge mellem 1 5-20 år med komplekse 
problemstillinger på deres vej henimod 
erhvervsparathed

• I et samarbejde mellem erhvervsskoler, 
10. klassecentre og de kommunale 
ungeindsatser i Vejle hhv. Tønder

 
• Initiator og projektejer: Enhed for 

uddannelses- og erhvervsvejledning i 
kommunerne / KL

• Faglig evaluering og kompetenceudvikling 
ved VIA University College

• Støttet af Region Syddanmark, suppleret 
med projektpartnernes egenfinansiering

I  kommunerne og i uddannelsessystemet er der 
behov for at tænke og arbejde langt mere individuelt, 
mere langsigtet og mere sammenhængende med 
de udsatte unges udfordringer og potentialer. De 
unges problemer hænger sammen og forstærker 
hinanden. Derfor skal understøttende aktiviteter 
kunne foregå tværprofessionelt og parallelt, ikke 
kun serielt.
 
De fagprofessionelle skal designe individuelle 
sammenhængende ungeforløb med særlig 
opmærksomhed på overgange mellem de 
unges stationer på deres vej, og imellem de 
unges livsfaser. Det kræver en didaktisk bevidst 
organisering. 

De unges personlige og faglige udvikling foregår 
ofte uforudsigeligt og er let påvirkelig af ydre 
omstændigheder. 

Opgaven består i sin kerne at hjælpe de ´unge på 
kanten´ henimod en bæredygtig erhvervsparathed 
for hver enkelt af dem. 
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DE UNGE OG
 DE PROFESSIONELLE

UNGEPROGRESSION
– EN TAKSONOMI

ungemedkant.dk/toolbox/ungeprogression

Hvad er de unges behov, og kan vi generalisere på tværs af 
aldersgrupper og problemstillinger hos de unge?

Hvilke behov har de fagprofessionelle, og kan vi konkludere på 
metoder og konditioner for deres arbejde med udsatte unge?

Drømme og mål
Alle unge har drømme, også når drømmene er svære at formulere. De unges drømme er typisk helt almindelige, dermed 
realistiske og på sigt også opnåelige; et tilfredsstillende job, familie, gode venner og fritidsinteresser. 
Drømme er udgangspunkt for mål. Mål skal gøres begribelige. Vejen til målet fører igennem konkrete opnåelige delmål. De 
professionelle skal hjælpe de unge til at formulere deres mål, til at vælge delmål med meningsfulde aktiviteter og til at følge 
den valgte retning. Karrierelæring er en af de vejledningsmetoder der med fordel kan anvendes her. 

Motivation, robusthed og relationer
De unge er motiverede på hver deres måde. Men 
motivation for netop uddannelse eller job kan 
mangle og skal fremkaldes af vejledere, lærere  
m.fl. ved fx at arbejde differentieret med de unges 
motivationsorienteringer.
 
De unge udviser en særlig høj følsomhed for impulser 
og påvirkelighed udefra. De unge kan arbejde med deres 
robusthed bl.a. ved at lære at række ud efter hjælp, at 
turde fejle og at tage imod kritik.

Relationer betyder uhyre meget for de unge. En 
afgørende positiv drejning i de unges liv bliver ofte 
associeret til en særlig relation. Sammenlagt vægter de 
unge at blive mødt med respekt, tillid og fortrolighed.

Fælles tilgang, metoder og sprog
De unges komplekse problemstillinger involverer typisk flere kommunale afdelinger, uddannelserne, erhvervslivet 
og typisk også specialister, forældre, private mentorer eller fritidsinstitutioner. 
De fagprofessionelle udtrykker et generelt behov for øget gensidig forståelse, hvad angår deres arbejde med de 
unge. Det indebærer en fælles tilgang til de unge, fælles metodebrug og begrebsapparat.
Et fælles sprog er vigtigt, bl.a. ved afklaring af omstændigheder og ved beslutninger. Der er gode erfaringer med at 
man enes lokalt om (nye) fælles udtryk. 
Derimod er det mindre sandsynligt at kunne definere fælles tilgange eller metoder. Tværtimod kan forskellige 
tilgange til de unge og forskellige metodesæt støtte og udfordre de unge på forskellig vis og i forskellige 
sammenhænge. Det er dog altafgørende at de professionelle kender til hinandens tilgange og at man respekterer 
hinanden. 

Det er nogle af de spørgsmål, som er blevet besvaret i en analyse i EU-
projektet Youth in transition (2018-2021). Analysen konstaterer universelle 
behov og motivation hos de unge, gældende for hele aldersgruppen 15-29 
år og uanset baggrund. Tilsvarende finder analysen fælles opfattelser af 
arbejdskonditioner og fælles ønsker hos de fagprofessionelle.

