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1. Resumé af status på Ungekontaktens udviklingsmål 
Status på Ungekontaktens udviklingsmål udviser samlet set positive 
resultater.  
 
Udviklingsmålene 1 og 2 viser, at niveauet for unge som kommer i og 
igennem ungdomsuddannelser har været relativt konstant, med små 
udsving årene i mellem, siden Ungekontaktens oprettelse. 
Udviklingsmålene viser også, at der i dag er færre unge, som der afbryder 
deres ungdomsuddannelser, end ved Ungekontaktens oprettelse. 
 
Udviklingsmål 3 og 4 viser, at der siden Ungekontaktens oprettelse er 
blevet færre aktivitetsparate og flere uddannelsesparate, ligesom det 
samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere er reduceret fra 527 til 444 
fuldtidspersoner. 
 
De unge som blev interviewet i forbindelse med evalueringen af 
udviklingsmål 5, gav udtryk for at deres oplevelser med Ungekontaktens 
håndtering af deres sag, i overvejende grad var positive. Dette kom bl.a. 
til udtryk ved, at de fortalte, at Ungekontakten har haft en positiv 
betydning for deres progression mod en selvstændig voksentilværelse via 
enten uddannelse eller job. 
 
Ligeledes synes 60 % af de responderende medarbejdere, i den 
kvantitative medarbejderundersøgelse, i meget høj grad eller i høj grad, 
at Ungekontakten som tværfaglig enhed kommer borgerne til gavn. 
 
I det følgende gennemgås baggrunden for oprettelsen af Ungekontakten 
og senere følger en uddybende status på Ungekontaktens fem 
udviklingsmål. 
 
2. Baggrund for status på Ungekontaktens udviklingsmål 
Med udgangspunkt i den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og 
job”, og den deraf afledte ”Lov om kommunal indsats for unge under 25 
år”(ungeindsatsloven), forpligtes kommunerne, fra 1. august 2019, til at 
sørge for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i 
kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og 
socialindsatsen. I tillæg til dette forpligtes kommunerne til at etablere en 
sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som har 
til formål at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. 
 
Børne- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og 
Social- og Sundhedsudvalget godkendte i januar 2019, at Ungekontakten 
i Svendborg Kommune fastholdes i dens nuværende form, som den 
fortsatte ramme om Svendborg Kommunes sammenhængende 
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ungeindsats, og at nye opgaver, som følger af ungeindsatsloven, 
håndteres i de eksisterende rammer. 
 
Som et led i udmøntningen af aftalen ønskede udvalgene bag 
Ungekontakten en evaluering af samarbejdet i forhold til Ungekontaktens 
fem udviklingsmål. 
 
Nærværende notat omhandler evaluering af Ungekontaktens 
udviklingsmål. 
 
 
3. Oprettelse af Ungekontakten 
Ungekontakten oprettedes i 2014, for gruppen af unge mellem 15 – 30 år, 
med det formål, at: 
 
”gennem en målrettet, tværfaglig ungeindsats og bedre koordination i de 
forebyggende og sociale indsatser at sikre, at flere unge hurtigst muligt 
gennemfører en uddannelse, og opnår mulighed for beskæftigelse og en 
selvstændig voksentilværelse”. 
 
Formålet blev omsat til en række klare mål, der alle understøtter det 
overordnede formål for Ungekontakten:  
 

1. Andelen af unge, der fortsætter direkte på en 
ungdomsuddannelse efter endt grundskole øges. 

2. Andelen af unge, der afslutter en ungdomsuddannelse øges. 
3. Flere aktivitetsparate bliver uddannelsesparate. 
4. Det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere reduceres. 
5. Intentionen med Ungekontakten opleves at være opfyldt blandt 

medarbejdere og de unge, herunder oplevelse af om der sker en 
koordineret indsats på det forebyggende og sociale område. 

