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1. Baggrund og indledning 

Kvalitetsrapporten om uddannelses- og erhvervsvejledningen er den lokale udmøntning af de 

lovgivningsmæssige krav til kvalitetsarbejdet. 

Formålet med lovgivningen er, at der i kommunerne fastlægges lokale mål og rammer for 

vejledningsindsatsen, herunder valg af vejledningsaktiviteter og -metoder, metoder til kvalitetsudvikling og til 

dokumentation af indsatsen. 

Målgruppen for rapporten er først og fremmest Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, der er politisk 

ansvarlig for vejledningsindsatsen, Arbejdsmarkedsforvaltningens ledelse samt Uddannelses- og 

Erhvervsvejlederne selv.  

Kvalitetsrapporten indeholder også elementer, der gør den relevant for Børne-, Fritids og 

Undervisningsudvalget, kommunale grundskoler og privat- og friskoler hvor uddannelses- og 

erhvervsvejlederne varetager vejledningen samt ungdomsuddannelsesinstitutioner m.fl.  
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2. Ungegarantien som politisk ramme om vejledningsindsatsen 

Vejledningsindsatserne spiller, indenfor rammen af karrierelæring, en rolle i Ungegarantien i forhold til unge 

i udskolingsklasserne, uanset om vejledningen foregår i en kommunal, fri eller privat grundskole, og for unge 

op til og med det 29. år, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i job.  

Karrierelæringsrammen betyder, at uddannelses- og erhvervsvejlederne i deres praksis skal sigte mod, at de 

unge får selvindsigt i drømme, interesser og faglige styrker, for på den måde at give de unge 

valgkompetencer i forhold til uddannelses- og jobmuligheder i ’deres gode liv’.  

Fokus er på de unges bevidsthed om dem selv, om deres egen positive destination og om uddannelses- og 

jobmuligheder. Det betyder også, at alle unge skal udfordres på egne forestillinger om uddannelses- og 

jobvalg. 

2.1. Grundskolevejledning: 

På grundskoleniveau skal uddannelses- og erhvervsvejledningen indføre de unge i ungdomsuddannelserne, 

uddannelsessystemet og ansøgningsprocessen.  

Det er intentionen med vejledningen, at den skal bidrage til, at elever og forældre bliver udfordret i deres 

forestilling om valg af uddannelse og job.  

Som en del af Ungegarantien er der tilføjet midler til at styrke grundskolevejledningen. Formålet er at styrke 

de unges valgparathed og modvirke om- og fravalg på ungdomsuddannelserne. 

Bilag A viser et overblik over vejledningsaktiviteterne i grundskolevejledningen, og hvordan disse er blevet 

styrket igennem Ungegarantien. 

2.2. Ungevejledning: 

Unge, der har forladt grundskolen skal i sagens natur mødes andre steder, f.eks. på ungdomsuddannelserne 

og i Jobcentret. 

For disse unge kan der være behov for at få genopfrisket uddannelsessystemet – og op til og med det 17. år, 

at tænke forældrene med.  

Med Ungegarantien er uddannelses- og erhvervsvejlederne blevet styrket i deres praksis i kollektiv, gruppe- 

og individuel vejledning og i deres metodiske fundament med fokus på karrierelæringsbegrebet. 
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De 18 – 29-årige som ikke er i uddannelse eller job deltager efter lovgivningen i obligatoriske jobsamtaler 

med en beskæftigelsesmedarbejder, og en samtale med en uddannelses- og erhvervsvejleder.  

Som en del af Ungegarantien deltager disse unge i Vejledningscafeen, hvor de både møder en 

beskæftigelsesmedarbejder og en uddannelses- og erhvervsvejleder. I Vejledningscafeen deltager de unge i 

kombinerede job- og uddannelsessamtaler, som sikrer de bedste forudsætninger for at tilrettelægge 

koordinerede beskæftigelses- og uddannelsesrettede aktiviteter for de unge.  

I vejledningen er der fokus på, at for nogle unge er vejen først beskæftigelse, før der kan mobiliseres 

motivation til uddannelse. For disse unge etableres der virksomhedspraktikker eller introjobs i samarbejde 

med jobcenterets introjobkonsulent. 

Bilag B viser et overblik over vejledningsaktiviteterne i ungevejledningen. 