De fagprofessionelle fra projekterne Unge med kant Syddanmark (2018-2020), Youth in transition 
(2018-2021) og Unge med kant Hovedstaden (2019-2022) har medudviklet og anvendt en taksonomi for 
ungeprogression. 

Igennem taksonomien iagttages udsatte unges udvikling henimod erhvervsparathed mere finmasket 
end ved formelle kategoriseringer som “uddannelsesparat/ikke uddannelsesparat”, hhv. “job/ikke i job”.

Kontaktparathed, vejledningsparathed og valgparathed er hver især beskrevet med konkrete 
indikatorer. Vurderingerne foregår i de fagprofessionelles teams omkring de unge.

Uddannelsesparathed er en afklaring i løbet af en proces, der er forankret i “Bekendtgørelse om 
Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse”. 

Erhvervsparathed er en balance imellem arbejdsmarkedets forventninger og den unges - måske endnu 
uudfoldede - potentialer og kompetencer. Erhvervsparathed ligger oftest i forlængelse af eller supplerer 
uddannelsesparathed. Den er ikke en fast størrelse og kan vise sig at være skrøbelig.

Inddragelse af de unge
De unge skal kunne meddesigne deres egne forløb, 
således at de giver mening for dem. Ejerskab og mening 
skaber engagement og øger vedholdenhed. 

Lamscheck-Nielsen, Regina (2020) ”The needs of the NEETs and the needs of the professionals”, Youth in transition youth-it.cool

Udvikling med retning
De unges individuelle udviklingsprocesser varierer 
stærkt fra hinanden i mål, hastighed, målrettethed 
etc. Fælles er behovet for klarhed om, hvor udviklingen 
overordnet skal føre hen.
 
Der er udefrakommende betingelser med krav om 
at blive selvforsørgende, i hvert fald på sigt og videst 
muligt. 

Selvforsørgelse forudsætter en vis grad af 
erhvervsparathed. Det indebærer at kende og forfølge 
sine mål, at oparbejde en faglighed, udvise motivation, 
forholde sig til de sociale normer på arbejdspladsen, 
kunne være fleksibel og samtidig robust. 

De unge skal kunne relatere sig til deres egen 
progression henimod erhvervsparathed: hvor ligger 
mine potentialer, hvor og hvordan kan jeg bedst muligt 
realisere mine drømme, hvilke udefrakommende 
                        normer og krav skal jeg kunne klare på sigt? 

ErhvervsparatUddannelsesparatVejledningsparatKontaktparat Valgparat

  Progressionen foregår individuelt og i den unges eget tempo. Omveje, afveje og fremspring kan forekomme.
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HENIMOD ERHVERVSPARATHED DEN KOMMUNALE UNGEINDSATS
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KÆDEANSVAR

Projektteamet i EU-projektet Youth in transition har udviklet et interaktivt virtuelt værktøj til den unges 
selvevaluering af erhvervsparathed (2020). Besvarelse af en række spørgsmål i 6 temaer resulterer 
i individuelle profilbilleder. De enkelte profiler er hverken ´gode´ eller ´dårlige´, men gengiver et 
øjebliksbillede af den unges opfattelse af sin egen udvikling. Forskellige unges profilbilleder kan ikke 
sammenlignes med hinanden. 

Testforløb i praksis har vist, at værktøjet primært kan anvendes i direkte overgang til en 
erhvervsuddannelse, på EUD-grundforløb, i praktikcentre, samt ved afklaring af parathed til job eller 
praktik. Værktøjet kan evt. anvendes i FGU eller i 10. kl., hvis de unge er begyndt at relatere sig mod 
erhvervslivet. 

Baseret på praksisviden 
og forskningskilder, 
testet bredt og 
kvalitetssikret af forskere 
(2019 - 2020).

Ny lovgivning med virkning fra august 2019 betyder, at alle landets kommuner har etableret en 
”Sammenhængende Kommunal Ungeindsats” (KUI). KUI har til formål at gøre alle unge under 25 år parat til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. 

KUI har et særligt ansvar overfor udsatte unge. Her er det kommunens ansvar, at den unge oplever 
sammenhæng og koordinerede indsatser på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

De mest udsatte unge udgør ca. 6 % af ungepopulationen i Danmark. De unge er mellem 15-29 år og står 
uden uddannelse og uden for arbejdsmarkedet. I Danmark refereres ofte til denne gruppe af unge som 
‘restgruppen’ og i EU kontekst som ‘NEETs’: not in Education, Employment, or Training. 

I den samlede indsats Unge med kant opereres med begrebet ’kædeansvar’, som rækker 
udover KUIs ansvar for udsatte unge. Begrebet ´kædeansvar´ dækker over et systematisk og 
veletableret tværprofessionelt samarbejde omkring de udsatte unge.

