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Aftale om bedre veje til uddannelse og job
Intention
• Alle 25 årige skal have gennemført en uddannelse, være i
uddannelse eller være i beskæftigelse
Hovedelementer
• En helt ny uddannelse, der bygger på det bedste fra de forberedende
tilbud
• Nye selvejende FGU-institutioner
• Etableringen af en kommunal ungeindsats

Side 2

Den kommunale ungeindsats

• Entydigt kommunalt ansvar for at bringe den unge videre
• Koordinering på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og
socialindsatsen
• Træder i kraft 1. august 2019, men målgruppevurdering fra foråret
2019

Side 3

Centrale elementer
Frihed til lokal organisering, men krav
til funktioner og redskaber:

• Målgruppevurdering til FGU
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Side 4

Målgruppevurdering
• Målgruppevurderingen er forudsætning for
FGU

• Foretages af den kommunale ungeindsats:
o Er den unge i målgruppen for FGU?
o Hvad er det rette tilbud til den unge?

• Kræver kendskab til kommunens samlede
tilbudsvifte
• Den unge skal inddrages

Side 5

Uddannelsesplanen
• Alle unge under 25 år skal have en uddannelsesplan
• Planen er omdrejningspunktet for ungeindsatsen
• Planen giver retning , overblik og ejerskab for den unge
• Indeholder et klart uddannelsesmål og relevante oplysninger på tværs
af uddannelses, social- og beskæftigelsesområdet
• Er udgangspunkt for forløbsplanen
• Kommunen sender relevante oplysninger til FGU-institutionen
• Godt samarbejde mellem kommunen og skolen er centralt

Side 6

Praktikopsøgende indsats
• Den kommunale ungeindsats skal koordinere
en praktikpladsopsøgende funktion

• Koordineres med kommunens øvrige
praktikpladsopsøgende arbejde, herunder
jobcentret
• Virksomhederne skal have få, men brede,
kontaktflader med kommunen
• Tilrettelægges i samarbejde med FGU-skolerne

Side 7

Kontaktpersonordning

• Mentorens hovedopgave er at støtte den unge i at realisere sin
uddannelsesplan for dermed at komme godt videre i uddannelse eller job
• Kontaktpersonordningen afløser eksisterende mentorrelationer, så den
unge kun skal forholde sig til én kontaktperson

• Tildelingen af kontaktpersonen kan ske fra 8. klasse
• Kommunen afgør, hvordan kontaktpersonordningen skal etableres
• Reglerne erstatter ikke servicelovens bestemmelser om kontaktpersoner
• Kontaktpersonen kan være ansat i kommunen (også i forvejen) eller ansat i
forbindelse med den forberedende grunduddannelse
• Kontaktpersonen kan også være andre personer fra civilsamfundet, som
lever op til de kompetencekrav, som kommunalbestyrelsen har fastsat

Side 8

Foreløbig tidsplan for implementering af FGU
Tidsplanen er vejledende, opdateret 20. september 2018
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Lovgivning
Uddannelsens indhold
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maj

jun

jul

aug

Lokal undervisningsplanlægning

Første bestyrelse

Planlægning af fysiske rammer, lokaler,
værksteder på adresser mm til skolestart 1/8
VOL proces

Etablering af ledelsesgruppe
Medarbejdere er overdraget

Meddelelse om overdragelse
Læringskonsulenter
Info- og temamøder

Valg af kompetenceudviklingsmodel

Workshops, fyraftensmøder, netværksdannelser

Ramme for bestyrelsesopgaver,
sekretariatsbetjening, lederopslag

Forskudsudbetaling af bl.a. grundtilskud og
budget for opstart

Model for udslusningstaxameter og kombinationsforløb
Samarbejde mellem UVM, FM, BM, BSM og KL om implementering af ungeindsatsen
Vejledning om målgruppevurdering mv.

It- og
dataunderstøttelse

okt

Afklaring af overdragelse af aktiver/passiver
(inkl. bygninger og lokaler) og åbningsbalance

Virksomhedsoverdragelse
af medarbejdere - lokalt

Kommunal ungeindsats

sep

Institutionsleder ansættes

Bygninger

Økonomi

apr

Vejledninger, bekendtgørelser og
eksempler for undervisning

Læreplans- og fagbilagsgrupper

Overdragelse af
aktiver/passiver

Implementeringsstøtte
og kompetenceudvikling

mar

Bekendtgørelser

Lov vedtaget

Udvikling af skabeloner

dec

Analyser af datakilder, målemetoder og udviklingsbehov

Institutioner
oprettet

Udvikling af it- og dataunderstøttelse
for FGU og kommunal ungeindsats

Elevstart

Kompetenceudvikling

De næste skridt
• Tværministeriel arbejdsgruppe med FM, BM, BSM og UVM udgiver
publikationer/vejledninger og de centrale temaer
• Partnerskab med KL om etablering af den kommunale ungeindsats,
herunder afholdelse af konferencer

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod

Side 10

Spørgsmål
• Spørgsmål til UVM?
• Hvilke udfordringer er der for samarbejdet mellem kommunerne og
FGU?

• Hvordan kan FGU-bestyrelserne bidrage til et konstruktivt og tæt
samarbejde mellem FGU og kommunerne?

Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod

Side 11

