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Årsberetning
UU DANMARK i 2016
2015 var året hvor regeringens 95% målsætning
skulle indfries, og tallene lå klar ult. 2016: 92% af
ungdomsårgang 2015 forventes at få mindst en
ungdomsuddannelse, dvs. en ungdomsuddannelse
eller en videregående uddannelse.
Da UU centrene så dagens lys i 2004, viste
Undervisningsministeriets profilmodel, at 87%
gennemførte en ungdomsuddannelse. 1% point
lavere end i 2014, hvilket sandsynligvis har
sammenhæng med erhvervsuddannelsesreformen
og de nye optagelseskrav. Over 10 års perioden fra
2006 er uddannelsesfrekvensen hævet med 8 %
point.

”95% målsætningen har været et godt fælles
pejlemærke for såvel den nationale, som den lokale
uddannelsesindsats, og uddannelsesfrekvensen er
da også hævet med 8% point over den 10 årige
periode. Det kan vi godt være bekendt,” formand
for UU DANMARK, Mark Jensen.

Det er UU DANMARKs sysnpunkt, at 95%
målsætningen skal fremrykkes og skal afløses af
nye fælles målsætninger, der kan implementeres
lokalt og skabe det lokale samarbejde, der skal til
for at vi får gruppen at unge uden uddannelse med:
En ungdomsuddannelse skal gennemføres mens
man er ung. Profilmodellen, der rækker 25 år frem
efter afsluttet 9. klasse bør erstattes af en
målsætning der ser 7 år frem efter afsluttet skole.
UU DANMARK har i samarbejde med
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og DI i en fælles
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undersøgelse peget på udfordringen omkring
gruppen på 20% af en ungdomsårgang, der 7 år
efter grundskolen fortsat ikke har gennemført en
ungdomsuddannelse.
Analysens resultater vidner om, at tusindvis af unge
hvert år forlader grundskolen og går videre i det
ordinære uddannelsessystem til noget, der ender
med et nederlag:
44% af de unge, der som 22-23-årige ikke har
fuldført en ungdomsuddannelse, har afbrudt mindst
et grundforløb på en erhvervsuddannelse. 24
procent har afbrudt mindst et hovedforløb, mens
18 procent har afbrudt en eller flere gymnasiale
uddannelser.
I begyndelsen af året nedsatte regeringen et
ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger
til, hvordan flere unge kommer godt igennem
uddannelsessystemet. UU DANMARK har året
igennem været repræsenteret i den
referencegruppe, som har leveret materiale og
underlag til ekspertgruppen. Gruppen har afholdt 3
møder og forventes at aflevere sine anbefalinger til
regeringen ultimo januar 2017.
I juni indgik regeringen forlig om gymnasiereform,
som blev sendt i høring i september. UU DANMARK
udarbedejde og indsendte høringssvar i samarbejde
med DLF, Skolelederforeningen, Børne og
Kulturchefforeningen med bl.a. det forslag, at UU
centrene får ansvaret for, at alle elever løbende
arbejder med deres studievalgsportofolio.
I efteråret 2016 fik Danmark ny regering bestående
af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal
Alliance. Det betød samtidig et skift fra minister for
børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby
(V) til undervisningsminister Merete Riisager (LA).
UU DANMARK har budt den ny minister velkommen
og samtidig stillet sg til rådighed for en dialog om,
hvordan en ny vision for uddannelsesvejledning
kunne se ud. Ministeren har taket ja til møde, som
er berammet til 9. marts 2017.
Efter ny regering og rokeringer i ordførerskaber har
UU DANMARK berammet møder med de
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uddannelsespolitiske ordførere i januar og februar
2017.
I 2016 har UU DANMARK kunnet fastholde
ressourcer, der muliggør udvikling og fremdrift
udover sekretariatsbetjening og løbende
sagsbehandling i forhold til bestyrelse og
medlemmer.
UU DANMARKs bemanding i 2016: 2,31 årsværk:


Søren Nørup er deltidsansat: 0,81 årsværk.



Mahtab Beigi er deltidsansat: 0,5 årsværk



Sekretariatsleder Pia Vigh er ansat i
fuldtidsstilling: 1,0 årsværk

Generalforsamlingen 2016 genvalgte Mark Jensen,
leder af UUV Køge Bugt som formand.

I alt har UU DANMARK i 2016 afholdt/forestået 8
arrangementer:


Kursus: ære, konflikter, social kontrol – og
vejledning



UU DANMARK Årskonference 2016



Konference for UU vejledere i Region
Midtjylland



UU og Jobcentre: Om unges motivation,
robusthed og forskellen i ‘ungesyn’



Ledermøde



Afslutningskonference: Kollektiv vejledning



UU og boligsociale indsatser – VEST



UU og boligsociale indsatser - ØST

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende.