Kædeansvaret skal løftes i fællesskab af de involverede fagprofessionelle i forhold til de enkelte 
unge. Det drejer sig fx om uddannelsesvejledere, beskæftigelsesvejledere, pædagoger, FGU-
lærere, socialrådgivere og specialister som psykologer, misbrugskonsulenter etc.

Erhvervsskolerne (EUD) og FGU spiller en vigtig rolle i kædeansvaret. EUD vejledere og undervisere 
samarbejder med kommunernes fagprofessionelle om at støtte de unge i at blive erhvervsparate, både 
op til påbegyndt erhvervsuddannelse, ved opstart og undervejs i uddannelsen.

                Kontaktpersonen har til opgave at følge og støtte den unge frem mod fastholdelse på 
en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

ungemedkant.dk/toolbox/erhvervsparathed/

“- Undervisningsministeriets vejledning til den kommunale ungeindsats “Klar til kontaktpersonordning”, juni 2019

En individuel besvarelse med vejlederstøtte undervejs varer 
ca. 20 minutter, gerne suppleret med en opfølgning der kan 
foretages i løbet af omtrent 10 minutter. Profilerne bliver 
ikke gemt, men kan udskrives lokalt til PDF.  

Erhvervsparathed forstås i nærværende kontekst som de kompetencer og potentialer der skal til for at 
starte og holde fast i et job hhv. en praktik. Det samme gælder, når den unge tænker på at starte på en 
erhvervsuddannelse eller er i gang med den.
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KÆDEANSVAR I TØNDER
Kædeansvaret i Tønder er forankret i KUI Tønder og baseret på den fælles opgave om at  udvide de unges 
perspektiver. Væsentlige aktører i kædeansvaret ud ad og ind i KUI er Tønder10 og Tønder Handelsskole. 
Også FGU er nu involveret, og der arbejdes på at tilknytte de øvrige ungdomsuddannelser. 

Aktørerne har hver især identificeret gevinster ved det tætte samarbejde. Kommunens økonomi for 
hjælp til de unge anvendes nu mere målrettet og dermed mere effektivt, imens skolerne registrerer øget 
gennemførelse.

OVERGANGE
Konkret er udmøntningen først og fremmest foretaget i form af forbedrede overgange; fra udskolingen 
til 10. klasse og dernæst til FGU, hhv. erhvervsuddannelserne og praktik eller job. 
Vice versa rækker uddannelsesinstitutionerne nu også ud til kommunens vejledere, socialrådgivere, 
psykologtjenester m.fl., når de skønner, en ung har behov for det. Kommunens ungeguider og ´sociale 
viceværter´ er de kontaktpersoner, der sørger for gensidigt kendskab mellem de fagprofessionelle og 
effektive dialoger angående de unge. 

KOMMUNIKATION
En væsentlig opgave har været og er at kommunikere kædeansvaret, opgavefordelingen og de konkrete 
tiltag. 

Kommunikationen er centreret omkring en frit tilgængelig platform. Her får professionelle såvel som 
unge, forældre og andre interessenter tilgang til procedurer, formaliteter og kontakter. 
Denne formidling er suppleret med personlige dialoger i en tværgående styregruppe samt i diverse 
arbejdsfora. Desuden besøger Ungeenhedens leder og vejledere løbende uddannelsesinstitutionerne. 

MENTORTEAM PÅ TØNDER HANDELSSKOLE
Handelsskolen har etableret et lokalt mentorteam, bestående af 7 - 9 dedikerede undervisere der hver 
især har fået tildelt et fast årligt timeantal til opgaven. Formålet med mentorteamet er at forberede 
skolen på tage godt imod de mere sårbare unge og at støtte dem i at gennemføre deres uddannelse. 

Mentorarbejdet, der er ledelsesforankret som en strategisk indsats på skolen, viderekvalificeres løbende 
og koordineres af en af ´undervisermentorerne´. En vigtig bestanddel er regelmæssig udveksling med 
kommunens fagprofessionelle, og alle har opgaven i deres årshjul – til gavn for ́ de fælles unge med kant´.

Den Kommunale Ungeindsats I Tønder, kommunikationsplatform: padlet.com/kasst1/KUI

KÆDEANSVAR I VEJLE
Det målrettede arbejde med kædeansvaret har i Vejle ført til en konkret udmøntning og handlinger på 
tværs af professioner, organisationer og sektorer.

“               Alle er forpligtet til at svare og møde op. Man kan ikke sige nej. Kædeansvaret griber. 
Når én i kæden tager kontakt, er de andre forpligtet.

“

Der er særligt fokus på de unges overgange ind i nye uddannelser, hhv. til praktik eller job. Tandhjulene 
griber ind i hinanden, idet vejlederne sørger for ´gode overleveringer´. De unge følges tæt; personligt, 
virtuelt og telefonisk. Der er dialoger med vejlederne på uddannelserne og hurtig handling i tilfælde af 
usikkerheder eller problemer. 

