
KÆDEANSVAR MED 
KONTAKTPERSON+
Det er de fagprofessionelles opgave at fremme den personlige og 
faglige udvikling hos hver enkelt ung hen imod erhvervsparathed. 
Lokalt etableres et tydeligt og forpligtende kædeansvar. 
Kædeansvaret er placeret i rammerne af de kommunale 
ungeindsatser (KUI) og sammen med andre ungeaktører. 

En kontaktperson følger den unge gennem hele forløbet, med 
særlig opmærksomhed på og indsatser henover overgangene. 
Kontaktpersonfunktionen i Unge med kant er styrket og udvidet 
med vejledningsfaglige og pædagogiske kompetencer. 

Denne kontaktperson+ organiserer og koordinerer de enkelte 
ungeforløb mellem de fagprofessionelle, baseret på klare 
didaktiske overvejelser i forhold til hvert enkelt ungeforløb.

UNGE 
MED
KANT

København

Helsingør

Ishøj

Tårnby

Rødovre

Ballerup

Høje- 
Taastrup

Gladsaxe

Herlev

EUK/KL

Ho
te

l- 
og

 Res
taurant Skolen

Vilvorde

FGU-Skolen Ø
stFGU Øresund

FGU-Skolen Øst

UNGE MED KANT 
HOVEDSTADEN
Unge med kant Hovedstaden blev i 2021 udvidet og består nu af 
de kommunale ungeindsatser (KUI) i 9 kommuner, 2 forberedende 
grunduddannelser (FGU) og 2 erhvervsskoler. Projektejeren, Enhed 
for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK), 
varetager projektansvaret og leverer den overordnede projektledelse.

Lokalt samarbejder partnerne med mange forskellige ungeaktører, 
så som øvrige erhvervsskoler og FGU skoler, praktikvirksomheder, 
fritids- og frivilligorganisationer og forældre. Flere eksterne 
evaluatorer ledsager projektet, og der indgår kompetenceudvikling 
til projektets fagprofessionelle.

VEJLEDNING I 
CENTRUM
Der skal være ”bedre veje til uddannelse og job” 

for alle unge, jf. politisk aftale (2017). 
I Unge med kant omsættes denne vigtige 

politiske målsætning til konkrete løsninger i lokal 
praksis. Målet er chancelighed for udsatte unge. 

Uddannelses- og erhvervsvejledning 
samarbejder med øvrige fagprofessionelle, så 

som jobcenterkonsulenter, socialrådgivere, 
kontaktlærere, vejledere og lærere på 

ungdomsuddannelserne m.fl ., om at etablere 
sammenhæng i ungeindsatserne på tværs af 

organisationer og sektorer.

INDIVIDUELLE 
UNGEFORLØB
I Unge med kant Hovedstaden gennemfører min. 560 unge 
individuelle forløb, hver ung med egne stationer på vejen henimod en 
ungdomsuddannelse og/eller job. De unge er meddesignere af deres 
egne forløb, hvor også FGU kan være en station på vejen.

De unge udvikler sig individuelt og typisk ikke lineært. Netop derfor 
er der behov for, at de fagprofessionelle og især de unge selv kan 
vurdere progressionen hen imod praktik, job eller gennemførelse af 
en (erhvervs-)uddannelse.

50%70%

forventes at påbegynde 
en erhvervsuddannelse, 

med indikatorer på 
gennemførelse

forventes at blive 
uddannelsesparate

Vejlednings
parat Valgparat Uddannelses

parat
Erhvervs

paratKontaktparat

 Et ambitiøst storskalaprojekt, 
 april 2019 – december 2022

 9 kommuner, 2 erhvervsskoler, 2 FGU-skoler i
 Region Hovedstaden, projektansvar EUK/KL

 Ledsaget af fl ere eksterne evaluatorer og 
 eksperter fra professionerne

 Tilknytning fra interesseorganisationer for
 ungeaktører og fagligt interesserede 
 enkeltpersoner

 Bevillinger fra Den Europæiske Socialfond og 
 Region Hovedstaden

Unge med kant Hovedstaden vil understøtte 
de allermest udsatte unge på deres vej til at 
opnå selvforsørgelse og et liv, de ønsker sig.

Jeg vil gerne i dialog: euk@kl.dk 
UNGEMEDKANT.DK

UNGE MED KANT 
Målgruppen for Unge med kant er de mest udsatte 
unge og udgør ca. 6-8 % af en dansk ungdomsårgang. 
De unge er mellem 15-29 år, står uden uddannelse og 
uden for arbejdsmarkedet.

De ‘unge på kanten’ er 
samtidig ‘unge med kant’

Mange udsatte unge lever i og med meget vanskelige 
livsomstændigheder. Men samtidig har de unge 
erfaringer, evner og drømme, som kan blive deres 
drivkraft til at opnå et liv i selvforsørgelse og et liv, de 
ønsker sig.

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.
“
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DIDAKTIK
At planlægge og organisere individuelle ungeforløb forudsætter et 
langsigtet overblik og relevans for de enkelte unge. Professionelle 
skal samarbejde tværfagligt og forpligtet i kædeansvaret, hvor især 
de skrøbelige overgange af deres forløb skal sikres. Samtidig tages 
højde for lokale muligheder og begrænsninger. 

Allervigtigst: De unge skal hver især inddrages som meddesignere 
for deres forløb, med et ejerskab hele vejen igennem. 

Det kræver didaktik. Unge med kant har resulteret i et bud på en 
forløbsdidaktisk model.

FAGPROFESSIONELLE 
METODER
Arbejdet med udsatte unge kræver en stærk pædagogik og 
vejledningsfaglighed. Der er særlig fokus på at fremme de unges 
progression ved at arbejde med deres motivation, relationsdannelse, 
vedholdenhed og mestring af læringsprocesser. 

Metoderne kan variere og vælges ud fra kontekst og de unges behov, 
men samlet er tilgangen til de unge ressourceorienteret. Det gælder 
også på tværs af professionerne og sektorerne, og det forudsætter 
effektiv tværprofessionel kommunikation. 

EN BRED INDSATS 
FOR UDSATTE UNGE
Unge med kant er et program, som understøtter de mest udsatte 
unge. Programmet er iværksat og ledes af EUK, med gennemførelse i 
Region Syddanmark, Region Hovedstaden og i en europæisk ramme.
Den faglige inspiration og løbende kvalifi cering er baseret på bidrag 
fra fagprofessionelle i kommuner og på erhvervsskoler, samt fra 
eksperter, forskere og interesseorganisationer.
Alle materialer udviklet i Unge med kant projekterne, stilles frit til 
rådighed.

TOOLBOX med viden, metoder, modeller og værktøjer

WWW ungemedkant.dk/toolbox

Youth in transistion, EU Erasmus+ KA2, 2018 – 2021

WWW youth-it.cool

Unge med kant Hovedstaden, 2019 - 2022

EUKs projektportefølje, siden 2018

WWW

WWW

ungemedkant.dk/hovedstaden

ungeværk.dk

Unge med kant Syddanmark, Region Syddanmark, 2018 - 2020

WWW ungemedkant.dk/syddanmark
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