Aktiviteter
UU DANMARK har i 2016 haft et udbytterigt
samarbejde med Center for Boligsocial Udvikling,
som udmøntede sig i 2 konferencer og en håndbog
om UU og boligsociale indsatser.

Alle arrangementer evalueres systematisk og
evalueringerne kan findes på de enkelte
arrangementer på UU+/Konferencer.

På vegne af UVM har UU DANMARK arrangeret
sekretariatet 2 netværksseminar om KUU: et i april
og et i november.
På Folkemødet på Bornholm i juni deltog formand,
næstformand samt andre UU ledere i i alt 7
inviterede debatter.

Kursusaktiviteter bliver en stadig vigtigere del af UU
DANMARKs virksomhed, og forslag til nye
kursusaktiviteter er fortsat velkomne!
UU DANMARK satte i 2016 et særligt fokus på
udvikling af meningsfulde og effektive aktiviteter
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omkring unges uddannelsesvalg, afklaring, parathed
og motivation samt samarbejde herom.

DANMARK i kommunikationsarbejdet og kontakten
med vores interessenter og samarbejdsparter.

Til det formål har vi udarbejdet BROEN.

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2016,
og information herfra, samt formandensbreve kan
læses på UU Ledelse/Vigtigt.

I BROEN har vi samlet en række materialer, artikler,
modeller, programmer og guidelines m.v. til
inspiration i arbejdet med unges uddannelsesvalg,
afklaring, parathed og motivation.
BROENs indhold er afprøvet i en række projekter
over hele landet af UU centre eller med UU som
central samarbejdspartner. BROEN afspejler, at
vejledning er et samarbejde mellem mange aktører,
og de mange artikler kan derfor også inspirere
lærere i folkeskolen, lærere og vejledere på
ungdomsuddannelser, samt jobcentre.

BROEN er oprindeligt udviklet som en del af UU
DANMARKs satspuljeprojekt og den dertilhørende
hjemmeside Unge på tværs.
UU DANMARK har året igennem videreudviklet og
opdateret den samlede vidensbank over projekter
på UU centre, der indeholder både afsluttede,
igangværende og kommende projekter.

Projektbanken er ment som en fælles kapital til
gavn for alle UU centre; til inspiration og overblik.
Projektbanken er samtidig et vigtigt aktiv for UU
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Bestyrelsesmedlemmer og andre indgår i stigende
omfang i div. arbejdsgrupper og udvalg. Et samlet
overblik findes på UU+/Arbejdsgrupper.

Samarbejde & Projekter
Æresrelaterede konflikter
I juli 2012 lancerede Socialministeriet en national
strategi mod æresrelaterede konflikter. Heri
fremgår bl.a.:
”Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for
Børn og Undervisning udvikler et efteruddannelsesforløb til udvalgte fastholdelsesmedarbejdere og
studievejledere på ungdomsuddannelserne samt
vejledere ved Ungdommens
Uddannelsesvejledning. Efteruddannelsesforløbet
vil bl.a. kvalificere medarbejderne til bedre at kunne
identificere unge, der står i æresrelaterede
konflikter, og yde den rette vejledning samt henvise
til de rette støttemuligheder.
Efteruddannelsesforløbet kan f.eks. udbydes via
professionshøjskolerne. Der udarbejdes desuden et
netbaseret informationsmateriale til fastholdelsesmedarbejderne og studievejlederne på ungdomsuddannelserne samt UU vejlederne.
Informationsmaterialet skal indeholde oplysning om
æresrelaterede konflikter, hjælpemuligheder mv.”

Som led i den samlede strategi ønsker
Socialministeriet at igangsætte blandt andre 2
initiativer for UU, studievejledere og
fastholdelsesvejledere på ungdomsuddannelserne:
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Opkvalificering af fagfolk
Informationsmateriale

UU DANMARK har påtaget sig ansvaret for udvikling
og gennemførelse af begge initiativer, og vil arbejde
tæt sammen med Socialministeriets
ressourceperson, vejledere med særlig erfaring på
dette felt og i løbende korrespondance med
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Kurser og materiale stilles gratis til rådighed. I 2016
afholdtes det 5. og sidste kursus og projektet er
formelt afsluttet.
Pulje til Kollektiv Vejledning
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
stillede en pulje til rådighed for udvikling af den
kollektive vejledning.

