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Navn på tema: Praksisfaglig linje på 7.-9. årgang 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 525 850 1.150 1.300
Anlæg
Finansiering

I alt 525 850 1.150 1.300
 
Resume: 
Med afsæt i ønsket om/vigtigheden af øget praksisfaglighed i folkeskolen, målet om flere 
unge på erhvervsuddannelserne samt fokus på mangfoldige læringsmiljøer i folkeskolen 
foreslås tilførsel af ressourcer til skoleområdet, så der kan udvikles en fælles kommunal 
praksisfaglig udskolingslinje på 7. – 9. årgang med start august 2022. 
Linjen er fuldt indfaset med 3 årgange i 2024. 
 
Sagsfremstilling: 
Med aftalen ”Styrket praksisfaglighed i folkeskolen” medio 2018 blev ønsket om et øget 
fokus på praksisfaglighed i folkeskolens undervisning adresseret. Det øgede fokus på 
praksisfagligheden skal ses som et bidrag til: 
 

 At skolen i højere grad end i dag fremmer flere forskellige aspekter af den enkelte 
elevs alsidige udvikling og dannelse. 

 At gøre flere elever bevidste om, at erhvervsuddannelserne er en mulighed, - 
også for de bogligt dygtige elever med praktiske evner. 

 En af intentionerne med den ny aftale er at inspirere de unge til 
erhvervsuddannelse ved at give de praktiske fag mere plads i grundskolen. 

 At eleverne skal kunne se meningen med det, de lærer - gennem 
problemorienteret og virkelighedsnært arbejde. 

 Varierede tilgange til læring - man lærer både ved at have konkret materiale 
mellem hænderne og ved at have en bog mellem hænderne. 

  
Fokus på praksisfaglighed skal indgå i alle klasser og alle fag i skolen. I Svendborg 
ønsker vi samtidig at have et helt særligt blik på potentialet i praksisfagligheden, i 
forhold til vores udskoling. Vi ønsker derfor at etablere en fælles kommunal 
udskolingslinje, hvor arbejdet med anvendelsesorienteret og praksisfaglig undervisning 
er det bærende princip for indhold og arbejdsmetoder. Vi ønsker at etablere en 
udskolingslinje der: 
 

 Dækker 7.-9. årgang på tværs af kommunen 
 Samarbejder med ungdomsuddannelser, primært fokus på EUD 
 Samarbejder med eksterne partnere, virksomheder, etc. 
 Udvikles i samarbejde med undervisere med særlig faglig og didaktisk ekspertise 

på dette felt. 
 Samarbejder med erhvervsskoler og andre eksterne aktører og udarbejder 

praktiske læringsrum fx gennem større bygge- og designprojekter. 
 Arbejder med længere praktikforløb gennem hele skoleåret 
 Samarbejder med kommunens øvrige klasser omkring praktiske projekter, 

eksempelvis gennem mindre fælles praktiske forløb 
 Tager afsæt i tænkningen omkring mangfoldige læringsmiljøer. 
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Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Økonomi:  
 
Linjen indfases med en klasse årligt, og budgettet for 2024 svarer til en fuld indfaset linje 
med 3 årgange (7. 8. og 9. årgang) på helårsbasis. 
Forslaget indebærer ansættelse af en pædagogisk medarbejder med håndværksmæssig 
baggrund. Medarbejderen ansættes pr. 1. juni 2021 og deltager i udviklingsarbejdet, og 
deles derudover mellem de tre årgange, efterhånden som linjen er fuldt implementeret. 
 
Der er i forslaget afsat årligt budget til samarbejde med erhvervsskolerne i 6 uger pr. 
årgang, derudover budget til ekskursioner/befordring, samt til materialer til større 
bygge- og designopgaver.  
I budgetår 2021 er der afsat 150.000 kr. til udviklingsarbejdet i samarbejde med 
erhvervsskoler og erhvervsliv m.fl. 
 
De praksisfaglige klasser tildeles sædvanlig ressourcetildeling, hvilket ikke indebærer 
ekstraudgifter. 
 
 
Navn på tema: Styrket indsats mod skolefravær – opnormering med UU-vejleder 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 550 550 550 550
Anlæg
Finansiering

I alt 550 550 550 550
 
Resume: 
Med henblik på styrkelse af den mentale sundhed og styrkelse af indsatsen mod fraværet 
hos elever i udskolingen samt øget vejledningsindsats, foreslås tilførsel af ressourcer til 
UU Sydfyn, så der kan opnormeres med en vejleder på fuld tid på Nymarkskolen. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Nymarkskolen er Svendborg Kommunes ungeskole med ca. 680 elever fordelt på 7 spor 
for 7.-9. klasse samt 5 10. klasser, herunder EUD10. 
Skolens elevgrundlag er mangfoldigt sammensat. 
 
