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alle unge i Aalborg Kommune
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Forord
Ungestrategien favner alle unge i Aalborg. Ved at have en
nedskrevet og vedtaget ungestrategi er det vores overbevisning, at vi bedst muligt vil være i stand til at fastholde
og udvikle rammerne for et konkret kommunalt samarbejde
med og om de unge.

Denne udgave af Aalborgs Kommunes ungestrategi er den
tredje udgave. Det betyder, at vi kan tage afsæt i, at der er
etableret et fast samarbejde mellem aktørerne på ungeområdet i Ungestrategiens ledergruppe. Derudover har vi
allerede i dag en lang række erfaringer og nyttig viden fra de
indsatser og initiativer, der allerede er blevet iværksat i de
tidligere perioder.

Ungestrategien har fokus på de 15-24-årige. Denne afgrænsning er valgt, fordi vi ønsker at fokusere på de udfordringer,
der kan være forbundet med overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Derfor vil vi med denne strategi tage udgangspunkt i de
aktuelle udfordringer, som vi står overfor.

Men Ungestrategien skal naturligvis ses i sammenhæng med
Aalborg Kommunes øvrige politikker og strategier. Her skal
specielt peges på Børne- og Ungepolitikken, Trivselsindsatsen, Strategien for Udsatte Børn og Unge, Integrationspolitikken, Handicappolitikken, Uddannelsesstrategien,
Beskæftigelsesplanen og Sundhedspolitikken.

En af de aktuelle udfordringer er, at vi til trods for en mangeårig indsats fortsat har en gruppe unge, der ikke har fundet
fodfæste i uddannelsessystemet (7 % af de unge 15-24-årige
har ikke eller er ikke i gang med en ungdomsuddannelse).
Selvom denne gruppe ikke er større i Aalborg end i andre
dele af landet, mener vi, at hver eneste ung uden en ungdomsuddannelse er én ung for meget.

Ungestrategien er udarbejdet med udgangspunkt i
drøftelserne i ungestrategiens ledergruppe. Derudover har
der været holdt et møde med Aalborg Kommunes Ungebyråd. Herefter har ungestrategiens ledergruppe udarbejdet
et forslag, der har været behandlet i Beskæftigelsesudvalget,
Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget. Endelig har
strategien været i offentlig høring.

Uddannelse er på mange måder afgørende for, hvordan man
klarer sig senere i livet. Det handler om de jobmuligheder,
der byder sig, og mere bredt om at uddannelse er en
væsentlig kilde til identitet og tilhørsforhold. Der er en
entydig sammenhæng mellem velfærd og et højt uddannelsesniveau, det gælder både på individniveau og samfundsniveau. Ungestrategien er derfor baseret på den grundlæggende antagelse, at uddannelse både på kort og langt
sigt er den sikreste måde at vinde fodfæste i voksenlivet.

Ungestrategien er godkendt i Byrådet d. XX .xx 2015 og gælder for årene 2015-2017.
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2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet
Niveau 1 – Vision: For det første indeholder strategien en
overordnet vision. Den overordnede vision viser, hvor vi
gerne vil bevæge os hen. På den måde bliver visionen
ledestjernen for vores arbejde med de unge.

		

Tanken er, at visionen og temaerne skal være retningsgivende for arbejdet. Initiativerne er derimod mere
dynamiske bud på, hvad der konkret skal til for at løse de
aktuelle udfordringer. Derved er der mulighed for at justere
og udskifte initiativerne i takt med, at tidens udfordringer i
relation til de unge og uddannelse skifter karakter.

Niveau 2 – Temaer: De udvalgte temaer afspejler de
områder, som har størst betydning for at under-støtte
visionen.

De tre niveauer indrammes af ungestrategiens værdigrundlag, som er fundamentet for ungestrategiens arbejde.
Det drejer sig om et fælles værdisæt, som eksplicit udtrykker, hvordan vi i det daglige arbejde ønsker at samarbejde
med og om de unge.

