8 kommuner og 2 erhvervsskoler i Region
Hovedstaden, projektansvar UU DANMARK
Relevante organisationer og enkeltpersoner i
hele Danmark får mulighed for at blive
tilknyttet
Tilskud fra Den Europæiske
Socialfond og Region Hovedstaden
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Et ambitiøst storskalaprojekt,
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Unge med kant Hovedstaden vil understøtte
de allermest udsatte unge på deres vej til at
opnå selvforsørgelse og et liv, de ønsker sig.
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Unge med kant Hovedstaden udgøres af de kommunale ungeindsatser i 8 kommuner, inklusive de forberedende grunduddannelser
(FGU), i tæt samspil med de involverede erhvervsskoler (EUD), Hotelog Restaurantskolen og Roskilde Tekniske Skoles afdeling Vilvorde.
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Lokalt samarbejdes desuden med relevante fritids- og frivilligorganisationer, øvrige erhvervsskoler og praktikvirksomheder, forældre m.m. UU DANMARK varetager projektansvaret og leverer den
overordnede projektledelse. Flere eksterne evaluatorer ledsager
Unge med kant Hovedstaden. Derudover tilbydes kompetenceudvikling til projektets fagprofessionelle.

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

De ‘unge på kanten’ er samtidig
‘unge med kant’
De unge bærer på en høj kompleksitet i deres problematikker, men
kommer også med erfaringer, evner og drømme, som netop kan blive
drivkraft til at opnå en bæredygtig livsform.

“

VEJLEDNING I
CENTRUM
Vejledning har en væsentlig betydning for de
allermest udsatte unge og indtager en central
rolle i de nye kommunale ungeindsatser, uanset
vejledningens organisatoriske udformning og
placering i kommunerne.
Den sammenhængende Kommunale Ungeindsats (KUI) er fra politisk side ønsket som
handledygtige lokale organisationer. Det handler
om at give de unge muligheder for deltagelse.
Det ønske vil Unge med kant, i form af ﬂere
projekter, indfri ved især at etablere et
kædeansvar og styrke vejledningen.

INDIVIDUELLE
UNGEFORLØB

I Unge med kant Hovedstaden vil 320 unge gennemgå individuelle
forløb, hver med deres egne stationer på vejen henimod en ungdomsuddannelse. Hvor det er muligt og giver mening, indgår FGU. De
unge vil være meddesignere af deres egne forløb.
De unge udvikler sig individuelt, og typisk ikke lineært. Trods det er
der behov for, at de fagprofessionelle - og især de unge selv - kan
vurdere progressionen hen imod praktik, job eller gennemførelse af
en erhvervsuddannelse.

Kontaktparat

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.

Vejledningsparat

Det er de fagprofessionelles opgave at fremme den personlige og
faglige udvikling hos hver enkelt ung hen imod selvforsørgelse.
Lokalt etableres et tydeligt kædeansvar i rammerne af de
kommunale ungeindsatser.
Kontaktpersonen følger den unge gennem hele forløbet, med
særlig opmærksomhed og indsatser henover overgangene. KUIs
kontaktpersonfunktion er hér styrket og udvidet med
vejledningsfaglige og pædagogiske metoder.
Denne kontaktperson+ organiserer og koordinerer de enkelte
ungeforløb mellem de fagprofessionelle, baseret på klare
didaktiske overvejelser i forhold til hvert enkelt ungeforløb.

DIDAKTIK

Planlægning og organisering af de individuelle ungeforløb skal
foretages med et langsigtet overblik og en meningsgivende
sammenhæng for den unge. Relevante fagprofessionelle skal indgå
aktivt og kompetent i kædeansvaret, hvor de især fragile overgange i forløbene skal sikres. Samtidig skal der tages højde for lokale
muligheder og eventuelle barrierer. Allervigtigst: De unge skal hver
især være meddesignere og føle ejerskab hele vejen igennem.
Det kræver didaktisk tænkning. Unge med kant Hovedstaden vil
resultere i et bud på en didaktisk model.

STYRKET
VEJLEDNING
Arbejdet med udsatte unge kræver en stærk pædagogik og
vejledningsfaglighed, med særligt fokus på motivation, relationsdannelse og mestringsstrategier.

Alt i alt skal de målgruppeegnede og velafprøvede metoder kortlægges og formidles.

Erhvervsparat

50%

forventes at blive
uddannelsesparate

forventes at påbegynde
en erhvervsuddannelse,
med indikatorer på
gennemførelse

EN BRED INDSATS
FOR UDSATTE UNGE

Aktiviteter for de unge med kant består af ressourcer og et program
til at understøtte de fagprofessionelle i deres arbejde med udsatte
unge. UU DANMARK har iværksat og fremmet Unge med kant siden
2016. Resultater fra det samlede arbejde publiceres løbende.
Eksperter og forskere, politiske organer og interesseorganisationer
såvel som kommunale praksisaktører bidrager løbende med faglig
inspiration og konstruktiv sparring.
UU DANMARKs vidensressource, siden 2015
WWW

broen.uudanmark.dk

Unge med kant Hovedstaden, 2019 - 2021
WWW

ungemedkant.dk/hovedstaden

Unge med kant Syddanmark, Region Syddanmark, 2018 - 2020
WWW

Tilgangen til de unge vil være ressourceorienteret, og metoderne
skal anvendes på tværs af professionerne og sektorerne. Det
indebærer også at styrke den tværprofessionelle kommunikation.

Uddannelsesparat

70%

Jeg vil gerne i dialog: uudk@uudanmark.dk

KÆDEANSVAR MED
KONTAKTPERSON+

Valgparat

ungemedkant.dk/syddanmark

Youth in transistion, EU Erasmus+ KA2, 2018 - 2021
WWW

youth-it.cool
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