I 2016 har UU DANMARK arbejdet intenst og
målrettet på 3 større projektideer:


Unge med kant



Branchepraktik til uddannelsesparate i 8.
klasse



Interkulturel vejledning – en projektide i
regi af arbejdsgruppen om
flygtningeindsats

Deltagelse i møder
UU DANMARK indgår i stigende omfang i diverse
udvalg, referencegrupper, etc. En samlet oversigt
findes på UU+.
Medlemmer af bestyrelsen, sekretariatet og andre
har i 2017 i øvrigt repræsenteret UU DANMARK i
knap 100 møder med en lang række interessenter,
myndigheder, organisationer og samarbejdsparter.
Bestyrelsens møder i UU DANMARK regi findes på
UU Ledelse i en samlet oversigt – både afholdte og
kommende møder.

Forsøgene skal medvirke til at udvikle nye modeller,
koncepter, metoder og praksis i UU’s kollektive
vejledning og gruppevejledningen i udskolingen (7.
– 9./10. klasse) for blandt andet at kvalificere og
udfordre elevernes valg af ungdomsuddannelse.
Blandt initiativerne er også udvikling af vejledernes
kompetencer inden for den kollektive vejledning og
gruppevejledning. Målgruppen for denne vejledning
er hele gruppen af elever i udskolingen, og der skal
derfor tænkes i en indsats, der tager højde for
ligheder og forskelligheder i målgruppen.
Det samlede beløb i puljen udgjorde 1.250.000 kr.
for 2015. En tilsvarende pulje åbnede for 2016.
Projektet administreres af UU DANMARK, som har
frikøbt Trine Rosenbæk, souchef i UU Vejle, som
projetleder. Læs mere om projektets progression.
Et samlet overblik over UU DANMARKs projekter,
igangværende som afsluttede, kan findes på
hjemmesiden.

Bestyrelsen har i 2016 bl.a. arbejdet indgående med
udarbejdelsen af en fælles STU procedure.

Kommunikation
UU DANMARK har i 2016 fastholdt et intensiveret
kommunikationsarbejde, og indsatsen de forgående
år honoreres i stadig stigende grad ved, at pressen
henvender sig til UU DANMARK og bestyrelsens
formand for aktuelle kommentarer.

 Side 5

 Årsberetning

UU DANMARK udarbejder og udsender løbende
pressemeddelelser, og arbejdet med
pressemeddelelser forsøges altid tilrettelagt
således, at interesserede ledere har mulighed for at
holde sig orienteret og evt. kommentere på
pressetekster inden udsendelse.
På UU+/Nyhedsstrøm høstes dagligt et automatisk
'feed' af relevante nyheder bragt i de væsentligste
onlinemedier.
UU DANMARK har siden september 2011 sendt et
månedligt internt UU nyhedsbrev: Vejledernyt
direkte til alle UU centre, som samler op på aktuel
information.

Endvidere har UU DANMARK siden januar 2012
udsendt et månedligt Nyhedsbrev, UU Posten,
primært målrettet eksterne interessenter.
UU Posten har knap 2000 abonnenter.

UU DANMARK har forstærket presseberedskabet og
muligheden for ikke blot at replicere men arbejde
offensivt og konkret. Med nedsættelsen af et
’pressekorps’ af vejledere har UU DANMARK et
stående beredskab af faglige eksperter, som kan
konkretisere budskaberne med praktiske eksempler
og praksisviden.
’Pressekorpset’ består af 7 velformulerede
vejledere, der er i stand til med kort varsel at
komme med prægnante og kontante svar og
eksempler og naturligvis agere loyalt indenfor UU
DANMARKs kommunikationsstrategi og UU
DANMARKs vision om helhedsvejledning.
’Pressekorpset’ er forankret i og følger UU
DANMARKs anvisninger for pressekontakt. Bl.a. skal
’Pressekorpset’ altid melde tilbage til UU
DANMARK, når der har været en pressekontakt.

I det omfang UU centrene ønsker det, kan UU
DANMARK bistå med regionalt og/eller lokalt
kommunikationsarbejde.

Antallet af abonnenter er stadig stigende.