Niveau 3 – Initiativer: For hvert tema opstilles forslag til
konkrete initiativer, der på forskellig vis skal understøtte
strategiens overordnede vision. Initiativerne vil være
konkrete og mulige at igangsætte på kort eller lidt længere
sigt.
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3 Fælles værdigrundlag
for og i arbejdet med unge
• At samarbejde og koordinering på tværs af organisationsog faggrænser udgør grundlaget for en kvalificeret indsats
• At tiden er en afgørende faktor i arbejdet med den unge,
hvorfor det er vigtigt med en hurtig reaktionstid
• At være og blive uddannelsesparat er en løbende
udviklings- og læringsproces, som indeholder såvel faglige,
sociale som personlige kompetencer
• At indsatserne primært er uddannelsesorienterede, men
at der også kan være behov for indsatser af mere social
karakter

I vores møde med unge er udgangspunktet altid, at vi ønsker
at inddrage de unge, deres konkrete livssituation og deres
aktuelle netværk i vurderingen af de unges behov for hjælp
og støtte. Det er vores forventning, at alle unge gerne vil - og
som oftest også kan - begå sig i et ordinært uddannelsessystem.
Ungestrategien bygger på et fælles værdigrundlag for arbejdet sammen med de unge. Kernen i vores værdigrundlag er:
• At den unge i alle situationer støttes i at tage ansvaret for
eget liv og læring
• At de unge møder troværdige og professionelle voksne,
som har pligt til at handle

Det er i mødet mellem den enkelte medarbejder og den
unge, at ungestrategien reelt skal bevise sin værdi.
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4 Ungestrategiens ledergruppe
- organisering og arbejdsform
Ungestrategien er ikke kun nedskrevne hensigtserklæringer,
men også et dynamisk partnerskab mellem de centrale
aktører på ungeområdet i Aalborg.
Partnerskabet har til formål at fastholde en fælles viden
om området og i fællesskab drøfte og tage initiativ til at
igangsætte nye initiativer, der kan fremme den overordnede
målsætning.
Partnerskabet sammensættes af ledere udpeget fra institutioner, der beskæftiger sig med unge i Aalborg Kommune.
Det er centralt i arbejdet med strategien, at partnerskabet
består af ledere, der udbreder værdigrundlaget i egen organisation, og som har kompetencen til at omsætte drøftelserne i ledergruppen til konkret handling i egen organisation.
Derved skabes grundlaget for, at strategien kan blive til mere
end hensigtserklæringer.

I arbejdet er der fokus på proces, udvikling og synlige resultater.
Konkret har ungestrategiens ledergruppe følgende opgaver:
• At være styregruppe for implementeringen af
ungestrategien
• At følge udviklingen på ungeområdet kontinuerligt
• At fungere som et idéforum, hvor medlemmerne er
sparringspartnere for hinanden
• At revidere ungestrategien, når den udløber
• At afholde en årlig konference med Skoleudvalget,
Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget
• At være i front i forhold til at ansøge om midler til
udvikling af indsatsen hos for eksempel nationale puljer og
vækstforum
• At igangsætte konkrete initiativer indenfor ungestrategiens område.

For den aktuelle sammensætning af partnerskabet henvises
til afsnit 10.

5 Vision
Den overordnede vision er:
At alle unge i Aalborg Kommune får mulighed for at
skaffe sig et solidt fundament for et godt og inkluderet
unge- og voksenliv.
Vi ønsker at forpligtige os til i fællesskab at tage hånd om
alle unge i kommunen, uanset den unges forudsætninger og
aktuelle situation.
Aalborg Kommunes Ungestrategi bygger naturligvis på de
nationalt satte mål og de nationale målsætninger, som de
enkelte institutioner er underlagt. Her kan særligt fremhæves følgende 3 overordnede mål
• at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse
• at 25 % af de unge i år 2020 skal have en erhvervsuddannelse
• at mindst 50 % af gruppen af udsatte børn og unge1 skal
have gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige
Ungestrategiens initiativer skal derfor afspejle, at de unge
1