 

3. Søgning til ungdomsuddannelserne 2020 

I nedenstående figurer vises Undervisningsministeriets opgørelse over hvilket førsteprioritetsønske til 

ungdomsuddannelse 9. og 10. klasses elever med bopæl i Hjørring Kommune samlet set, har tilkendegivet i 

optagelse.dk i de seneste fire år.1 

Figur 1: Søgning til EUD i perioden 2017-2020 Figur 2: Søgning til GYM i perioden 2017-2020 

  
 

1 Opgørelserne viser de unge, der har EUD eller GYM som førsteprioriterede uddannelsesønske. Kun de unge der går 
direkte fra grundskolen til en ungdomsuddannelse indgår. Unge der har taget et sabbatår efter grundskolen, indgår 
således ikke i opgørelserne. Opgørelserne fanger heller ikke unge, der forlader grundskolen uden at tilkendegive hvad 
de skal det efterfølgende år via optagelse.dk. Omvendt medregnes Hjørringunge, der på tidspunktet for tilmeldingen 
befinder sig på en efterskole udenfor kommunen. 
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Figurerne viser, at andelen af elever der har søgt mod hhv. EUD og GYM i 2020 ligger på det samme niveau 
som i 2019. 

 

3.1. Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2020 

Kommunerne skal efter vejledningsbekendtgørelsen opstille måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. 

Byrådet godkendte d. 26. februar 2020 et måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2020.  

Måltallet for EUD er i det lave estimat 1 procentpoint højere end niveauet i 2019 og i det høje estimat 2 
procentpoint højere end niveauet i 2019.  

Måltallet for GYM er i det lave estimat 1 procentpoint lavere end niveauet i 2019 og i det høje estimat 2 
procentpoint lavere end niveauet i 2019.  

Måltallet for ”Øvrige” er opgjort som uændret niveau i forhold til 2019. 

I tabellerne nedenfor ses måltallene for søgning til ungdomsuddannelserne i 2020 i forhold til den faktiske 

andel af ansøgere på hhv. EUD, GYM og ”Øvrige”. 

Tabel 1: Søgning til ungdomsuddannelserne 2020 efter 9. klassetrin. Måltal og faktisk andel. 

 Højt estimat Lavt estimat Faktisk andel 

EUD 24,3% 23,3% 22,1% 

GYM 68,7% 67,7% 69% 

Øvrige 8% 8,8% 

Tabel 2: Søgning til ungdomsuddannelserne 2020 efter 10. klassetrin. Måltal og faktisk andel. 

 Højt estimat Lavt estimat Faktisk andel 

EUD 33,2% 32,2% 31,2% 

GYM 57,3% 56,3% 58,1% 

Øvrige 12% 10,7% 

 

Tabellerne viser, at andelen af unge der søgte mod hhv. EUD og GYM er den samme i 2020 som i 2019.  

Andelen af unge der har søgt mod erhvervsuddannelserne, er altså ikke steget som forventet, og andelen af 

unge der har søgt mod de gymnasiale uddannelser, er ikke faldet. 
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3.2. Søgning til FGU i 2020 

Hvis en ung ønsker at begynde på den forberedende grunduddannelse – FGU, skal der først laves en 

målgruppevurdering. Nedenstående tal afspejler de målgruppevurderinger uddannelses- og 

erhvervsvejlederne har lavet til FGU siden august 2019. 

Tallene afspejler, at uddannelses- og erhvervsvejlerne i april 2020 blev hjemsendt grundet COVID-19, hvilket 

kortvarigt påvirkede antallet af målgruppevurderingerne. Målgruppevurderingerne med de unge kan nu 

laves digitalt, så en lignende nedgang i målgruppevurderingerne fremadrettet undgås. 

FGU er et nyt skoletilbud, som åbnede dørene for de første elever i august 2019 og det er derfor for tidligt at 

kunne lave et bud på en prognose for antallet af målgruppevurderinger til FGU i det kommende år. 

 

I august 2019 var der registreret 36 elever på FGU. Det skal bemærkes, at en del af eleverne på den nye 

uddannelsesinstitution var på en overgangsordning og derfor administrativt opført under den tidligere 

produktionsskole. Der var således reelt flere elever på FGU ved opstarten i august 2019. 