 
I Ungekontakten er der fokus på en værdibaseret tilgang, hvor der 
arbejdes: 
 

 helhedsorienteret, koordineret og målrettet  
 for at understøtte den unge i at tage ansvar for eget liv  

 tværfagligt og netværksorienteret, hvor det er nødvendigt og 
vurderes relevant  

 i en udviklingsorienteret organisation med fokus på 
evidensbaserede metoder  

 
4. Afdelinger i Ungekontakten 
Ungekontakten blev etableret med intentionen om, at organiseringen og 
den fysiske indretning af Ungekontakten skulle understøtte målet om at 
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give en hurtig, fleksibel, sammenhængende og helhedsorienteret indsats 
til den unge. Derfor er følgende afdelinger og teams i dag repræsenteret i 
Ungekontakten: 
 

 UU Sydfyn 
 Familieafdelingens Ungeteam 
 SSP 
 Åben anonym rådgivning (15-25 år) 
 Social afdelingen Myndighed 
 Jobcentrets Team Uddannelse 

 
5. Organisering af afdelingerne i Ungekontakten 
Ungekontakten er i dag organiseret som en ”løst koblet organisation”. Det 
vil sige, at medarbejderne fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk 
refererer til hver deres leder i eget direktørområde. Denne løst koblet 
organisering bevirker, at Ungekontakten i dag fungerer som et 
kontorfællesskab, som samarbejder tværfagligt med afsæt i borgerens 
situation. 
 
Den valgte organisering betyder, at der er etableret en række 
tværorganisatoriske fora, der skal sikre en fælles koordinering og en 
kobling til det monofaglige bagland. Der er nedsat: 
 

 en styregruppe bestående af chefgruppen samt direktørerne for 
Social, Sundhed og beskæftigelse og Børn, Unge, Kultur og Fritid. 

 en chefgruppe bestående af 4 chefer; Familie-, Børne og 
Ungechef, Borger- og Arbejdsmarkedschef, Socialchef og 
Sundhedschef. 

 en ledergruppe bestående af 4 afdelingsledere. (Der er 
afdelingsledere fra Jobcenteret, Socialafdelingen, Familie, Børn 
og Unge og fra Skole og uddannelse. 

 
6. Ny Ungeindsats lov – status på nye opgaver 
Med udgangspunkt i den politiske aftale om ”bedre veje til uddannelse og 
job”, og den deraf afledte ungeindsatslov, er kommunerne blevet 
forpligtiget på at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats 
for unge under 25 år. Den nye sammenhængende kommunale 
ungeindsats skal bl.a. løfte: 
 

 Målgruppevurdering til den nye forberedende 
grunduddannelse(FGU) 

 Organiseringen af en ny kontaktpersonordning for unge fra 8. 
klasse til det 25 år. 

 Én plan på tværs af afdelinger og forvaltninger (den unges 
uddannelsesplan). 



Side 5 af 14

 
Arbejdet med de tre overstående punkter er forankret i UU Sydfyn, som 
via et kontinuerligt fokus på rettidig tværfaglig inddragelse har sikret, at 
Svendborg Kommune allerede er langt i udviklingen af de nye 
arbejdsgange til håndteringen af overstående opgaver. Der er bl.a. 
etableret et tæt samarbejde med den nye FGU institution omkring FGU 
målgruppevurderingen, ligesom der fra UU Sydfyn er et stærkt fokus på 
hele tiden, at sikre den gode dialog med de øvrige sydfynske kommuner 
omkring arbejdet med den nye FGU. Kontaktpersonordningen håndteres 
af en nyansat medarbejder i UU Sydfyn, således at det er forventningen, 
at kontaktpersonordningen efter ungeindsatsloven vil være implementeret 
i løbet af efteråret. 
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7. Status på Ungekontaktens udviklingsmål 
 

7.1 Status på udviklingsmål 1:  
Andelen af unge, der fortsætter direkte på en ungdomsuddannelse efter 
endt grundskole øges. 
 