har meget forskellige behov, og at vejene til at gennemføre
en ungdomsuddannelse er forskellige og kræver forskellige
indsatser. Det handler om at møde de unge, der hvor de er,
og anerkende, at en mindre gruppe af unge har andre
udfordringer, end at de mangler en uddannelse.
Med henblik på at understøtte arbejdet med visionen har vi
valgt at organisere de efterfølgende afsnit i fire temaer:
• De unge skal forberedes til at kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse
• De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres
uddannelsesvalg
• De unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
• De unge skal støttes på anden måde i deres livsduelighed – hvis uddannelse ikke i første omgang kan
være det aktuelle mål
Den følgende figur giver et overblik over de målgrupper,
som Ungestrategien beskæftiger sig med. Figuren vil være
gennemgående i temaerne, hvor den er med til at afgrænse,
hvilken målgruppe temaet har fokus på.

Udsatte børn og unge forstås som børn og unge, der på et tidspunkt i deres liv har fået en foranstaltning efter servicelovens
regler for børn og unge

Hvor er vi i dag?
Der er 34.314 unge mellem 15 og 24 år i Aalborg Kommune (1. kvartal 2014):
•
13 % i grundskolen
•
54 % har afsluttet en ungdomsuddannelse
•
22 % er i gang med en ungdomsuddannelse
•
11 % er ikke i gang med en ungdomsuddannelse
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Den ovenstående figur illustrerer (via de udtrukne lagkagestykker), hvilke unge der er særligt fokus på i forhold til temaet.

6 Tema 1
De unge skal forberedes til at kunne
gennemføre en ungdomsuddannelse
Med folkeskolereformen ligger der allerede et øget fokus på,
at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Alligevel kan
der i nogle tilfælde være behov for en særlig indsats.

Dette tema handler om, hvordan vi bedst mulig klæder de
unge på til at kunne gå i gang med en ungdomsuddannelse
efter grundskolen. Hvilke kompetencer skal de unge
erhverve sig for at kunne begå sig på en ungdomsuddannelse?

Vi vil arbejde for, at der er relevante tværgående og
koordinerende initiativer, der kan understøtte de elever, der
ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse i
umiddelbar forlængelse af grundskolen. Vi vil ligeledes på
tværs af forvaltningerne arbejde på at styrke en tidlig og
koordineret indsats overfor børn, der har brug for en særlig
støtte for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt.

Her vil der især være fokus på udskolingen, og på hvordan
vi via relevante initiativer kan understøtte, at de elever, der
af den ene eller anden grund ikke er fagligt, personligt eller
socialt parate til at tage en ungdomsuddannelse, støttes i at
blive uddannelsesparate.
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Hvor er vi i dag?
•
•

Grundskolen har 4.337 elever blandt gruppen af 15-24-årige
Der er 3.690 unge mellem 15-24-år, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og de fordeler sig om følger:
•
852 er omfattet af indsatsen i Uddannelseshuset
•
915 er eller skal i gang med en uddannelsesforbedrende aktivitet (produktions skole, AMU-forløb,
		VUC-forløb mv.)
•
619 er i en overgangsfase, da de enten har afsluttet eller afbrudt et forløb, men er omfattet af UU’s vej
		
ledning og eventuelle indsats
•
612 er ukendte (heraf er 579 udenlandske studerende og øvrige tilflyttere fra andre kommuner)
•
541 er i beskæftigelse
•
151 er forhindret i af at modtage tilbud (strafafsoning, værnepligt, sygdom mv.)

Delmål
•
•
•

At flere unge kommer til at opleve grundskolen som berigende og meningsgivende, bl.a. som en følge af de
muligheder som den understøttende undervisning og den åbne skole giver mulighed for.
At alle unge kender deres muligheder for uddannelse og ved behov får mulighed for at afprøve deres uddannelses
ønske i praksis, inden grundskolen afsluttes.
At alle unge efter afsluttet grundskole enten påbegynder en ungdomsuddannelse eller er i gang med en uddannelses
forberedende aktivitet.