               Vi har nu et stærkere mandat til det arbejde, vi udfører. Der er kommet et nyt 
samarbejdskodeks omkring unge med kant.

-      Kontaktperson+, UU Vejle

-      Souschef Anne Kristensen, UU Vejle

PROCEDURER FOR ”DEN GODE UDDANNELSESSTART”
Der er udarbejdet faste procedurer for at sikre en god uddannelsesstart hos alle unge. Fokus er på gode 
overleveringer, baseret på dialog imellem de forskellige kontaktpersoner i kommunen og i EUD eller FGU. 

Procedurerne indebærer bl.a. gruppevise besøg, en køreplan for dag 1 i EUD / FGU og opfølgning via 
sms´er. 

7 uger efter uddannelsesstart gennemføres individuelle opfølgningssamtaler om trivsel, relationer, 
mødestabilitet m.m. Efter 8 uger afholdes samtaler med repræsentanter fra KUI, EUD / FGU, den unge 
og evt. forældre. Herefter kan der aftales individuelle opfølgningssamtaler efter behov.
 
Uanset, så forpligter kædeansvaret. Kontaktperson+ følger den unge løbende og aktiverer den rette 
fagperson i samarbejdskredsen, hvis alarmerende tegn opstår. 

DEN DER FØRST SER PROBLEMET, TAGER INITIATIV!
Procedurebeskrivelse som tegning: ungemedkant.dk/toolbox/kontaktperson
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FORLØBSDIDAKTIK FOR UNGEPROGRESSION UNDER KÆDEANSVAR

Velvalgte metoder, der samlet giver mening 
i forhold til den unges samlede situation, 
plan, mål og delmål. 
Metoderne skal passe til det fælles faglige 
fundament for de fagprofessionelle.

Ledelse på tværs af kommunale institutioner, 
uddannelser, andre sektorer og civilsamfundet. 
Ansvar for at samarbejdet er prioriteret i 
organisationerne og muligt at udføre med 
passende ressourcer.

En forudsætning for et 
velfungerende system, der reelt 
responderer på de unges behov: løbende 
inddragelse af ungerepræsentanter i de 
organisatoriske processer omkring dem. 

De unges involvering og engagement 
i planer, mål og aktiviteter, henimod 
selvforsørgelse og det liv, de ønsker sig.

Profil af den enkelte unges udfordringer, 
potentialer og behov. 
Målet for forløbet er formuleret af den unge 
i samarbejde med de fagprofessionelle (evt. 
kontaktperson+).

Den unge og de fagprofessionelle bryder 
det overordnede mål ned i håndterbare og 
synlige delmål. 
Der vælges relevante aktiviteter til støtte 
af de enkelte delmål.

Som forudsætning for et vellykket kædeansvar 
for de enkelte unges progression. 
Indebærer en gensidig forståelse af hinandens 
tilgange og fælles skabelse af et fælles sprog for 
det tværprofessionelle samarbejde.

Kendskab til og overblik over aktører, aktiviteter, 
tilbud og samarbejdsflader i kommunalt regi, i andre 
sektorer og i civilsamfundet.
Man skal kunne vælge de rette aktiviteter på det 
rette tidspunkt sammen med den unge.

Roller som vejledning, undervisning, mentorskab og lignende, 
kan findes i forskellige organisationer og skal være klare. 
Rollerne i ungeforløbet kan skifte undervejs, afhængig af hvad 
der giver mening for den enkelte unge.

Fagprofessionelle
metoder

Evalueringer

Den unges
meddesign

Ungeprofil, 
plan og mål

Delmål og 
aktiviteter

UNGEPROGRESSION

KÆDEANSVAR
Ledelsesansvar

Ungeinddragelse

Fagprofessionelle
roller

Afdækning af 
ressourcer

Afklaring af 
tilgange

Erhvervs-
parat
Erhvervs-
parat

Kontinuerlig feedback på proces og mål 
fra den unge og de fagprofessionelle 
(kontaktperson+). Progressionen skal 
blive synlig for den unge.

vs. 
1.0  JUNI20

20

Udarbejdet af Bo Klindt Poulsen og 
Regina Lamscheck-Nielsen (2020), 
baseret på bidrag fra fagprofessionelle 
og ledere i Unge med kant Syddanmark 
og Hovedstaden, samt Youth in 
transition.

ungemedkant.dk/toolbox/didaktik

Planlægning og organisering af individuelle ungeforløb skal 
foregå langsigtet, med overblik over lokale muligheder og 
begrænsninger. De forskellige fagprofessionelle skal indgå 
målrettet, aktivt og kompetent, koordineret med hinanden 
i et kædeansvar. Især de skrøbelige overgange i forløbene 
skal sikres. 