Som det følgende vil vise, så har andelen af elever, der fortsætter direkte 
på en ungdomsuddannelse efter endt grundskole været relativt konstant, 
med små udsving årene i mellem, siden Ungekontaktens oprettelse og 
ind til og med 2018. 
 
Inden unge forlader grundskolen, vælger de, hvad de gerne vil lave når 
de er færdige med grundskolen. Dette valg foretages via et nationalt 
system kaldet optagelse.dk. Her kan man bl.a. vælge specifikke 
ungdomsuddannelser, forberedende uddannelser, og man kan angive, 
hvis man går i arbejde eller f.eks. skal på et udvekslingsophold i 10. 
klasse. 
 
Med udgangspunkt i tal fra optagelse.dk fremgår det, at pr. 1. marts 2015 
var det 87.5 % af de unge afgangselever fra 9. og 10. klasse, som valgte 
en ungdomsuddannelse. I 2016 var dette tal på 92.4 %, mens det i 2018 
var faldet til 90.7 %. 
 
Selve systemet optagelse.dk fortæller om de unges valg, men ikke om 
hvorvidt de unge realiserer en opstart på den ungdomsuddannelse, de 
har valgt i optagelse.dk. Derfor kan overstående tal med fordel holdes op 
i mod status over 9. klasse elever 15 måneder efter, at de har forladt 9. 
klasse. Ved at vælge målepunktet på 15 måneder efter 9. klasse får man 
også indregnet de elever, som efter 9. klasse vælger en 10. klasse og 
derefter går videre på en ungdomsuddannelse eller i anden aktivitet. 
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Som det fremgår af ovenstående er det ikke alle, som søgte ind på en 
ungdomsuddannelse, som fortsat er på en ungdomsuddannelse. Der ses 
et markant fald fra 2015 til og med 2018 i antallet af unge, der afbryder en 
ungdomsuddannelse. En årsag til det faldende afbrud kan bl.a. forklares 
med, et øget fokus på de enkelte uddannelsesinstitutioner ift. rettidig 
indgriben over for mistrivsel mm. En anden årsag kan være et fortsat tæt 
samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og Svendborg Kommune. 
 
De elever, som afbryder, kan f.eks. være afbrudt, fordi de er gået over til 
anden ungdomsuddannelse, fordi de er gået i beskæftigelse, eller fordi 
niveauet var for højt for den enkelte elev, og vedkommende derfor i 
stedet går til en forberedende uddannelse hos FGU Syd- og Midtfyn eller 
HF&VUC Fyn.  
 
UU Sydfyn adviseres om elever, som der afbryder. Med denne viden 
sørger UU Sydfyn for at tage fat i den unge, hvis den unge ikke kommer 
videre af sig selv, og sammen med den unge få udarbejdet en realistisk 
og individuelt tilrettelagt uddannelsesplan, som der sigter mod at få den 
unge i uddannelse eller job. 
 

7.2 Status på udviklingsmål 2:  
Andel af unge der afslutter en ungdomsuddannelse øges 
 
Fra juni 2015 frem til og med juni 2019 har andelen af unge, der 
gennemfører (afslutter) en ungdomsuddannelse været nogenlunde 
konstant, med en svag stigning. I juni 2015 havde 40 % af de 18 – 24-
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18-24-årige i procentandel 

 
Hvis man i perioden 2015 til 2019 kigger på det samlede tal for hvor 
mange unge 18-24-årige, som der har gennemført eller er i gang med en 
ungdomsuddannelse, så er dette tal også steget svagt. I 2015 havde 
sammenlagt 78,6 procent af de 18-24-årige gennemført eller var i gang 
med en ungdomsuddannelse, mens det i 2019 gjaldt for 80,4 % af de 
unge 18-24-årige. 
 
I forhold til målsætningen om at øge andelen af unge der gennemfører en 
ungdomsuddannelse er det væsentligt, at være opmærksom på, at der i 
kraft af den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelses og job”, er 
blevet vedtaget og indført en ny uddannelsespolitiske ungemålsætning. 
 