Forslag til initiativer
•

Afklaring af barrierer for gruppen af unge, der ikke er i gang med en uddannelse eller en anden form for
forberedende aktivitet.

•

Særligt på 10. klassetrin skal samarbejdet med ungdomsuddannelserne styrkes. Det skal blandt andet ske ved, at
undervisningen helt eller delvist skal foregå i ungdomsuddannelsernes læringsmiljøer. Derved er det intentionen, at
det samlede 10. klasses forløb i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, kommer til at styrke de unge fagligt,
socialt og personligt med henblik på deres fremtidige ungdomsuddannelsesvalg.

•

Der skal være et stærkt fokus på, at de 15-24-årige, der har forladt grundskolen, har let adgang til at erhverve sig 		
de skolekundskaber, der er en forudsætning for at komme ind på den ønskede ungdomsuddannelse. Alle parter, der
kommer i berøring med de unge, skal have fokus på, at de unge får erhvervet sig de nødvendige skolekundskaber.
Det skal ske i samarbejde med de udbydere af unge/voksenundervisning, der i dag findes. Det kan dreje sig om
ungdomsskolen, VUC, daghøjskolerne og produktionsskolerne.

•

Der afholdes løbende temamøder og workshops, hvor omdrejningspunktet er begrebet uddannelsesparathed og 		
dets praktiske anvendelse, med henblik på at sikre en fælles og tvær-gående forståelse heraf.

11

Den ovenstående figur illustrerer (via de udtrukne lagkagestykker), hvilke unge der er særligt fokus på i forhold til temaet.

7 Tema 2
De unge skal have et godt afsæt for at
kunne træffe deres uddannelsesvalg
uddannelse. Det er derfor vigtigt, at den unge støttes i at
justere uddannelsesplanen, når der er behov for det. Det
forudsætter, at de unge aktivt bruger UU, og derfor skal de
øvrige aktører, som de unge møder, aktivt understøtte dette.

Fra 2011 til 2014 er der sket en stigning i antallet af unge, der
vælger en gymnasial uddannelse, og tilsvarende er der færre
unge, der vælger en erhvervsuddannelse. Set fra et
samfundsøkonomisk perspektiv er det vigtigt, at en større
andel af de unge får en erhvervsuddannelse. Det er derfor
vigtigt, at de unge, der har evnerne til og interessen for at
tage en faglært uddannelse, også gør det.

Derfor skal der være løbende dialog mellem UU og aktørerne
om indholdet i uddannelsesplanerne, og planerne skal bruges
aktivt i jobcentret og i uddannelsesinstitutionerne.

For at de unge kan træffe de ”rette valg” i forhold til en
ungdomsuddannelse, forudsætter det en stor bredde i de
forberedende tilbud og i den løbende vejledning. UU spiller
en helt central rolle i dette arbejde og er omdrejningspunktet for vejledningsindsatsen.

Det skal i den forbindelse være legitimt, at de unge nogle
gange vælger om og starter på en ny uddannelse. Det
hverken kan eller skal vi undgå, da omvalg for nogle kan
være et skridt på vej til personlig og faglig modning. Der skal
derimod arbejdes med at undgå, at et omvalg opleves som et
nederlag (både af den enkelte og af omverdenen).

Uddannelsesplanen er den unges redskab til at reflektere
over og planlægge ”næste skridt” mod en ønsket
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Hvor er vi i dag?
De unges valg efter grundskolen				2011				
Gymnasial uddannelse				
72 % (1.462 personer)		
Erhvervsuddannelse				
22 % (455 personer)		
Anden aktivitet (f.eks. VUC)			
5 % (101 personer)		
Individuel ungdomsuddannelse			
1 % (20 personer)		

2014
77 % (1.554 personer)
19 % (382 personer)
3 % (63 personer)
1 % (15 personer)

Delmål
•
•

At alle unge kender deres muligheder for uddannelse og ved, hvor de kan hente hjælp og vejledning, hvis de har
spørgsmål.
At alle unge tager aktivt stilling til deres videre uddannelsesforløb.