Allervigtigst: De unge skal hver især være meddesignere af 
deres forløb, føle mening og ejerskab hele vejen igennem. 
Sammenlagt kræver det didaktisk tænkning. 

Taksonomien for ungeprogression er den centrale byggesten 
i  modellen. Modellens øverste del omhandler arbejdet med 
de enkelte unge og deres forløb, imens den nederste del 
omhandler systemniveauet med kædeansvaret.
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KONTAKTPERSON

KONTAKTPERSON+ I KÆDEANSVARET KONTAKTPERSON+ I KÆDEANSVARET
OPGAVER: Koordination og organisering af individuelle ungeforløb samt fremme af de unges progression henimod uddannelse/job

KONTAKTPERSON I KUI KONTAKTPERSON I KUI
KOMMUNAL UNGEINDSATS  (KUI)
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OM PROFILENKOMPETENCEPROFIL
Kontaktperson+ i kædeansvaret

- Suanne, Kommune X

ungemedkant.dk/toolbox/kontaktperson/

Kontaktpersonen i KUI har til opgave at følge 
og støtte den unge frem mod fastholdelse på 
en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse 
(if. “Klar til kontaktpersonordning”,  
Undervisningsministeriet, 2019).

Kontaktperson+ er en udvidet forståelse 
af den kontaktpersonordning, som 
kommunerne har etableret i rammerne 
af KUI. Den mere ambitiøst skitserede 
´kontaktperson+´ har en udvidet opgavevifte.
Udvidelsen er begrundet i de ambitioner, 
som Danmark er med til at støtte i FNs 
Verdensmål (2015), samt de behov der er 
konstateret ved et samarbejde, der 
er udvidet fra KUI til et 
tværsektorielt samarbejde i 
et kædeansvar.

ALLE HAR RET TIL ET VÆRDIGT 

- FNs verdensmål, 2015

TILPAS OG DOWNLOAD
Der er udarbejdet en interaktiv “klik & træk” 
version af kompetenceprofilen. Den generiske 
model af kompetenceprofilen for kontaktperson+ 
kan dermed tilpasses og oversættes lokalt. 

Modellen skal konkretiseres med de fornødne 
kompetencer ind i den givne lokale kontekst. Det 
indebærer, at den lokale model forarbejdes og 
oversættes  til lokale begreber og lokale opgaver.

Kontaktperson+ koordinerer, organiserer og 
samarbejder i rammerne af et lokalt kædeansvar, 
hvor individuelle ungeforløb tilrettelægges sammen 
og i meddesign af de enkelte unge. 

Kontaktperson+ følger de enkelte unge undervejs, 
også i overgangene, og bidrager kompetent med 
udvidet vejledning.

Profilen fungerer som en ambitiøs ramme for 
viden, færdigheder og kompetencer. Dermed 
tager profilen udgangspunkt i det danske 
kompetencebegreb: at kunne bruge viden og 
færdigheder relevant i en given kontekst og ved 
behov at kunne overføre til andre kontekster.
Kontaktperson+ funktionen kan evt. bestå af et 
team, afhængig af lokale forhold og muligheder. 

LIV, OG INGEN MÅ EFTERLADES.

Kompetenceprofilen for kontaktperson+ er udarbejdet i 
rammerne af EU projektet Youth in transition og afprøvet i 
projekterne Unge med kant Syddanmark såvel som Unge med 
kant Hovedstaden.
OBS - der findes også kontaktpersonordninger under andre 
lovgivninger i andre dele af den kommunale forvaltning.

+
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KONTAKTPERSON   I VEJLE
I VEJLE

Hos individet opleves motivation som en indre tilstand, der udspringer af oplevelsen af lyst, 
vilje og drivkraft. Den knytter sig til erfaringer, mening, perspektiv og er afhængig af ydre 

forhold, læringssammenhænge og muligheder.

MOTIVATION HOS UNGE

Mestringsmotivation
mestring, progres-

sion, feedback
Retningsmotivation

valg, afklaring,
identitet

Praksismotivation
relevans, 

læringstilgang

Relationsmotivation
anerkendelse,
fællesskaber

Nødvendigheds-
motivation
krav, pålæg,

forudsætninger

Motivation
for uddannelse

Det tværsektorielle lederteam i Vejles Kommunale Ungeindsats har peget på ungdommens 
uddannelsesvejledere  (UU)   som primære kontaktpersoner for de ´unge med kant´. Andre  
fagprofessionelle kan overtage rollen, hvis der er særlige behov hos de unge. 