Ved skoleårets afslutning var der registreret 122 elever på FGU. 
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4. Uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) i 8. klasse 

Som et led i Ungegarantien er det besluttet, at alle elever i Hjørring Kommune har ret til individuel 

vejledning, uanset om de bliver vurderet uddannelsesparate eller ikke-uddannelsesparate.  

Derfor er UPV’en ikke længere afgørende for hvilken type vejledning, som de unge kan få. Den skal derfor 

snarere ses som et udgangspunkt, som der kan tages afsæt i, med henblik på at den enkelte elev bliver 

afklaret om sin positive destination og støttet på vejen dertil. 

I Ungegarantien er det et mål at alle unge skal have en ”positiv destination”. I kvalitetsarbejdet for 

Uddannelses- og Erhvervsvejledningen vil det fremadrettet give mening at have fokus på vejledningens 

resultat, ved at lave en individuel opfølgning på de unges positive destination efter at de har forladt 

grundskolen fremfor at have fokus på uddannelsesparathedsvurderingerne, som udelukkende er et 

procesværktøj, der skal bruges i vejledningen. 

Tallene for uddannelsesparathedsvurderingerne er medtaget i dette års kvalitetsrapport for at fastholde 

kontinuiteten i forhold til tidligere års kvalitetsrapporter. 

At blive uddannelsesparat er en proces, som skolen samarbejder med elev, forældre og uddannelses- og 

erhvervsvejleder om - samt øvrige aktører, der er relevante i processen.  

Uddannelsesparathed handler om elevernes faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for 

at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Arbejdet med uddannelsesparathed skal være en integreret del af kerneopgaven i udskolingen og 

vejledningsindsatsen i forhold til den enkelte elevs karrierelæring og valg af ungdomsuddannelse. 

Den samlede proces har til formål: 

• at bevidstgøre alle udskolingselever om egne forudsætninger (uddannelsesparathed) i forhold til 

ønskede/mulige uddannelsesveje og elevernes positive destination 

• at give skolen og uddannelses- og erhvervsvejledningen en fælles forståelse og bedre forudsætning 

for;  

o at vurdere elevernes uddannelsesparathed (forudsætninger) 

o at understøtte elevernes læring og bevidstgørelse om egne forudsætninger i forhold til 

uddannelsesvalg og positiv destination 

o at vejlede og støtte progression hos alle elever og særligt de elever, der umiddelbart ikke 

vurderes uddannelsesparate 



7 
 

Som noget nyt er det af folketinget besluttet, at UPV fra 2019 skal foretages i forhold til alle tre grupper af 

ungdomsuddannelser: 3-årige gymnasiale uddannelser, 2-årig hf og erhvervsuddannelser – uanset elevens 

overvejelser om ungdomsuddannelser. 

 

Tabel 3: Unge der er vurdereret uddannelsesparate til hhv. EUD, GYM og HF i 8. klasse. Hjørring Kommune. 
Fordelt på kommunale skolecentre 
Erhvervsuddannelser 
Undervisningssted 

/skole Bagterp Hirtshals Højene Lunder-
gård Løkken Muld-

bjerg Sindal Tårs Vrå I alt 

Unge 64 52 65 67 15 96 75 27 57 518 

Heraf andel 
parate 88% 77% 86% 79% 73% 69% 68% 70% 75% 76% 

Gymnasiale uddannelser 
Undervisningssted 

/skole Bagterp Hirtshals Højene Lunder-
gård Løkken Muld-

bjerg Sindal Tårs Vrå I alt 

Unge 64 52 65 67 15 96 75 27 57 518 

Heraf andel 
parate 72% 62% 74% 64% 47% 48% 57% 59% 67% 62% 

HF 

Undervisningssted 
/skole Bagterp Hirtshals Højene Lunder-

gård Løkken Muld-
bjerg Sindal Tårs Vrå I alt 

Unge 64 52 65 67 15 96 75 27 57 518 

Heraf parate 84% 75% 83% 79% 73% 61% 74% 74% 70% 73% 

 

Tabel 4: Unge der er vurdereret uddannelsesparate i 8. klasse. Samlet vurdering. Hjørring Kommune. 
Fordelt på kommunale skolecentre 

Undervisningssted 
/skole Bagterp Hirtshals Højene Lunder-

gård Løkken Muld-
bjerg Sindal Tårs Vrå I alt 

2019/20 Andel parate 72% 63% 72% 64% 47% 48% 57% 56% 67% 61% 

 

Samlet set blev 61 procent af de unge vurderet uddannelsesparate til alle tre former for 

ungdomsuddannelser. 