Forslag til initiativer
•
•
•
•
•
•

Tættere samarbejde mellem grundskolen og det lokale erhvervsliv
Øget samarbejde mellem UU og ungdomsuddannelserne med henblik på at øge vidensniveauet og dermed
vejledningsindsatsen.
Øget fokus på mulighederne i forhold til netværksvejledning – hvor den unge, forældrene og øvrige relevante
personer sammen går i dialog om fremtiden.
Generelle informationsmøder om ungdomsuddannelserne målrettet de unges mødre, da det i høj grad er dem, som
har indflydelse på de unges valg af uddannelsesretning.
Positiv omtale af erhvervsuddannelserne og bedre markedsføring af skolepraktikken.
Etablering af brobygningsforløb i et samarbejde mellem Jobcenter Aalborg og områdets ungdomsuddannelser og
produktionsskoler. Samarbejdet skal blandt andet tage udgangspunkt i de indhentede erfaringer i forbindelse med
afviklede og igangværende brobygningsforløb.
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Den ovenstående figur illustrerer (via de udtrukne lagkagestykker), hvilke unge der er særligt fokus på i forhold til temaet.

8 Tema 3
De unge skal gennemføre en
ungdomsuddannelse
foretage et realistisk omvalg og således bliver i uddannelsessystemet i stedet for at komme på uddannelseshjælp.

Flest muligt af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og udgangspunktet for indsatsen er at sikre, at
så mange unge som muligt bliver i det ordinære
uddannelsessystem og dermed undgår perioder på
uddannelseshjælp.

Det, der i meget høj grad betyder noget for unge i dag, er
det sociale. Derfor bør der være stor op-mærksomhed på
netværksskabelse og skabelse af strukturer og rammer, som
støtter, at de unge udvikler sociale fællesskaber på
uddannelserne.

Det handler derfor om at understøtte, at de unge når deres
uddannelsesmål. Hvis dette viser sig at være en urealistisk
vej, er det vigtigt, at de unge umiddelbart støttes i at
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Hvor er vi i dag?
•
•

I 1. kvartal 2014 var der 217 unge mellem 15 og 24 år, der afbrød deres uddannelsesforløb
I 1. kvartal 2014 var 7.665 unge mellem 15 og 24 år i gang med en ungdomsuddannelse

Delmål
•
•

At minimerer frafaldet fra ungdomsuddannelserne.
At skabe forståelse for, at omvalg kan være et godt udgangspunkt for den enkeltes faglige og/eller personlige
udvikling og dermed kan være en nødvendighed.

Forslag til initiativer
•
•
•

•
•
•

Styrkelse af ungemiljøerne – særligt på erhvervsuddannelserne – for eksempel udvikling af elevmakkerordning og
understøttelse af elevernes tilhørsforhold til klasser/hold.
Etablering af flere praktikpladser – herunder f.eks. mere direkte kontakt til virksomheder med henblik på at øge
virksomhedernes interesse for at tage flere unge i praktik.
Videreudvikling af meldesystem, så de unge spottes, så snart man har den mindste anelse om risiko for et frafald –
herunder f.eks. indførelse af syge/fraværssamtaler på ungdomsuddannelserne med deltagelse af rådgiver fra
Uddannelseshuset.
Afdækning af årsager til fravær og udeblivelse på de enkelte ungdomsuddannelser med særlig fokus på betydningen
af rusmidler.
Smidigere overgange på tværs af uddannelserne blandt andet for at forebygge, at de unge afbryder deres uddannelse
helt i forbindelse med omvalg. En lokal udgave af en fælles ”uddannelsesgaranti” til kommunens unge.
Afdækning af hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt at etablere trivselsfora på ungdomsuddannelserne,
inspireret af de trivselsfora, der er etableret på alle kommunens folkeskoler.

Den ovenstående figur illustrerer (via de udtrukne lagkagestykker), hvilke unge der er særligt fokus på i forhold til temaet.