Webudvikling
Videndeling og erfaringsudveksling på tværs af UU
centrene er en vigtig motivation for UU DANMARK,
og skal understøttes digitalt. Det er vigtigt at sikre
transperans for lederne i bestyrelsens arbejde og
mødevirksomhed, samt at sikre at lederne løbende
har mulighed for at kvalificere bestyrelsens arbejde
i forhold til interessenter. UU+ og UU Ledelse
udvikles derfor løbende med formål at fasciliterere
åbenhed og udveksling lederne imellem og mellem
lederne og bestyrelsen.
UU DANMARK skal understøtte UU centrene og ikke
blot centerlederne; UU+ stilles derfor også til
rådighed med en række services for alle ca. 1100
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vejledere med henblik på videndeling og
erfaringsudveksling.
Det er vigtigt at informere UU DANMARK om
fratrådte og tiltrådte ledere og medarbejdere,
således at adgangen til UU+ løbende kan opdateres.
UU Ledelse er ledernes forum og giver mulighed for








at lederne kan holde sig orienteret i vigtig
information
svare på høringsudkast
følge med i og bidrage til bestyrelsens
møder
have adgang til et fælles dokumentarkiv;
være informeret om og bidrage til
presseudsendelser
have adgang til en oversigt over
interessenter; samt have mulighed for at
debattere indbyrdes

Internt anvender UU DANMARK Podio som det
primære arbejdsredskab til såvel opgavestyring,
projektsamarbejde, konferenceplanlægning,
kommunikation og som arkiv.

UU+ er vejledernes forum, som også lederne har
adgang til, og her kan alle få et dagligt overblik over

Center for Ungdomsforskning (Cefu)











relevante nyheder fra onlinemedier
information om ledige stillinger på UU
centrene
detaljeret og sammenlignelig informtion
om og oversigt over samtlige landets UU
centre
fælles kalender over alle relevante
konferencer
adgang til en stadigt voksende database
over de projekter som gennemføres på UU
centrene
oversigt over de arbejdsgrupper, UU
deltager i
adgang til videndeling
Statusopdateringer fra optagelse.dk

Center for ungdomsforskning er en vigtig allainceog samarbejdspartner for UU DANMARK såvel som
lokale UU centre; cefu har konsekvent
ungeperspektivet helt centralt i deres forskning.
Med virkning fra 1. januar 2015 indgik UU
DANMARK et samlet medlemsskab af Center for
Ungdomsforskning, Cefu.

Et medlemskab af CeFu giver en række
medlemsfordele. Som medlem af foreningen får UU
DANMARK min. 10 fripladser til to årlige
medlemskonferencer, såvel som fripladser til andre
konferencer – deltagere ud over de 10 fripladser
kan deltage til halv pris. UU DANMARK har desuden
mulighed for foredrag, workshops m.m. for et
reduceret medlemshonorar, ligesom vi får tilsendt
et eksemplar af alle nye forskningspublikationer og
andre udgivelser. UU DANMARK får ligeledes
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referater fra bestyrelsesmøderne og bliver inviteret
til Cefus årlige generalforsamling.




Al information om konferencer, bestyrelsesmøder
og publikationer fra Cefu kan findes på UU+/CeFU.
I 2016 har UU DANMARK vejledere således deltaget
i 3 konferencer afholdt af Cefu.



Øvrige tiltag
Brug for alle unge
(BFAU) er et udgående
konsulentteam i
Ministeriet for Børn,
Undervisning og
ligestilling, der arbejder
for, at flere unge,
uanset baggrund,
påbegynder og
gennemfører en
ungdomsuddannelse.
Brug for alle unge samarbejder med Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU) om at udvikle
vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så
flere bliver klar til at gennemføre en
ungdomsuddannelse.
I et samarbejde med Brug for alle unge arbejder 10
UU-centrene konkret med emner, som har brug for
et fokus her og nu. De 10 UU-centre, som Brug for
alle unge samarbejder med, har særligt store
udfordringer med målgruppen ikkeuddannelsesparate unge.
Derudover arbejder 15 UU-centre gennem denne
indsats med at udvikle og afprøve udvalgte
vejledningsmetoder og koncepter i UU-centrenes
vejledning af målgruppen. Arbejdet er organiseret i
tre forskningscirkler, der har hvert sit tema.
Indsatsen er finansieret af satspuljemidler og løber i
perioden 2015-2018. UU DANMARK har løbende
været sparringspartner for BFAU og indgår i
referencegruppen.

2017 og frem
I 2017 vil udvikling fortsat være i fokus:
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Udvikling i forhold til, hvad UU DANMARK
kan tilbyde medlemscentrene
Udvikling i forhold til deltagelse i og
fascilitering af vejledningsfaglige projekter
og projekter som styrker samarbejdet på
tværs af UU centre
Udvikling i forhold til at kommunikere
vejledningsfaglige synspunkter i
overensstemmelse med vedtægter og
kommunikationsstrategi
Udvikling i forhold til at styrke UU
DANMARKs økonomi
Udviklling i forhold til at styrke UU
DANMARKs synlighed

Og særligt reformernes betydning for UU; i forhold
til lovgivning, vejledningfaglighed, organisering i
kommunerne etc., vil være et særligt fokusområde
for både sekretariat og bestyrelse.