Som et led i Ungegarantien arbejder udskolingslærere og uddannelses- og erhvervsvejledere aktivt med at 

styrke UPV-processen. 
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Udskolingslærerne og uddannelses- og erhvervsvejlederne har i 2019 gennemført et fælles 

kompetenceudviklingsforløb for: 

• at sikre en stærkere viden om ungdomsuddannelserne og de job- og uddannelsesmuligheder, 

ungdomsuddannelsesvalget giver 

• at lærerne og uddannelses- og erhvervsvejlederne får kompetencer til at varetage undervisningen i 

det obligatoriske emne ”Uddannelse og Job” 

• at lærerne og uddannelses- og erhvervsvejlederne får en fælles forståelse og fælles sprog for 

opgaveansvaret samt kompetencer til opgaveløsningen i den fælles kommunale UPV-model. 

Efter kompetenceudviklingsforløbets afslutning vurderes det, at der er behov for at fortsætte det 

fastforankrede samarbejde mellem udskolingslærerne og uddannelses- og erhvervsvejlederne med henblik 

på at videreføre det fortsatte arbejde med at kvalificere UPV-processen. 

 

Tabel 5: Unge der er vurderet uddannelsesparate i 8. klasse i skoleåret 2019/2020. 
Fri- og privatskoler i Hjørring kommune. 

Skole Astrup-
Sønderskov 

Friskolen 
Skallerup 

Hjørring 
Private 

Realskole 
Lørslev 
friskole 

Poulstrup 
friskole 

Sindal 
privatskole 

Vendsyssel 
friskole I alt 

Andel parate 50% 46% 88% 100% 56% 20% Ingen 
elever 77% 

 

Der er betydelige forskelle mellem de lokale fri- og privatskoler i forhold til andelen der vurderes 

uddannelsesparate. 

Det skal bemærkes, at der er meget stor forskel på antallet af elever på de forskellige skoler. Lørslev friskole 

har som eksempel 3 elever der er blevet uddannelsesparathedsvurderet, mens Hjørring Private Realskole har 

104. 

 

5. Elementer i uddannelses- og erhvervsvejledningen 

I det følgende beskrives de konkrete vejledningsaktiviteter i Hjørring Kommune, herunder udviklingen i 

gennemførte aktiviteter. 
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5.1. Aktiviteter i grundskolevejledningen 

 
Kollektiv vejledning 

Kollektiv vejledning dækker over en række forskellige aktiviteter.  

Kollektiv vejledning på klassen: Kollektiv vejledning i klassen gennemføres i kommunale grundskoler og 

privat- og friskoler på 7. – 10. klassetrin. 

Årlige lektioner kollektiv vejledning i grundskolen 
 

7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse 

2019/2020 1-2 5-6 4-5 4-5 

 

Introkursus i 8. klasse: De unge i kommunale grundskoler og i fri- og privatskolerne deltager i 8. klasse i et 

introduktionskursus til mindst en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse. 

Derudover kan der være introduktionskurser til almen gymnasial ungdomsuddannelse.  

De unge deltager i undervisning og vejledning på uddannelsesstedet og får indblik i hverdagen og i, hvilke 

krav der stilles på uddannelsen. 

De unge i Hjørring Ny 10. deltager også i introduktionskurset, der gennemføres som et henholdsvis to- og et 

tredagsforløb.  

Introkurset skal således være med til at give de unge et godt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse, 

men vi ved fra tidligere års kvalitetsrapporter, at det særligt er uddannelsesparate unge, der synes at kurset 

hjælper dem i forhold til at vælge, hvad de skal lave efter afsluttet 9. klasse. 

Introkurset i 8. klasse blev desværre aflyst i skoleåret 2019/2020 pga. nedlukningen pga. Covid-19. 