UU Sydfyn har i dag gennemsnitligt vejledere til stede på skolen ca. 2 dage ugentligt.  
Ved en opnormering af vejlederindsatsen vil det være muligt med langt større kontakt til 
de unge at styrke vejledningen samt have øget fokus på den mentale sundhed og 
elevernes trivsel, med henblik på blandt andet at mindske fraværet.  
 
En fast vejleder på skolen på fuld tid vil give mulighed for vejledning med henblik på at   
styrke alle elevers overgange til ungdomsuddannelser, at udvikle indsatser for de elever 
der er vurderet ikke-uddannelsesparate, samt at øge indsatsen for elever med komplekse 
problemstillinger. 
UU Sydfyn har jf. lovgivningen særligt fokus på de unge, der vurderes ikke 
uddannelsesparate. Kun denne gruppe modtager i dag individuel vejledning. 
Alle unge i grundskolen modtager kollektiv vejledning, der foregår klassebaseret. 
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Såfremt UU Sydfyn styrkes ressourcemæssigt, vil det være muligt at forstærke og udvide 
den igangværende indsats. Dette kunne blandt andet resultere i: 
 

 Individuel vejledning til alle elever, hvilket vil kunne medvirke til, at flere unge 
træffer ”det rigtige” valg” og ikke vælger om eller dropper ud efter påbegyndelse 
af ungdomsuddannelse 

 Mulighed for tættere samarbejde med lærere, ledelse og forældre ift. unge med 
trivselsproblematikker og dermed fastholdelse 

 Opgradering af det tværfaglige samarbejde vedrørende den unge med komplekse 
problemstillinger, fokus på uddannelsesperspektivet og sammenhæng 

 Udvidet mulighed for tættere lærer-, ledelses- og forældrekontakt, med henblik 
på at sikre koordination og sammenhæng 

 Øget samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv, øget 
vejledningsfagligt fokus på samarbejder og initiativer 

 
Påvirkning på andre områder:  
Indsatsen gælder kun for Svendborg Kommune og er dermed udover UU-centrets 
fælleskommunale indsats, der varetages for både Svendborg, Ærø og Langeland 
Kommuner.  
 
Økonomi:  
Udgiften til en ekstra UU-vejleder udgør 520.000 kr. Hertil kommer driftsomkostninger 
på 30.000 kr. til kørsel, IT m.v. 
 
 
Navn på tema: Forankring af ”Projekt Fritidsjob” i UU Sydfyn fra 2022 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 620 620 620
Anlæg
Finansiering

I alt 0 620 620 620
 
 
Resume: 
Svendborg Kommune og Den boligsociale helhedsplan, Aktive boligområder i Svendborg, 
modtager i årene 2018 – 2021 midler fra den A.P. Møllerske Støttefond til at 
videreudvikle og udbrede en helhedsorienteret fritidsjobindsats til hele Svendborg 
kommune. Projektet er primært målrettet 13-18 årige ikke uddannelsesparate unge. På 
baggrund af projektets nuværende overbevisende resultater foreslås tilførsel af 
ressourcer til ansættelse af en kommunal koordinator for fritidsjobindsatsen fra januar 
2022 og overslagsår, således at indsatsen kan fortsætte efter ophør af projektmidler. 
 
Sagsfremstilling: 
Projekt Fritidsjob bygger på erfaringerne fra årene 2016-2017 med pilotprojektet for 
fritidsjobambassadørordningen. I Projekt Fritidsjob er der fokus på hele Svendborg 
Kommune, sådan at alle unge med behov herfor har muligheden for at blive understøttet 
i indsatsen med at få et fritidsjob. 
 
Som en væsentlig forudsætning for støtten fra den A.P. Møllerske Støttefond er Projekt 
Fritidsjob blevet etableret med en målrettet og flerstrenget strategi for forankring. Dette 
dels ved at projektledelsen af projektet er delt mellem UU Sydfyn og Fællessekretariatet i 
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den boligsociale helhedsplan, og dels ved at Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 
løbende bidrager ind i projektet, og på denne måde er med til at binde tråde til de unge, 
som igennem deres fritidsjob får interesse for en erhvervsuddannelse. Den tværgående 
indsats er en stor styrke i det samlede projekt, hvor fritidsjobambassadørens rolle er den 
væsentligste.  
 