Projektideer
For 2017 arbejdes med en 2 nye projektideer
udover de allerede 3 beskrevne:
Fra skoletræt til talent
I samarbejde med CABI, Virksomhedsforum for
Socialt Ansvar, Skolelederforeningen og evt.
Ungdommens Røde Kors: Flere brancher melder om
stigende behov for arbejdskraft. Samtidig er 7-8 %
af en ungdomsårgang ifølge Rockwool Fonden
udsatte, og 20 % af eleverne risikerer at falde for
adgangskravene til en erhvervsuddannelse.
Virksomheder kan gøre en forskel for disse unge
allerede i folkeskolen. Forsøg med
erhvervsmentorer og fritidsjob viser allerede gode
resultater. Men der findes ikke en viden eller
oversigt over, hvor mange skoler der faktisk
benytter sig af et samarbejde med virksomheder,
for at hjælpe denne målgruppe. VFSA
(Virksomhedsforum for Socialt Ansvar) ønsker
sammen med UU Danmark og skolelederforeningen
(og evt. Ungdommens Røde Kors) at gennemføre en
kortlægning af, hvor langt skolerne er i samarbejdet
med erhvervslivet og beskrive konkrete eksempler
på, hvordan virksomheder kan inddrages i arbejdet
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med disse unge, som kan formidles til virksomheder
og skoler landet over.
Uddannelsesindikatorer
Hvordan måle progression mod gennemført
ungdomsuddannelse for ikke uddannelsesparate
elever?
Uddannelsesindiktorer er en projektide, der skal
skabe nye metoder og skærpe det kommunalt
tværgående metodisk/faglige arbejde med
uddannelsesparathedsvurderingen specifik og fokus
på uddannelsesindsatsen for udsatte unge i
Danmark generelt.

UU DANMARK har et relativt smalt dimensioneret
sekretariat, men med UU centrene er UU
DANMARK en omfattende og ressourcestærk
netværksorganisation. Det skal vi udnytte: vi skal
blive bedre til at akkumulere en netværkseffekt
udover den effekt, UU centrene hver især eller
sekretariatet alene kan generere.
Netværkseffekten er altså filosofien om, at det
enkelte bidrag til netværket øger værdien for alle.
Netværkseffekt er de nye muligheder og den nye
viden der opstår i kombinationerne.
Sekretariatet arbejder på 2 fronter: redaktionelt
(indholdsproduktion) og relationelt (netværk og
samarbejde) med 2 mål: videndeling og synlighed.

Målet med projektet er at undersøge
sammenhængen mellem udvalgte indikatorer for
uddannelsesparathed og sandsynligheden for, at
den udsatte unge gennemfører en
ungdomsuddannelse:






at kvalitetssikre og evaluere effekten af
uddannelsesparathedsvurderingen
at kvalitetssikre og evaluere effekten af
tilbud til de ikke uddannelsesparate
at give UU vejlederne nye værktøjer i
arbejdet med UPV specifikt og arbejdet
med udsatte unge generelt
at bidrage til et fælles tværkommunalt
metodisk arbejde med
uddannelsesparathedsvurderingen

Projektet kan både gennemføres som stand alone
projekt eller som følgeprojekt til Unge med kant.

Fokuspunkter i opgaveløsningen:







Strategi for sekretariatet

Koordinerende omdrejningspunkt for UU
DANMARK som netværksorganisation
Gensidig inspiration omkring UU centrenes
kerneopgaver og information om
muligheder/områder for tilkøb på
markedsvilkår
Arrangør af kurser og konferencer af både
intern art med fokus på UU og ekstern art
med fokus på samarbejdsparter
Udbygge og pleje netværk i forhold til
samarbejdspartnere

 Side 9

 Årsberetning











Projektkoordinator for nationale
udviklingsprojekter og støtte/inspirator for
lokale projekter
Administrativ varetagelse af medlemskab
af Cefu
Synlig og proaktiv kommunikationsstrategi
Informationsspredning og videndeling via
UU+/UU ledelse og via den regionale
opbygning
Dagsordenssættende i samarbejde med
formandskabet
Beredskab for opgaveløsning for UVM
Transparens i bestyrelsens og
sekretariatets arbejde
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