Introkursus i 8. klasse 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Antal unge 771 729 706 0 

Note; Opgørelserne viser hvor mange unge, der har deltaget i mindst et to- eller tredages kursus. Den langt 
overvejende andel unge har dog deltaget i både et to- og et tredages kursus 

 

Forældremøder  

Uddannelses- og erhvervsvejlederne deltager i starten af skoleåret i alle forældremøder i 7-10. klasse. Her 

gennemgås bl.a. uddannelsessystemet, processen om uddannelsesparathedsvurderingen, behovet for 
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praktik og brobygning, informationsmøder, åbent hus-arrangementer samt henvisning til 

UddannelsesGuiden (ug.dk), der både rummer oplysninger om ungdomsuddannelser, videregående 

uddannelser og voksen- og efteruddannelser. På siden findes bl.a. chatfunktion via eVejledning. 

Individuel vejledning 

Den individuelle vejledning forstås som de aktiviteter, hvor uddannelses- og erhvervsvejlederen har fokus på 

en enkelt ung.  

Den individuelle vejledning er en aktivitet, der kan bringes i anvendelse i forhold til alle unge.  

Individuelle samtaler: Alle unge tilbydes individuelle samtaler. Der er ingen faste regler om hyppighed eller 

antal. 

Netværksmøder: Netværksmødet samler den unge, forældremyndighedsindehaver / den unges familie, 

uddannelses- og erhvervsvejleder, skole, PPR, B&U m.fl.  

Formålet med et netværksmøde er at belyse den unges ressourcer og udfordringer fra så mange faglige 

vinker som muligt og at finde en koordineret og konstruktiv løsning, som støtter den unge i at tage en 

ungdomsuddannelse. 

Netværksmøder kan være relevante for unge i grundskolens 7. – 10. klasse, såvel som i specialklasserne. 

Netværksmøder kan også tages i brug i forhold til unge, der deltager i uddannelsesforløb ved FGU. Endelig er 

netværksmøder relevante i de tilfælde hvor en ung 15 – 17-årig ikke er i gang med en uddannelse. 

Revurdering af uddannelsesparathed: Unge, der i 8. klasse ikke vurderes uddannelsesparate revurderes op til 

tre gange: en gang i 8. klasse og to gange i 9. klasse. Revurderingen gennemføres af grundskolelærerne. 

Etablering af / målgruppevurdering i forhold til undervisnings- og uddannelsesforløb: Uddannelses- og 

erhvervsvejlederne medvirker i etableringen af undervisnings- og uddannelsesforløb for unge, der ønsker at 

påbegynde forløb ved STU og FGU. 

I forbindelse med etablering af STU forløb, bidrager uddannelses- og erhvervsvejlederne bl.a. med 

udarbejdelse af målgruppevurdering og indstilling til visitationsudvalget i forhold til STU. Uddannelses- og 

erhvervsvejlederne udarbejder uddannelsesplan og deltager derudover i opfølgningsmøder og andre møder i 

STU eller FGU-forløbet. 
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Gruppevejledning 

Formålet med gruppevejledningen er at give de unge indsigt i, at der også er andre unge, som kan være i 

tvivl om deres valg af uddannelse. De unge finder ud af, at de ikke står alene og de kan spejle sig i hinanden. 

Der kan også være unge, som er mere tilbageholdende, og som profiterer af at være med i en mindre gruppe 

frem for eksempelvis kollektiv vejledning.  

De unge lærer også af hinanden i gruppen, når de eksempelvis skal løse opgaver og videndeler omkring 

opgaveløsningen. 

 
Brobygning 

Brobygning giver unge ’hands on’ erfaring, før der vælges uddannelsesretning. 

I 8. klasse, kan Brobygning X være relevant for de unge, der har behov for mere end det obligatoriske 

introkursus. 

Forløbet varer i to uger, og gennemføres typisk på SOSU eller EUC Nord. Forløbet, der planlægges i 

samarbejde med den relevante uddannelsesinstitution, omfatter praktisk matematik og - dansk med henblik 

på at den unge lærer hvordan de boglige færdigheder kan bruges i en praktisk kontekst. 

Forløbet blev desværre aflyst i år grundet covid-19. 

Der etableres brobygning i 9. klasse for unge fra alle kommunale grundskoler, for fri- og privatskoler samt 

efterskoler i kommunen. Tilbuddet er både for unge der ikke er uddannelsesparate, og for unge der ikke er 

valgparate. 