Den nye ungemålsætning siger, at alle 25-årige skal have gennemført en 
uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Den nye 
målsætning tydeliggør ambitionen om, at de unge skal gennemføre 
ungdomsuddannelserne, mens de er unge. Det betyder, at der bl.a. er 
formuleret et klart mål om, at:  
 

 i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en 
ungdomsuddannelse. 

 
Målsætningen ledsages af et delmål, om at 85 % af de 25 årige i 2025 
skal have gennemført en ungdomsuddannelse. 
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7.3 Status på udviklingsmål 31 
Flere aktivitetsparate bliver uddannelsesparate. 
 
Unge på uddannelseshjælp kategoriseres som enten åbenlyst 
uddannelsesparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate. 

 De åbenlyst uddannelsesparate. Unge der umiddelbart kan 
påbegynde en uddannelse. 

 Øvrige uddannelsesparate. Unge, som med den rette støtte og 
aktive indsats vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden 
for ca. 1 år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. 

 Aktivitetsparat. Unge, som vurderes at have problemer af faglig, 
social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for 
ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. 1 år, inden personen 
kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på 
almindelige vilkår. 

Der arbejdes målrettet på at gøre de unge klar til uddannelse, og dermed 
øge andelen af unge, der vurderes at være uddannelsesparate. Siden 
Ungekontaktens etablering er andelen af uddannelsesparate steget fra at 
udgøre 37,6 til i det seneste år at udgøre 40,3 procent af alle 
uddannelseshjælpsmodtagere. Dette fremgår af nedenstående diagram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 For at få de nyeste tal på uddannelseshjælpsområdet er tallene opgjort i 
rullende år, således at 3. kvartal 2014-2. kvartal 2015 udgør et år (2014-2015), 3. 
kvartal 2015-2.kvartal 2016 udgør et år (2015-2016) og så fremdeles. Dermed 
viser tallene et helt år, og ikke et tilfældigt nedslag på en måned. Dette giver et 
mere retmæssigt billede, da der kan være udsving måned for måned. 
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7.4 Status på udviklingsmål 4  

Det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere reduceres 
 
Der er fokus på at de unge hurtigst muligt skal have en indsats der kan 
hjælpe den unge i uddannelse eller beskæftigelse. Åbenlyst 
uddannelsesparate unge henvises til nytteindsats, mens 
uddannelsesparate unge får et uddannelsesforberedende tilbud som 
f.eks. Brobygning. Aktivitetsparate unge får hjælp til enten at gå i 
beskæftigelse eller blive klar til uddannelse.  
 
Siden Ungekontaktens etablering i 2014 er antallet af unge på 
uddannelseshjælp faldet fra 527 til 444 fuldtidspersoner, svarende til et 
fald på 15,7 procent. 
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7.5. Status på udviklingsmål 5  

Medarbejderundersøgelse  
 
Intentionen med Ungekontakten opleves at være opfyldt blandt 
medarbejdere og de unge, herunder oplevelse af om der sker en 
koordineret indsats på det forebyggende og sociale område. 
 
Til at belyse medarbejdernes oplevelse af Ungekontakten er der blevet 
udført en kvantitativ undersøgelse blandt ungekontaktens medarbejdere. 
Ud af Ungekontaktens 44 medarbejdere har 32 svaret, hvilket svarer til en 
svarprocent på 72.7 %. Ud af de 32 besvarelser har 30 gennemført 
undersøgelsen mens 2 har kun afgivet nogen svar. 
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Med afsæt i de indkomne besvarelser viser medarbejderundersøgelsen 
at: 
 

 59 % i meget høj grad kender til formålet med Ungekontakten. 
 60 % i meget høj grad eller i høj grad oplever, at Ungekontakten 

som tværfaglig enhed kommer borgerne til gavn. 
 51 % vurderer at Ungekontakten i meget høj grad eller høj grad 

styrker den tværfaglige indsats for de unge og forbedrer 
koordinationen i de forebyggende og sociale indsatser. 