Rollen indebærer en funktion som vejviser og guide for de unge. Det omfatter personlig vejledning og 
støtte i form af individuelle samtaler og løbende kontakt, at udarbejde planer med de unge og at fastholde 
dem i at gennemføre deres plan. Kontaktpersonen holder styr på samtlige planer. Ved de følsomme 
overgange imellem de unges stationer på deres vej sikrer kontaktpersonerne overleveringerne og 
videregiver vigtig information.

Motivation er et centralt begreb for alle professionelle, der arbejder med udsatte unge. Traditionelt 
forstås motivation enten som naturligt iboende hos den enkelte unge, eller som udefrakommende 
incitamenter. 

Unge med kant har en motivationsforståelse, der giver de fagprofessionelle flere muligheder for at 
påvirke den enkelte unges motivation. Her er motivation kontekstafhængig og en situationsbestemt 
tilstand, hvor de fagprofessionelle samtidig tager højde for de unges læringspræferencer og behov. 

DE 5 MOTIVATIONSORIENTERINGER

“-       Rita Buhl (2019), med reference til forskning (Kousholt, 2019, Pless, 2015, Dewey, Tanggard)

Tegning: Anne Kristensen, souschef UU Vejle, august 2020

Rollen omfatter ikke praktisk hjælp, morgenvækning eller chaufførtjenester. Pædagogisk og terapeutisk arbejde 
såvel som specialistydelser ligger hos andre fagprofessionelle.

Rollen ligger i naturlig forlængelse af UU vejledernes givne tværprofessionelle opgaver. 
Kontaktpersonernes kompetenceprofil er i denne forlængelse blevet skærpet yderligere. Der er bl.a. 
sat fokus på en fælles tilgang til arbejdet med motivation og relationer. UU Vejle har iværksat et internt 
forløb for kompetenceudvikling, påbegyndt i 2019 og med løbende aktualisering.

Mette Pless m.fl., Center for Ungdomsforskning

+
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RELATIONER MED OG 
OMKRING DE UNGE

KARRIERELÆRING 
FOR  ́UNGE MED KANT ́

Sætte mål for den unges præferencer 
og afgøre de vigtigste skridt der skal 
tages. Hjælpe med at holde retning ift. 
det aftalte, hvis den unge bliver usikker. 

Identificere den unges profil 
og situation ved at bruge 
dialogværktøjer. Benytte
de unges egne ord og opnå 
selvindsigt hos den unge. 

           Opstille forskellige muligheder                 
           og få den unge til at sammen           
           ligne, opdage sammenhænge og   
        reflektere over fordele ved mulige   
  veje. Afklare prioriteter med den unge. 

Udforske forskellige skoler, arbejdspladser og miljøer.
    Dialog og eksempler på kompetencer, læringsstile
      og den unges ressourcer. Arbejde med selvforståelse.  

At opdage

At ordne

At fokusere

At forstå

Process Jeg Mulighed Beslutninger Overgang

At opdage:

At forstå:

At fokusere:

At opdage:

Undersøge og udforske

Opdage i de 4 stadier

Sortere i meningsfulde
 prioriteringer

Undersøge det vigtige

Her og nu Plan og mål Søge og skabe

Finde ud af hvad der kan gøres

Det kan handle om at lære at orientere sig henimod en uddannelse og senere hen at 
fortsætte i den valgte ungdomsuddannelse. Eller ved frafald at kende værktøjer og kunne 

anvende dem til at undersøge, vurdere og planlægge et omvalg. Senere i livet skal man kunne vælge job, 
måske skifte karrierespor eller flytte geografisk i sit professionelle liv.

For udsatte unge er det om muligt endnu mere vigtigt at lære at tage ´gode valg´ for sig selv. Den 
fagprofessionelle kan knytte en mere selvudviklende tilgang (Bill Laws DOTS model) på de mere 
organisatoriske faser fra SeSiFU modellen.

Bill Law (2009), eksemplificeret af UU vejledere, Kolding

“
Relationer er afgørende for de unges oplevelse af ´systemet´. En positiv relation til den professionelle 
kan kompensere for negative erfaringer med eller i ´systemet´.

Empati, autenticitet, humor og optimisme kædes sammen med positive resultater i socialt arbejde. 
Personlige træk har betydning, så som ærlighed, ydmyghed, fleksibilitet og at erkende egne 
begrænsninger, indrømme usikkerheder og at kunne undskylde egne fejl.

Karrierelæring er en tilgang og et metodesæt til at fremme udvikling af valgkompetencer. 
Valgkompetencer kommer i spil hele livet igennem. 

Lytning og transparens 
omfatter bl.a. at kunne lytte aktivt og at informere om hvad 
der er sket og skal ske. Desuden at kunne danne mening ud 
fra brudstykker af information. 

