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En personlig beretning om at f inde sin Posit ive Dest inat ion
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Værktøjskasse
(Business Hjørring, Skole, Støtte, Vejledning [og Sekretariatet ])

Komponenter i Hjørring Kommunes Ungegarant i



‘Mit  gode liv’ og Posit iv Dest inat ion
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De lokale virksomheder – uundværlig samskabelsespartner
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• Tidlig inddragelse i strategiarbejdet (FG25 / FG7)
• Garant ibegrebet er opfundet af FG7
• Den forpligtende Partnerskabsaftale var et  krav fra FG7

• Hjælpe alle unge – eller sende videre
• Tage imod udsatte unge i rimeligt  omfang
• Ambassadør for Ungegarant ien

• Den Digitale Markedsplads (Input t il UG)

• Erhvervsprakt ik / Virksomhedsprakt ik
• Uddannelse & Job (virksomheden ind på skolen)
• Virksomhedsnær undervisning (skolen ud i virksomheden)
• Uddannelsesmesse
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POSITIV DESTINATION

Grundskole B usiness
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S ekreta ria tet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fokus på tværgående indsatser, der leder henimod en Positiv Destination. Ungesekretariatet understøtter implementeringen af indsatserne i Ungegarantien



Værktøjskassen – Grundskolesporet :
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• Mere praksisfaglighed i undervisningen 
• Den Åbne Skole
• Karrierelæringsvejleder på alle folkeskoler
• Prakt ikkoordinator på alle folkeskoler
• Innovat ionskoordinator på alle undervisningssteder
• 25 årlige t imer t il ‘Uddannelse og job’ fra bh. kl. t il 9. klasse
• Obligatorisk erhvervsprakt ik for elever i 9. klasse
• Øget brug af langvarige erhvervsprakt ikker
• Bedre fundament for valg af ungdomsuddannelse
• Kompetenceløft  af udskolingslærere (og UE-vejledere)



Værktøjskassen – Business Hjørring:
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• Rekruttering af nye garant ipartnere
• Opfølgning på garant ipartneraftaler
• VK-Ung (NY)
• Etablering og drif t  af virksomhedsnetværk
• Etablering af og opfølgning på virksomhedsprakt ikker
• Etablering af og opfølgning på introjobs
• Rekrutteringsservice:

• Ordinære job
• Lærlingepladser 



Værktøjskassen – Støttende indsatser:
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• Skolefraværsindsatser for børn og unge i grundskolen
• Rusmiddelkonsulent
• PPR / PPR +  
• Erhvervs- og virksomhedsprakt ikker, frit ids- og introjob 
• Gennemgående kontaktperson (Ungeguide)
• Helhed og sammenhæng – koordineret  ungeindsats 
• Headspace
• IPS-ung (2022)



Værktøjskassen – Uddannelses- og erhvervsvejledning:
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• Generelt  styrket uddannelses- og erhvervsvejledning
• Kombinerede job- og uddannelsessamtaler på Jobcenteret
• Mulighed for individuel vejledning fra 7. klasse

• Virksomhedsprakt ik
• Uddannelsesmesse 
• Ung t il ung vejledning – rollemodeller 
• Gruppevejledning på ungdomsuddannelsesinst itut ionerne 
• Uddannelsesparathedsvurdering 
• Kompetenceløft  af Uddannelses- og erhvervsvejledere (og udskolingslærere)



Værktøjskassen – Ungesekretariatet :
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Klassiske sekretariatsopgaver
• Servicering af politisk og administrativ ledelse
• Kommunikation internt og eksternt
• Den digitale Markedsplads / ungegarantien.dk
• Samarbejde og koordinering med eksterne parter

’Hands on’ og tværgående koordinering
• Koordinere samarbejde mellem nye funktioner i skolesporet
• Udvikling og gennemførelse af aktiviteter i skolesporet
• Ungekoordinering en (ARB, BFU og SÆH)
• H jørring LIV E (KTM og B FU – og A dvisory B oa rd som ‘bestyrelse’)

Implementeringsunderstøttelse
• Tema møder med drifts ledelser
• Meningsska belse
• Udvikling a f å rshjul (meta koordinering)

https://www.ungegarantien.dk/


Virker Ungegarant ien?

Femsporet evalueringssetup
• Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland (dataansvarlig)
• Klinisk institut - Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet
• Institut for politik og samfund, Aalborg Universitet
• Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet
• Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Samarbejdet og forskningen vil løbe over en 10-årig periode fra 2022-2031 og give helt unik viden 
om sammenhængen mellem de unges sundhed, sociale forhold og bopæl i forhold til deres 
muligheder for at få en uddannelse og et job.

Det store og lange forskningssamarbejde vil gøre det muligt at få et indblik i de unges 
udfordringer, følge deres udvikling, og gøre det muligt at forstå og finde ud af 
årsagssammenhænge. Sidst men ikke mindst vil samarbejdet også kunne give svar på hvilke 
effekter Hjørring Kommunes Ungegaranti har.
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”Uddannelsesvalg i 9. klasse” , EVA, 2019
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
”Uddannelsesvalg i 9. klasse”, EVA, 2019De unge oplever, at uddannelsesvalget er deres eget ansvarDe unge føler pres i forhold til fremtidens valgKarakterer og uddannelsesparathedsvurdering bekymrer de ungeForældre er den vigtigste samtalepartner for de ungeFritidsinteresser og fritidsjob har betydning for de unges fremtidsovervejelserDe unge oplever at individuel vejledning hjælper mestBesøg på ungdomsuddannelse kan gøre de unge klogere på valget 



Uddannelsesvalget efter Ungegarant ien:

• 9 år med 25 t imer årlig ‘Uddannelse og Job’ (karrierelæringsvejleder) – for unge der 
afslut ter grundskolen i juni 2028

• Obligatorisk erhvervsprakt ik i 9. klasse (prakt ikkoordinator)
• Mulighed for erhvervsprakt ik fra 6. klasse
• Mulighed for længerevarende erhvervsprakt ikker (op t il 13 uger pr skoleår)
• Mulighed for individuel uddannelses- og erhvervsvejledning fra 7. klasse
• Gruppevejledninger
• Kollekt ive vejledninger
• To uddannelsesmesser (a la karrierelæring)
• Brobygning
• Mindsettet  – den unges posit ive dest inat ion!

=> Sammenhængende afklaring af unges ønsker om uddannelse og job!
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