Projektets resultater 
Projekt Fritidsjob har i årene 2018-2019 etableret og besat i alt 82 fritidsjobs. 
Hovedparten af disse unge fastholder jobbet i mere end 6 måneder. 14 af de 82 
etablerede jobs er blevet afbrudt pga. opsigelse eller fyring indenfor det første halve år. I 
det indledende pilotprojekt i 2016-2017 fik 60 unge et fritidsjob, og 44 af de unge blev 
fastholdt i jobbet i mere end 3 måneder. Projekt Fritidsjob er også lykkedes med at 
etablere et velfungerende netværk på 35 virksomheder, som har eller har haft en ung i 
fritidsjob og som fortsat er interesseret i samarbejde omkring rekruttering. 
 
Projektet er for nuværende udrullet og implementeret på Nymarkskolen, Issø-skolen og 
Stokkebækskolen, og vil fremadrettede også blive udrullet til alle udskolingsskoler i 
Svendborg Kommune. Dette vil ske i et tæt samarbejde mellem fritidsjobambassadører, 
UU-Sydfyn og skoleområdet. 
 
Unge som inddrages i Projekt Fritidsjob er unge som ofte har et ustabilt fremmøde i 
skolen, og som udviser tegn på mistrivsel. Fritidsjob rummer potentialet til at have en 
god indflydelse på netop disse unges start på og efterfølgende fastholdelse i uddannelse 
og beskæftigelse. Projekt Fritidsjob styrker således de unges uddannelses- og 
arbejdsmarkedskompetencer og bidrager til styrkelse af den unges selvtillid, etablering af 
netværk og forebyggelse af kriminalitet. 
 
Hvilende på Projekt Fritidsjobs nuværende resultater foreslås projektet forankret i 
Svendborg Kommune via ansættelse af en kommunal fritidsjobkoordinator. 
Fritidsjobkoordinatoren forankres i afdelingen UU Sydfyn under skole- og 
uddannelsesområdet. Den fysiske placering af fritidsjobkoordinatoren vil være i 
Svendborg Kommunes sammenhængende ungeindsats i Ungekontakten. Med dette afsæt 
vil det være fritidsjobkoordinatorens væsentligste opgave at koordinere 
fritidsjobindsatsen på tværs af UU-vejledere, skoler, øvrige kommunale forvaltninger, 
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i hele kommunen. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Forslaget indebærer økonomi til en fuldtids koordinatorstilling inkl. svarende til 620.000 
kr. inkl. løn og driftsomkostninger fra januar 2022. Projekt Fritidsjobs bevilling fra den 
A.P. Møllerske støttefond udløber 31. december 2021. 
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Navn på tema: Tilførsel af ressourcer til Værestedet 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 400 400 400 400
Anlæg
Finansiering

I alt 400 400 400 400
 
 
Resume: 
Værestedet har i perioden 2011-2019 modtaget puljemidler til en 32 timers stilling samt 
ressourcer til forskellige aktiviteter. Værestedet har herefter reduceret 
medarbejdertimetallet tilsvarende. 
Økonomiudvalget har bedt administrationen om at udarbejde et budgettemaforslag til en 
fortsættelse af stillingen. 
 
Sagsfremstilling: 
Værestedet er en del af Svendborg Juniorklub og er placeret tæt ved Nymarkskolen i 
nybyggede faciliteter (ultimo 2017). Værestedet blev gjort permanent juni 2003 og er et 
åbent, uvisiteret tilbud til børn og unge i hele Svendborg i alderen 9 -17 år.  
Værestedet er efter ophør af puljemidler justeret i medarbejdertimer, så der pr. 1. 
september 2020 er ansat to pædagoger på 32t og en medhjælper på 10t. Værestedet har 
åbent hver eftermiddag og to aftener om ugen.  
 
Formål 
Værestedet vil med øgede ressourcer og flere voksne kunne skrue op for: 
 

 Flere typer af aktiviteter  
 Mulighed for at udnytte det musikstudie, som klubben tidligere har investeret i 
 Ture ud af huset 
 Bedre åbningstid  
 Ledsagelse til sport 
 Håndholdt social indsats for børn og unge med behov 

  
Indhold. 
Værestedet praktiserer en fritids- og klubpædagogik, der er traditionel. Med flere midler 
vil klubben også kunne hjælpe børnene og de unge i deres øvrige liv, så vanskeligheder 
forebygges. Dette kunne for eksempel ske ved et øget samarbejde med skolen, SSP eller 
andre relevante parter. 
 