 50 % i meget høj grad og høj grad oplever at have nok kendskab 
til Ungekontaktens øvrige afdelingers fagområder. 

 50 % i meget høj grad og i høj grad gerne vil samarbejde mere 
med medarbejdere fra andre afdelinger i Ungekontakten. 

 Flere medarbejdere angiver at de kunne savne en række 
fagområder i Ungekontakten, som f.eks. 
rusmiddelkonsulent/misbrugsbehandler, ydelsesmedarbejder og 
PPR medarbejder. 

 31 % i meget høj grad og høj grad mener, at den fælles 
arbejdskultur i Ungekontakten fungerer, mens 56 % mener dette 
er tilfældet i nogen eller mindre grad. 

 
Som led i undersøgelsen kunne medarbejderne tilkendegive forslag til, 
hvordan kendskabet til hinandens arbejde i Ungekontakten kunne øges, 
og hvordan at samarbejdet på tværs af afdelingerne i Ungekontakten 
kunne styrkes. En væsentlig del af medarbejderne ønskede fokus på 
fælles temadage med dels relevante tværfaglige cases og dels oplæg 
omkring en specifik case fra en afdeling.  
 
Som opfølgning på overstående resultater har der været afholdt et 
fællesmøde mellem Ungekontaktens medarbejdere, ledere og chefer. 
 

7.6. Status på udviklingsmål 5 Ungeinterview  
Intentionen med Ungekontakten opleves at være opfyldt blandt 
medarbejdere og de unge, herunder oplevelse af om der sker en 
koordineret indsats på det forebyggende og sociale område. 
 
Der er blevet foretaget kvalitative interviews af 6 unge på tværs af 
uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Interviewene har taget 
form fra en semistruktureret interviewguide, hvor de unge blev spurgt ind 
til deres opfattelse af Ungekontakten, deres oplevelse af håndteringen af 
deres sag, deres uddannelses- eller beskæftigelsesstatus og deres 
oplevelse af Ungekontaktens placering og den fysiske indretning af 
Ungekontakten. 
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De unge, der blev interviewet var enten i ungdomsuddannelse, 
forberedende uddannelse eller anden opkvalificerende og afklarende 
tilbud. 
 
På baggrund af ungeinterviewsene kan det fremhæves, at de 
interviewede unges oplevelse er, at: 
 

 Ungekontaktens håndtering af deres sag i overvejende grad er 
positiv. 

 Ungekontakten har en positiv betydning for deres progression 
mod en selvstændig voksentilværelse via enten uddannelse eller 
job. 

 det kan være svært at navigere i systemet og med de 
interessenter, der er omkring en sag, hvis man som ung skal klare 
det alene. 

 sagsbehandlerskift kan bevirke, at det kan være svært, at få en 
god samarbejdsrelation med en ny sagsbehandler, da det opleves 
frustrerende at skulle opbygge en ny relation og ”fortælle forfra”. 

 En gennemgående kontaktperson kan have stor værdi ift. at være 
den unges sparringspartner og støtte på den unges færd i 
systemet. 

 Beliggenheden af Ungekontakten er god på grund af nærheden til 
uddannelsesinstitutioner og på grund af udsigten til grønne 
arealer, som virker beroligende. 

 Ungekontaktens indretning tenderer til at være for kommunal – 
især inde i møderummene, som i de unges optik både burde få en 
indretningsmæssig istandsættelse og samtidig gøres større. 

 
Uddybende citater fra de unge 
Kendetegnet for de unge er, at flere af dem – overordnet set – kender til 
formålet med Ungekontakten, som det bl.a. bliver formuleret her: 
 
”Altså sådan som jeg har forstået det, så forsøger man (i Ungekontakten), 
at samle alle de sager med unge, som måske har brug for noget ekstra 
hjælp på den ene eller anden måde. De sager forsøger man at samle et 
sted her, hvor de unge så kan henvende sig. Jeg tænker også det er 
smart, rent arbejdsmæssigt, fordi at sagsbehandlerne så vel bedre kan 
snakke med hinanden”. 
 