Brobygning i 10. klasse er obligatorisk, og omfatter også unge fra fri- og privatskoler samt efterskoler i 

kommunen.  

I specialklasserne er brobygning relevant for de unge, hvor man vurderer, at de på længere sigt vil kunne 

profitere af at have afprøvet forskellige brancher og værkstedsmiljøer. 
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Brobygning 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Brobygning X (8. klasse) 0 38 41 0 

Brobygning 9. klasse 59 55 106 225 

Brobygning 10. klasse 389 353 338 329 

Specialbrobygning 12 12 0 26 

Note; Opgørelserne viser hvor mange unge, der har deltaget i mindst 1 brobygningsforløb. 

 
Job- og uddannelsesmesse 
Som en del af Ungegarantien bliver der afholdt en årlig job- og uddannelsesmesse. På årets messe var der 10 

uddannelsesinstitutioner og 5 virksomheder repræsenteret og uddannelses-og erhvervsvejlederne og 

karrierelæringsvejlederne stod klar til at tage imod eleverne.  

I alt deltog over 500 elever sammen med deres skoler, og om eftermiddagen var der åbent hus, hvor de unge 

havde mulighed for at deltage sammen med deres forældre. 

Årets messe var bygget op omkring karrierelæring, hvor der var vejledningsaktiviteter før, under og efter 

messen. Vejledningsaktiviteterne skulle bidrage til, at eleverne fik et udsyn over uddannelse og 

jobmuligheder og derved kunne skabe indsigt i deres egne kompetencer. 

 

5.2. Aktiviteter i ungevejledningen 

Opfølgning i forhold til frafaldstruede: Uddannelsesinstitutionerne kontakter uddannelses- og 

erhvervsvejlederne med henblik på at der tages hånd om de unge der er i risiko for at stoppe på 

uddannelserne før tid. 

Disse unge er også i målgruppen for afdelingens ungeguides, der koordinerer, støtter, coacher og medvirker 

til at fastholde et uddannelsesfokus. 

Opsøgende vejledning: Den opsøgende vejledning omfatter 15 – 24-årige, der ikke er i uddannelse, og 

gennemføres via breve, hjemmebesøg, mails, sms’er m.v.  

Formålet er at motivere den unge til at deltage i en indledende vejledningssamtale hvorefter der kan tilbydes 

forskellige vejledningsaktiviteter, som resulterer i opstart på uddannelse, uddannelsesfremmende aktiviteter 

eller job.  
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Hjemmebesøgene kan være eneste mulighed for kontakt, hvis den unge ikke kan bevæge sig uden for 

hjemmet, f.eks. grundet angsttilstande, men det kan også være øvrige unge, der profiterer mere af besøg i 

hjemmet end andet møde. Det er et lovkrav, at den unge skal kunne modtage vejledning i hjemmet, hvis 

dette er forudsætningen for at gennemføre den individuelle vejledning. 

Praktikker og fritidsjob: I forhold til de udsatte unge som har brug for afklaring, kan uddannelses- og 

erhvervsvejlederne bruge jobcenterets virksomhedsservice til at starte et forløb i en virksomhed f.eks. en 

Garantipartner. Garantipartnerne lover at hjælpe alle unge, der henvender sig til dem, med at forfølge deres 

positive destination. Hvis en virksomhed ikke selv har mulighed for at tilbyde den unge f.eks. job, praktik eller 

læreplads, forpligter virksomheden sig til at guide den unge videre til en anden aktør i Ungegarantien. 

Vejledningscafeen: Vejledningscaféen er et kompetenceafklarende forløb, med en varighed på op til 4 uger. 

Her arbejdes med den unges styrker og udfordringer, cv, ansøgning, intro til job og uddannelse i tæt 

samarbejde med aktører indenfor disse. Dette værende sig både internt og eksternt. 

Der arbejdes med udgangspunkt i karrierelæring, og formålet er at støtte den unge i at øge sine 

valgkompetencer ift. fremtidig beskæftigelse. 

Et forløb i Vejledningscaféen er individuelt tilrettelagt og kan bestå af en veksling mellem individuelle 

samtaler, gruppeforløb med fysisk fremmøde, og gruppeforløb i form af webinarer. 
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