Mangfoldige læringsmiljøer 
Værestedet arbejder ind i rammen for mangfoldige læringsfælleskaber. Klubtilbuddet er 
med til at løfte denne opgave ved at skabe mulighed for, at alle børn og unge i deres 
fritid kan deltage i betydningsfulde og udviklende fællesskaber. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen 
 
Økonomi:  
Udgiften til en pædagogisk medarbejder svarende til 32t udgør ca. 380.000 kr. 
Til aktiviteter foreslås et årligt beløb på 20.000 kr., samlet 400.000 kr. årligt. 
Den tidligere bevilling fra puljemidler var på 444.000 kr. årligt. 
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Navn på tema: Anmodning fra FGU Syd- og Midtfyn om kommunale EGU praktikpladser 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 720 1.440 1.440 1.440
Anlæg
Finansiering

I alt 720 1.440 1.440 1.440
 
Resume: 
Institutionen for den Forberedende Grunduddannelse(FGU), FGU Syd- og Midtfyn, har 
anmodet Svendborg Kommune om etablering af kommunale praktikpladser til elever på 
FGU’ens Erhvervsgrunduddannelsesspor(EGU). Der ansøges om 10 pladser pr. år inden 
for SOSU området – specifikt til plejecentre og børnehaver. Ansøgningen er i marts 2020 
blevet behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Her har man 
henholdsvis ønsket et budgettema udarbejdet og ønsket ansøgningen oversendt til 
budgetbehandlingen for 2021. 
 
Sagsfremstilling: 
EGU henvender sig til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete 
erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en 
erhvervsuddannelse. Egu er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og 
praktik i en lokal virksomhed eller offentlig institution. Med indførelsen af FGU’en overgik 
EGU fra et kommunalt ansvarsområde til at være et institutionsansvarsområde under de 
nye statslige selvejende FGU institutioner. Egu udbydes således nu af en FGU-institution 
og varer normalt to år. Den består af praktik hos en arbejdsgiver (2/3 af uddannelsen) 
med skoleophold ind imellem (1/3 af uddannelsen). I særlige tilfælde kan uddannelsen 
forlænges ud over 2 år med op til et ekstra års virksomhedspraktik, så den i alt kan vare 
op til tre år. Praktikken er lønnet og omfattet af overenskomstmæssige og arbejdsretlige 
regler inden for den pågældende branche, som den unge får praktikplads i.  
 
Kommunerne har dog forsat ansvaret for at sikre virksomhedspraktikpladser til EGU-
elever. Kommunerne kan overlade opgaven med at tilvejebringe praktikpladser til en 
FGU-institution. En sådan uddelegering af opgaven skal ske på baggrund af en 
samarbejdsaftale, der fastlægger rammerne herfor. Svendborg Kommune har i 
fællesskab med de øvrige tre sydfynske kommuner udarbejdet en uddelegeringsaftale 
med FGU Syd- og Midtfyn. Aftalen fastlægger ens principper og kriterier for FGU Syd- og 
Midtfyns varetagelse af den praktikpladsopsøgende indsats til EGU elever i hele 
institutionens dækningsområde. Med aftalen får FGU Syd- og Midtfyn 8.500 kr. pr. 
virksomhedspraktikaftale de indgår. 
 
I forbindelse med varetagelse af den nye EGU har FGU Syd- og Midtfyns forstander, efter 
beslutning den 13. december 2019 fra institutionens bestyrelse, fremsendt en anmodning 
til de fire sydfynske kommuner. I henvendelsen anmodes der om, at de fire kommuner 
samlet stiller 31 EGU praktikpladser til rådighed i kommunernes børnehaver og 
plejecentre, med en fordeling som følgende: 
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Kommune Antal ønskede kommunale 
praktikpladser pr. år 

Svendborg Kommune 10 
Faaborg-Midtfyn Kommune – Faaborg 10 
Faaborg-Midtfyn Kommune – Ringe 5 
Langeland Kommune 4 
Ærø Kommune 2 
 
Som begrundelse for anmodningen angiver FGU Syd- og Midtfyn at de oplever en 
stigende efterspørgsel for praktikpladser inden for pleje- og omsorgsområdet blandt de 
elever som kommunerne målgruppevurderer til et forløb på FGU’ens EGU spor. 
 