Unges forventninger
er typisk, at de professionelle er kontinuerligt til rådighed, 
overholder aftaler og er til at stole på,  bekymrer sig, deler 
information og lytter, er venlige og har humor, samt har en 
ikke-dømmende tilgang til de unge og deres situation. 

Professionelle færdigheder

 y At skabe rolleklarhed – ærlighed over for de unge 
angående formålet og begrænsninger for samværet

 y At arbejde samarbejdsorienteret og problemløsende 
– i en balance mellem konfrontation og positiv 
understøttelse

 y At interagere relationelt – med forpligtelse og 
kontinuitet, også organisatorisk

 y At tilegne sig relevant viden – om unge og udsathed, 
også specialistviden

 y At reflektere (sammen) – i en balance mellem at gøre, 
at vide og at være.

Man føler sig ikke altid inddraget. 
De skal acceptere mig og den væremåde jeg har.

Vi skal have forståelse for hinanden.
De må gerne være i godt humør. 
De skal ikke kun bruge karakterer. Vi er ikke robotter. 
Man skal se på andre ting hos mennesker.
Han skal synes man er god og ikke irriterende.
Vi skal kunne snakke med hinanden. 
De skal ikke sætte sig over os andre.
Tillid og fortrolighed er vigtigt. Man skal kunne stole på dem. 

Når man siger noget, hvad bliver det så brugt til? Det er 
vigtigt at det ikke kommer videre. 
- fra fokusgruppeinterviews med unge i Unge med kant Syddanmark (2019)

Kædeansvar 
Fragmentering udgør en væsentlig barriere for personlig 
involvering og relationsdannelse. 
Gode relationer er også et organisatorisk spørgsmål. 

Stærke samarbejdsalliancer er 
kendetegnet ved gensidig respekt, 

ærlighed og stærke følelser, på trods af 
udfordringer og konflikter undervejs. 

- Sammenfattede konklusioner fra Bo Klindt Poulsen, VIA University 
College, 2020. Baseret på Steensbæk m.fl. (2019).

 -   UU DANMARK (2018)

“

“

MODEL FOR KARRIERELÆRING

Bill Law (2010)
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UNGE PÅ DERES VEJ
Alt for mange unge lever på kanten af det danske samfund. Omkring  
6 % af de unge i aldersgruppen 15-29 år er hverken i uddannelse eller job, 
imens det er 7 % i Region Syddanmark, svarende til knap 15.000 unge.

Undervisningsministeriet (2017)

De følgende beretninger stammer fra Tønder, hhv. Vejle. De to unge er på ingen måder repræsentative, 
men er hver for sig typiske for det, der afkræves af ´systemet´ omkring dem: et velkoordineret og 
langsigtet tværprofessionelt samarbejde med effektiv kommunikation, handledygtighed, en solid 
professionalisme med bl.a. relationsarbejde og motivering af den unge, samt vedholdenhed hos alle.

NU SKAL VI BLIVE VED.
Maria (anonymiseret), 18 år, bor lidt udenfor byen. På trods af en ikke helt nem baggrund med  
østeuropæiske rødder og i en sammenbragt familie, har Maria forfulgt sin drøm om at blive 
personvognsmekaniker. I løbet af 10. klasse afprøvede hun sig selv i en praktik og fik ros for sit håndelag. 
Fritidsjobbet har hun passet godt i nogle år. Maria er blevet optaget som fagligt uddannelsesparat i  
EUD efter en samtale med erhvervsskolens vejleder. Den unge piges vej kunne ligne en succes.  

Igen og igen kommer Maria dog i personlige og sociale problemer. Ifølge UU vejlederen agerer den  
unge pige stærkt impulsstyret, hvor hun også kan finde på at reagere heftigt selv over for velmenende 
andre. Hun har svært ved at holde retning og desuden at tilpasse sig rytmen på en arbejdsplads.  

Sammenlagt har det udmøntet sig i et højt fravær som et gennemgående mønster, hvor hun indtil videre 
har forsøgt at holde de forskellige vejledere, pædagoger og lærere på afstand og fra hinanden.

Maria har åbenlyst en lang række styrker, men hun spænder ben for sig selv igen og igen.
-  UU vejleder

De fagprofessionelle ser, at et langt tættere samarbejde iblandt dem er nødvendigt for at kunne  
opfange signaler, agere omgående og følge vedholdende op. Samtidig skal Maria lære at række ud efter 
hjælp og at tage imod den.

OPBAKNING FRA LEDELSEN ER PÅKRÆVET 
En langsigtet ungeprogression opnås ifølge de fagprofessionelle praktikere kun, når der kan 
kommunikeres effektivt på tværs af afdelingerne og sektorerne. 
Ledelsesopbakning er derfor uundværlig, når ungekonsulenten (= kontaktperson+), UU vejlederen, 
erhvervsskolens studievejleder og familieafdelingens rådgiver i fællesskab skal løse støtteopgaven 
omkring Maria og andre unge med kant.  

