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Indledning
Jobcentret i Ungekontakten tilrettelægger et individuelt samtaleforløb med unge under 30 år, der 
modtager uddannelseshjælp. Samtalerne med den unge suppleres med iværksættelse af en aktiv indsats, 
som bedst muligt støtter og hjælper den unge på vej mod uddannelse. En kortlægning af ungegruppen i 
Ungekontakten har vist, at en stor andel har psykiske udfordringer, og at en stor andel af denne gruppe 
ligeledes har modtaget eller modtager tværfaglige indsatser efter serviceloven. Dette tegner et billede af, 
at mange unge har udfordringer ud over ledighed. 

For bedre at understøtte målgruppen arbejdes der på at etablere et internt tilbud forankret i Jobcentret i 
Ungekontakten. Tilbuddet ”Din Plan” bemandes af medarbejdere fra Ungekontakten og består af 
basismoduler, som henvender sig til den brede målgruppe og tillægsmoduler, der kan iværksættes, når der 
identificeres en gruppe af personer med samme behov. ”Din Plan” bygges op omkring et ugeskema, der 
sammensættes individuelt i samarbejde med den unge.

Projektets formål 
Projektets formål er at opnå en tættere kontakt til den unge fra første henvendelse i Ungekontakten, og 
derved hurtigere opnå et større kendskab til den unges faglige, sociale og sproglige kompetencer, som er 
afgørende i arbejdet med at lægge en målrettet og realistisk plan mod job eller uddannelse i samarbejde 
med den unge. Det forventes, at projektet vil have en positiv effekt på den unges vej mod ordinær 
uddannelse eller job, ligesom det forventes at understøtte den unges progression i de sideløbende 
tværfaglige indsatser fra eksempelvis socialområdet.

Projektet vil understøtte det eksisterende brobygningsforløb ”UP” gennem målrettet vejledning og 
udvikling, ligesom formålet er, at understøtte den unges vej videre i andre opkvalificerende indsatser. 

Målgruppen
Unge mellem 18 og 30 år, som modtager uddannelseshjælp og - hvor der efter første samtale i 
Ungekontakten - vurderes et behov for yderligere samtaler og et internt udviklingsforløb, inden den unge 
kan starte uddannelse, job eller visiteres til f.eks. Brobygning eller et andet tilbud. 

Visitation til ”Din Plan”
De unge visiteres til projektet efter den første samtale i visitationen i Jobcentret i Ungekontakten, hvis 
uddannelsesrådgiveren - på baggrund af visitationssamtalen med den unge - vurderer, at den unge har brug 
for et målrettet vejlednings og udviklingsforløb. 

Nedenstående figur skitserer visitationsforløbet i Ungekontakten. 
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Eksempler på visitationsforløb i Ungekontakten:
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Uddannelsesparat/
aktivitetsparat

Behov for et vejledning- og 
udviklingsforløb Internt tilbud "Din Plan"

Uddannelsesparat/aktivitetsparat
Brobygningsforløbet "UP"

Tilbud ved eksterne 
samarbejdspartnere

Åbenlyst uddannelsesparat
Nytteindsats

Ungdomsuddannelser

De unge visiteres som udgangspunkt til projektet i en periode på 12 uger med mulighed for forlængelse. 

Aktører i projektet
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Unge, som visiteres til tilbuddet ”Din Plan” følger eventuelle sideløbende indsatser, eksempelvis indsatser 
fra Socialafdelingen, misbrugsbehandling og/eller behandling i psykiatrien.
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Eksempel på sideordnede indsatser for den unge:

• Lovpligtige samtaler i Ungekontakten
• Uddannelsespålæg trin 1-4Myndighed
• Beskæftigelses- og uddannelsesrettet vejledning
• Øvrige indsatser, fx. virksomhedsrettet indsatsDin Plan
• Indsatser fra Socialafdelingen
• Behandling i psykiatrienAndre indsatser

Projektets aktiviteter
”Din Plan” bygges op omkring et ugeskema, som sammensættes individuelt i samarbejde med den unge. 

Ugeskemaet består af basis-moduler, som henvender sig til den brede målgruppe, der henvises til 
tilbuddet. Derudover består tilbuddet af tillægsmoduler, som kan iværksættes, når der identificeres en 
gruppe af unge med samme behov. 

Organisering
Projektet forankres i beskæftigelsesområdet i Ungekontakten, og har en stærk tværgående koordinering.

Antal deltagere
Der forventes at blive visiteret ca. 40-50 unge til tilbuddet.  

Fysisk placering
Undersøges nærmere – der arbejdes med mulighederne for en placering på Svendborg Erhvervsskole. 

Projektperiode
Projektet opstarter forventeligt primo september 2019 med midtvejsevaluering efter 6 mdr. og afsluttende 
evaluering efter 12 mdr. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil blive orienteret om status på projektet i forbindelse med 
evalueringerne.
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