Der er i Svendborg Kommune ikke noget til hinder for at den enkelte afdeling / område 
tager EGU elever i virksomhedspraktik. Der er således allerede i dag en mulighed for at 
FGU Syd- og Midtfyn kan gå i dialog med den enkelte institution/det enkelte område, om 
oprettelse af EGU praktikpladser. I disse tilfælde vil det være den enkelte institution/det 
enkelte område der afgør, hvorvidt der kan stilles en praktikplads til rådighed inden for 
institutionens/områdets egen budgetramme. 
 
Da det for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget ikke har været 
muligt at anvise finansiering til 10 årlige faste EGU virksomhedspraktikpladser er sagen 
indstillet oversendt til budgetforhandlingerne via dette budgettema.  
 
Påvirkning på andre områder:  
Budgettemaet er et fælles budgettema på tværs af Social- og Sundhedsudvalget og 
Børne- og Ungeudvalget. Anmodningen fra FGU Sydfyn har været til indledende 
behandling i begge fagudvalg. 
 
Økonomi:  
Med et optag på 10 elever om året vil udgiften være 720.000 kr. det første år og 
1.440.000 kr. de efterfølgende år. Der vil således være 20 elever i år 2 og fremover 
forudsat at alle pladser besættes. En elev forventes i gennemsnit i praktik 8 måneder om 
året til en udgift på ca. 9.000 kr. om måneden. 
 
I særlige tilfælde kan EGU’en forlænges ud over 2 år med op til et ekstra års 
virksomhedspraktik, så uddannelsen i alt kan vare op til tre år. Forlængelse ud over 2 år 
vil ikke indbefatte skoleforløb. En forlængelse ud over 2 år vil derfor være fuldt 
finansieret af den unges praktiksted. En forlængelse af den unges uddannelsesforløb kan 
kun ske efter godkendelse fra Svendborg Kommunes kommunale ungeindsats, herunder 
den unges FGU koordinator(UU-vejleder). 
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Navn på tema: Annullering af besparelse på sagsbehandlere i Familieafdelingen. 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 2,15 3,15 3,15 3,15
Anlæg
Finansiering

I alt 2,15 3,15 3,15 3,15  
 
Resume: 
Det foreslås, at budgetreduktionen i 2019 og frem tilbageføres, således antallet af 
sagsbehandlere kan fastholdes på nuværende niveau. 
 
 
Sagsfremstilling: 
 
I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at Familieafdelingens 
administrationsbudget, der hovedsaligt dækker udgiften til sagsbehandlere, blev 
reduceret med 0,15 mio. kr. i 2019, 1.65 mio. kr. i 2020, 2.15 mio. kr. i 2021 og 3,15 
mio. kr. i 2022. 
 
Dansk Socialrådgiver forening anbefaler at en sagsbehandler i et børne- ungeteam 
maksimalt har 25-35 sager, dog maksimalt 20 sager, hvis der skal ske løbende 
inddragelse af barnet, familien og netværket, et tværsektorielt samarbejde og hyppig 
opfølgning.  På handicapområdet anbefaler Dansk Socialrådgiver Forening Ca. 35-45 
sager der omhandler syge handicappede børn. 
 
Sagstallet er faldet fra 1401 til 12031 fra 2018 til 2019. Med et sagstal på 1200 har en 
sagsbehandler i Svendborg Kommune på børn- og ungeområdet i snit har 31 sager. Her 
tages der ikke forbehold for organiseringen i Familieafdelingen, med hhv. modtagelse og 
fleksible sagsbehandler, og sagstallet er dermed fordelt på alle fuldtidsnormeringer. 
En sagsbehandler på børne handicapområdet i snit har 34 sager..  
 
For fortsat at sikre behandling af underretninger, herunder en kvalificeret belysning af 
familiens problemer, samspil med almen området og tidlig afdækning og inddragelse af 
netværket vurderer Administrationen, at antal sager i snit pr. medarbejder ikke skal 
være højere end det nuværende antal.  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
Såfremt temaet involverer andre udvalg anføres dette, herunder om udvalget er 
orienteret herom. 
 
 
Økonomi:  
Såfremt besparelsen annulleres tilbageføres budgettet på 2,15 mio. kr. i 2021 og 3,15 
mio. kr. fra 2022 og frem. 

 
1 Antal sager i gennemsnit pr. mdr. over et helt år.  
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