NU OGSÅ MED LÆREPLADS!
Josefine (anonymiseret), 17 år, har landet en læreplads til sin håndværkeruddannelse. Det var godt 
nok ikke nemt pga. praktikpladsmangel på området. Josefine er nu godt i gang på fjerde måned, og 
udsigterne er fine.
Josefine havde ellers ikke det nemmeste udgangspunkt. Hun har kæmpet med faglige 
indlæringsvanskeligheder, gået i specialklasse hele sit liv og haft svært ved at få hjælp hjemmefra.  

Men den unge pige er også ihærdig. I 10. specialklasse fik hun oparbejdet mod på at påbegynde en 
erhvervsuddannelse samt en lige akkurat tilstrækkelig uddannelsesparathed til at erhvervsskolen optog 
hende.  

Sidenhen er de faglige indlæringsvanskeligheder blevet besejret. Josefine bestod grundforløbsprøven 
på trods af udelukkende virtuel undervisning i 3 måneder (COVID-19 restriktioner). Dermed har hun bl.a. 
løftet sig op til Dansk på C-niveau.

FORSTÅELSE, TRYGHED OG VEDHOLDENHED 
Relationsarbejdet har været afgørende. Josefine har haft brug for at vide, at der er en person, som hun 
kan stole på, som lytter og er vedholdende. Dialogen med vejlederen har bestået af løbende kontakt 
via sms´er og længere samtaler. Emnerne har været personlig trivsel, sociale relationer og forskellige 
handlemuligheder.  

Hele vejen igennem har ungeguiden (kontaktperson+) fulgt op og taget initiativ til tværfaglige møder 
om og med Josefine. UU vejlederen har også fungeret som et talerør for den unge, fx i forhold til 
erhvervsskolen.  

Det var nok ikke lykkedes at fastholde pigen i uddannelsen, hvis ikke erhvervsskolen havde opfattet 
alvoren i den unge piges udfordringer. Selv ´små problemer´ kan føles uoverkommelige for unge 
med kant. Men problemerne kan tackles, hvis de 
unge møder forståelse og tryghed. Denne tilgang går 
hinsides fagdidaktikken på en erhvervsskole, men er  
nødvendig for at de unge kan bevare deres motivation.  

For Josefine skulle der praktisk SPS-støtte til og en 
hånd om læringsmiljøet for en pige i en mandeverden. 
Erhvervsskolen hjalp også godt til i ansøgningsprocessen 
for en praktikplads.

“
Det at nogen tager hånd om pigens problemer, 

som hun oplever dem, gør at hun også kommer dagen efter. 
Hun føler, at hun bliver taget alvorlig.

-  UU vejleder“

 y Formøde mellem ungeguide, 
studievejleder i EUD og Josefine

 y Forberedelse af startdagen med sms
 

 y På startdagen: ungeguiden byder 
velkommen 

 y Opfølgning via sms´er en dag og en uge 
efter startdagen  

 y Opfølgningsmøde efter en måned, mellem 
ungeguide, Josefine og hendes 
EUD-lærer (GF1) 

Den gode uddannelsesstart for Josefine 
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BAG RESULTATERNE
Denne publikation er resultat af et praksisbaseret udviklingsarbejde, 
udført i Vejle og Tønder i perioden august 2018 – december 2020. 
Desuden indgår resultater fra projektet Youth in transition (2018-2021) 
og bidrag fra projektet Unge med kant Hovedstaden (2019-2022).

Fagprofessionelle og ledere fra følgende organisationer har bidraget: 

• Vejle kommune med Børne- og familiecenter, Ungdomscenter Vejle 
og UU Vejle, Campus Vejle, Syddansk Erhvervsskole samt SOSU 
Fredericia, Horsens og Vejle

• Tønder Kommune med Unge i Uddannelse og Kompetencecenteret, 
Tønder10 og Tønder Handelsskole

Den faglige projektleder Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, har stået 
for løbende koordination såvel som forarbejdning af resultaterne. Bo 
Klindt Poulsen og Rita Buhl, begge lektorer på VIA University College, har 
bidraget med faglig kvalitetssikring og et kompetenceudviklingsforløb.

Projektresultaterne er blevet inkluderet i det samlede program Unge med 
kant, som understøtter arbejdet med de mest udsatte unge. De unge er 
mellem 15-29 år, står uden uddannelse og udenfor arbejdsmarkedet. De 
unge skal støttes i at opnå selvforsørgelse og et liv, de ønsker sig. 

Programmet er iværksat  af EUK/KL og gennemføres i Region Syddanmark 
og i Region Hovedstaden, i alt i samarbejde med 11 kommuner og 
6 erhvervsskoler (2018-2022).
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