Til skoleudvalget Aalborg Kommune
Unge i Centrum – Aalborg
UU Aalborg har søgt, og netop fået bevilget et 3 årigt socialfondsprojekt, kaldet Unge i Centrum
Aalborg.
Formålet er kort fortalt:
At revitalisere området for ungevejledning i UU-Aalborg ved at udvikle, afprøve og implementere
styrkede vejledningsindsatser, der øger udsatte unges grundlag for valg, påbegyndelse og
gennemførelse af en ungdomsuddannelse.
Rigtig mange unge starter ungdomsuddannelse efter grundskolen, men en relativ stor gruppe har
eller får problemstillinger der gør, at de har svært ved at vælge, påbegynde og gennemføre
ungdomsuddannelse. Gennem f.eks. vejledning i de unges fællesskaber, i ungdomsklubber og
boligsociale områder vil UU prøve at få fat i de unge der måske ikke profiterer af den kollektive
vejledning i skolen.
Endvidere vil vi gennem nye aktiviteter sætte uddannelse først på dagsordenen i
Uddannelseshuset, hvor Jobcentret og UU arbejder med alle 15-29 årige. Her vil vi etablere en
vejledningscafé for unge der kommer til huset og bl.a. af den vej rekruttere til særlige
vejledningsforløb for de unge der har barrierer i forhold til uddannelse.
UU kan naturligvis ikke klare opgaven alene. Derfor bliver projektet også et ”samskabelsesprojekt”
hvor alle gode kræfter skal samles om at vi i ”Aalborg Kommune vil have alle unge i uddannelse” –
og få alle startet godt op på deres vej til dette.
Følgende aktører samarbejder UU med i projektet: Jobcentret i uddannelseshuset, Center for
tværfaglig forebyggelse (FC, Ungdomsklubber af forskellige art), medarbejdere ved de tre
helhedsplaner / boligsociale indsatser, AMU Nordjylland, TECHCOLLEGE, Aalborg Handelsskole,
SOSU Nord.
I forhold til Udviklingsstrategien for børn, unge og familier, ser vi derfor også projektet som en
mulighed for at arbejde sammen på tværs af forvaltninger til gavn for de unge.
Der er planlagt at 1100 unge i alderen 15 +, i løbet af de tre år skal deltage i forskellige
projektaktiviteter, og målet er at en stor del af disse efterfølgende starter på ordinær
ungdomsuddannelse inkl. EGU, KUU og FGU når den kommer.
De to store søjler i projektet, med eksempler på aktiviteter
Indsats på fritidscentre, ungdomsklubber, Vejledningscafégruppen + ad hoc medarbejdere
helhedsplaner
til forløb
Arbejde med Ungdomsklubber i
fritidscentrene og udadvendt vejledning i
regi af helhedsplanerne – nye veje til

Vejledningscafé og aktiviteter i uddannelseshuset

rekvireret og opsøgende ungevejledning






Head and Hands on forløb
Konkrete vejledningsevents i
samarbejde med erhvervsskolerne.
Disse kan foregå i fritidscentre, i de
boligsociale indsatser eller andre
steder som ”rekvireret vejledning”
Efterfølgende opfølgning og
vejledning af unge frem mod
ungdomsuddannelse



A: Etablering af ressourcecenter for
ungevejledning i Uddannelseshuset –
Vejledningscafé – etableringen af et
indbydende ungdomsuddannelsesmiljø i
uddannelseshuset



”Pop Up” aktiviteter i samarbejder
med de boligsociale indsatser i
helhedsplanerne.



Udvikling og afprøvning af
gruppeorienterede vejledningsforløb f.eks.
omkring jobsøgning, økonomi og CV eller
f.eks. robusthed og handlingskompetence, hele tiden med det formål at vejen til
ordinær uddannelse skal gøres realistisk for
den unge.
Horisontale vejledningsforløb for særlige
grupper af udsatte unge. Det kan f.eks.
være en gruppe ikke uddannelsesparate fra
10. klasse – en gruppe unge fra
specialklasserne eller en gruppe ”Stille
unge” der har brug for redskaber til deres
videre arbejde med uddannelse.
Særlige forløb for unge der frafalder deres
uddannelse fra gymnasiale- eller
erhvervsuddannelser – f.eks. ”Hurtig i gang
med EUD/EUX”.



En vigtig del af projektet er kompetenceudvikling og udvikling af fælles sprog og tilgange i forhold
til ungegruppen.

