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Ungevejledning 15 til og med 24 – Obligatoriske aktiviteter
Opsøgende og opfølgning vejledningsindsats til unge over 18 år
• Unge med status afbrudt, afsluttet og uden ungdomsuddannelse bliver kontaktet og tilbudt
vejledning og udarbejdelse af uddannelsesplan samt kobling til en ungdomsuddannelse.
Der rettes henvendelse umiddelbart efter, at UU har modtaget en systemoverførsel.
I fald den unge ikke reagerer på første henvendelse vil den unge regelmæssige blive kontaktet
2-3 gange årligt.
Opsøgende og opfølgning vejledningsindsats til unge under 18 år
• Ungevejleder kontakter den unge senest 5 dage efter UU har modtaget meddelelse om et
afbrudt uddannelsesforløb.
Senest 30 dage efter skal den unge have udarbejdet en revideret uddannelsesplan med
henblik på en kobling til et uddannelsesforløb eller anden uddannelsesforberedende aktivitet.
Unge der er i risiko for at falde fra
• Den opsøgende vejledning træder endvidere i kraft, hvis uddannelsesinstitutionen retter
henvendelse til UU ved risiko for frafald pga. fravær, personlige problemer eller andet.
Vejledning ved personlig henvendelse til UU
• Alle unge under 25 år der anmoder om vejledning til en ungdomsuddannelse skal tilbydes
vejledning.
Ansvar for opfølgning på unge i alderen 15-17 år, jf. ”pligt til uddannelse”
• Vejleder er personligt opsøgende og opfølgende i forhold til uddannelsesplanen og
hjælper med at revidere planen.
Ved manglende samarbejde/kontakt opsøges den unge og familien på adressen.
I fald det ikke lykkes at opnå en forpligtende kontakt, der kan føre til, at den unge opfylder
uddannelsespligten eller der er grundlag for en dispensation for ”pligt til uddannelse” vil den
unge blive indberettet til kommunen.
Vejledning af unge og samarbejdet med forældre herunder åben vejledning
• Dialog / samtale om interesser, ønsker, baggrund, udfordringer.
Beskrivelse af mulige afklaringsforløb samt rådgivning om hjælpe og støttemuligheder.
Præsentation af uddannelsessystemet samt internetbaseret søgemaskiner.
Hjælp til tilmelding på optagelse.dk Udarbejdelse af uddannelsesplan.
Håndholdt indsats til unge med særlig vejledningsbehov
• Netværksmøder med kontaktpersoner, sagsbehandlere, uddannelsesinstitutioner m.fl.
Målgruppevurderinger og visitation
I fald den unge ikke vurderes til at kunne honorere et adgangs- og niveaukrav ift. det ordinære
uddannelsessystem eller der for den enkelte er indtrådt personlige og sociale
udfordringer/problemer fortages er vurdering, om den unge tilhører målgruppen for de
alternative uddannelser eller ift. øvrige uddannelsesforberedende aktiviteter.
Der etableres kontakt til de pågældende tilbud og aftales tid til samtale og rundvisning.
Der udarbejdes mål for forløbet for opfølgning på unge 15.-17. åriges pligt til uddannelse.

