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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. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Ved en opnormering af vejlederindsatsen med en ekstra stilling, 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 ekstra vejleder på fuld tid vil give mulighed for vejledning af de elever, der vurderes 
at have behov herfor (udover de 20%, som allerede i dag får særlig vejledning), og vil 
omfatte elever med behov herfor på alle kommunens skoler.  
Dog forventes det, at min. 50% af den ekstra indsats lægges på Nymarkskolen, som med 
sine ca. 680 elever har en meget stor andel af kommunens unge. 
 
Vejledningen vil have fokus på at styrke elevernes 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. 
 
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 flere 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 
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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. 
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