Det er ligeledes kendetegnende for de unge, at de alle oplever, at 
Ungekontakten har haft en positiv betydning i forhold til deres sag. Det 
drejer sig især om, at de føler, at Ungekontakten har haft en positiv 
betydning for deres progression mod gennemførelse af uddannelse eller 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette ved at de, via Ungekontakten, har 
fået bevilliget de rette indsatser. Adspurgt om hvorvidt samarbejdet med 
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Ungekontakten har haft betydning for, at de er på/har gennemført deres 
uddannelse eller har opnået/er på vej i beskæftigelse, svarer et par af de 
unge: 
 
”Ja det tror jeg da helt klar det har. Da jeg flyttede hertil, og der blev 
tilknyttet en hjemmevejleder (bo støtte), der var jeg i en periode i mit liv, 
hvor jeg havde det rigtig svært. Jeg var rigtig deprimeret. Jeg var ikke 
glad for at være her. Det var jeg faktisk ikke. Jeg blev da ved med studiet. 
Men hvis der ikke havde været en at snakke med, havde det nok ikke 
været sådan”. 
 
Eller som en anden forklarer det: 
 
”Helt sikkert. Hvis jeg ikke havde haft min støttekontaktperson, så var jeg 
ikke startet på gymnasiet. Det havde jeg ikke holdt til. Jeg var nok heller 
ikke kommet igennem 2.g, for der ville jeg gerne droppe ud mange 
gange. Så hvis jeg ikke havde en kontaktperson havde jeg slet ikke klaret 
den – det tror jeg ikke på” 
 
Selvom de unge oplever, at være blive hjulpet godt på vej i 
Ungekontakten, nævner flere af dem en frustration over jævnlige skift af 
sagsbehandlere.  
 
”Jeg tror, jeg hurtigt tager afstand fra min sagsbehandler. For det første 
tror jeg aldrig, jeg kommer til at have en fast en af slagsen. Det kan være 
lidt ligegyldigt du ved, især som yngre, at åbne op for en sagsbehandler 
fordi så snart du havde fået en eller anden form for relation, og de vidste 
et eller andet, så skulle du pludselig til at sige det til en ny. Og det gider 
man ikke”. 
 
De unge synes også det kunne være svært, især i starten af deres forløb, 
at finde ”vej” ind i Ungekontakten. En af de unge siger f.eks.:  
 
”Jeg synes ikke det var nemt at finde rundt lige i starten. Det var ikke altid 
nemt lige at komme igennem. Så ringede jeg til receptionen 
(modtagelsen) og fik af vide, at der hvor jeg havde ringet hen før ikke var 
det rigtige sted, men at jeg i stedet skulle ringe til et andet nummer. Og så 
sad jeg der og var lidt forvirret”. 
 
De unge som havde en støttekontaktperson eller bostøtte, og som også 
oplevede frustration over sagsbehandlerskift og over at have svært ved at 
finde rundt i ”systemet”, fandt stor hjælp i det at have en kontaktperson, 
som de kunne rette deres frustrationer imod. To af de unge havde haft 
deres kontaktperson igennem en længere årrække. Begge unge 
betonede den store værdi, der lå i relationen til kontaktpersonen, fordi 
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vedkommende havde været gennemgående og dermed et fast 
holdepunkt for den unge, når der var sagsbehandlerskift, eller når de 
havde brug for en oversætter mellem dem og Ungekontakten eller andre 
aktører i deres sag. 
 
8. Fremadrettet opfølgning på Ungekontaktens udviklingsmål 
Hvilende på overstående resultater vil administrationen fortsat arbejde 
målrettet, med afsæt i ungeindsatsloven, for at sikre en tydelig og rettidig 
tværfaglig koordinering i de forebyggende og sociale indsatser.  
 
Arbejdet med Ungekontaktens udviklingsmål og implementeringen af 
ungeindsatsloven vil blive fulgt løbende af Ungekontaktens styregruppe.
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