9 Tema 4 De unge skal støttes i deres
livsduelighed - hvor uddannelse ikke kan
være det aktuelle mål
Dette tema handler om, at der til trods for en intensiv og
koordineret indsats vil være unge, som ikke umiddelbart kan
tilgodeses ved de eksisterende ordinære uddannelsestilbud.

passede forløb med et individuelt afpasset uddannelsessigte.
Tiden er en meget væsentlig faktor for disse unge. Hvis man
skal undgå marginalisering og isolation, er det vigtigt, at der
løbende følges op på de unge med henblik på at motivere
til aktivitet og socialt samvær i hverdagen samt eventuelt
behandling.

Der er tale om en meget blandet gruppe af unge, der af den
ene eller anden grund er særligt udsatte. Disse unge med
særlige behov må nødvendigvis mødes med individuelt til-
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Hvor er vi i dag?
•

I 1. kvartal 2014 er der 3.690 unge 15-24-årige, som hverken er i gang med grundskole eller en
ungdomsuddannelse (de udtrukne lagkagestykker). Heraf skønnes, at ca. 500 af de unge af forskellige grunde er
passive og derfor i særlig risiko for at blive marginaliserede (det grå lagkagestykke). Til sammenligning var der i  
                 1. kvartal 2013 3.887 unge i denne gruppe..

Delmål
•

At alle unge skal have adgang til en indsats, der kan støtte dem i at opnå personlig udvikling, og, hvis det er muligt, på
længere sigt at blive i stand til at gennemføre en uddannelse.

Forslag til initiativer
•

•

•

Med henblik på at sikre, at en håndholdt indsats også når de yngste i gruppen af unge med særlige behov/særligt 		
udsatte unge, drøftes de unges uddannelsesplan i regi af Uddannelseshuset med henblik på at sikre, at der eksisterer
en opdateret uddannelsesplan, og at der foreligger de nødvendige bevillinger til en langsigtet og kontinuerlig indsats
overfor alle unge, der forlader grundskolen.
Systematisk erfaringsopsamling på allerede igangværende indsatser, der er målrettet gruppen, herunder nærmere
afdækning af barrierer og udfordringer med særlig fokus på omsætning af den indsamlede viden (f.eks. ”Fritidsjob
formidlingen”, UngAUC´s indsatser, Træningshøjskolen, Rute42, ”Tilbage til fremtiden”, Ungerådgivningen,
De sociale jægere, Brobygningsforløbene og projektafsnittets uddannelsesrettede aktiviteter, Uddannelsesmentor,
FOKUS/Kaffé Fair).
På baggrund af erfaringer fra projekter med én tværgående kontaktperson tilstræbes det, at kontakten til forskellge
organisatoriske enheder varetages af den samme kontaktperson (f.eks. UU-vejleder, koordinerende sagsbehandler og
mentor), og at hyppige kontaktforsøg fastholdes.

17

•

Indsatser for de særligt udsatte unge kan eksempelvis være:
o
Virksomhedspraktikker med meget lavt ugentligt timetal og mentor tilknyttet
o
Inddragelse af de unges fritidsliv i uddannelsesplanerne
o
Aktivering af de unges uformelle netværk i udviklingsarbejdet
o
Øget anvendelse af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
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10 Ungestrategiens ledergruppe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afdelingen for Skoler, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune
AMU Nordjylland
Center for Børn, Unge og Familie, Aalborg Kommune
Center fra Tværfaglig Forebyggelse, Aalborg Kommune
Center for voksne, Aalborg Kommune
DA
Daghøjskolerne, Aalborg Kommune
Familiegrupperne, Aalborg Kommune
Gymnasie & HF
LO Aalborg
PPR (Trivselsindsatsen), Aalborg Kommune
SOSU Nord
Sundheds- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune
TAMU
Tech College
Uddannelseshuset, Aalborg Kommune
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Aalborg Kommune
Ungdomsskolen, Aalborg Kommune
University College Nordjylland
VUC & HF Nordjylland
Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK)
Aalborg Handelsskole
Aalborg Håndværkerforening
Aalborg Produktionsskole
Aalborg Universitet
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