
Projekt Ung 360 – Den fælles indsats (arbejdstitel)  

 

Baggrund: 

Vi har i Danmark en enorm udfordring, idet alt for mange unge ikke får en ungdomsuddannelse, og ikke får 

en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. I dag taler vi om de 45.000 unge uden for uddannelse og 

beskæftigelse. Det er et højt tal, og det har store konsekvenser – for samfundet såvel som for den enkelte. 

Vi ved, at der er en stærk sammenhæng mellem gennemførelse af uddannelse og tilknytning til 

arbejdsmarkedet, og dette bekræftes af Region Sjællands Uddannelsesanalyse 2022. Heraf fremgår det 

bl.a., at 78 % af dem, der havde gennemført ungdomsuddannelse som 25-årig, er i beskæftigelse som 35-

årig, mens det kun gælder for 50 % af dem, der som 25-årig ikke har gennemført ungdomsuddannelse. Den 

samme analyse giver os en status ift. den nationale uddannelsesmålsætning, der tilsiger, at i 2030 skal 90 % 

af alle unge have gennemført en ungdomsuddannelse, når de bliver 25 år. På landsplan er tallet pr. okt. 

2020 83 %, men for region Sjælland er det kun 72 % – det markant laveste niveau blandt alle landets 

regioner. Dette sammenholdt med et stort behov for faglært arbejdskraft, som kun vil stige (bl.a. som følge 

af den demografiske udvikling), gør det det vigtigere end nogensinde at lykkes med den udfordring: At flere 

unge skal lykkes med at gennemføre uddannelse. Det er den udfordring, som nærværende projekt vil 

adressere! 

Det store antal unge uden for uddannelse og job er ikke et nyt problem. Men vi er netop nu i færd med at 

realisere den største reform på området i mange år, nemlig Aftale om bedre veje til uddannelse og job 

(2017), som pr. august 2019 betød realiseringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) og Kommunal 

ungeindsats (KUI). FGU er sat i verden netop med det formål: At være den centrale indsats for de unge 

uden for uddannelse og job – populært sagt er FGU den ny hovedvej på det forberedende område. Derfor 

er FGU omdrejningspunktet for dette projekt, og det samme er den fælles indsats med KUI og 

aftagerinstitutionerne! 

Projektet har en væsentlig baggrund i, at FGU SV sammen med Slagelse kommune i 2020-21 gennemførte 

et 1-årigt projekt i regi af Region Sjælland omkring fastholdelse af frafaldstruede unge. Det er således med 

de erfaringer i ryggen, at vi ser et kæmpe potentiale i at udvide indsatsen, både hvad angår indhold og 

deltagerkreds. Det er en væsentlig positiv faktor ift. at skabe holdbare resultater i projektet! 

 

Projektets formål: 

Projektets formål er, at flere unge gennemfører ungdomsuddannelse og dermed opnår varig tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Dermed vil projektet udgøre en vigtig indsats rettet mod at komme nærmere 

uddannelsesmålsætningen i Region Sjælland. Dette skal ske gennem en styrket fastholdelsesindsats på de 

medvirkende FGU-skoler, og det skal ske gennem en styrket fælles indsats mellem særligt FGU og KUI, men 

også de øvrige aktører omkring den enkelte unge. I og med projektet inddrager de centrale aktører omkring 

den enkelte unge, er det et sekundært formål i projektet at udvikle konkrete erfaringer og metoder til at 

virkeliggøre kædeansvaret omkring den unge (dette formuleres ofte i modeller såsom garantiskolen, 

uddannelsesgarantien o.lign. – men det gælder desværre også ofte, at det mest bliver ved formuleringerne, 

og derfor er det vigtigt med projektets fokus på virkeliggørelsen). 

 



Projektets indsatser: 

Projektet skal understøtte, at frafaldstruede unge fastholdes i deres uddannelsesforløb. Det er primært 

elever på Forberedende Grunduddannelse, men det er også elever, som er i gang med erhvervsuddannelse. 

Det skal ske dels ved en styrket fastholdelsesindsats på de medvirkende FGU-skoler, dels ved en tættere 

fælles indsats blandt aktørerne omkring den enkelte unge. Indsatserne sker således på forskellige niveauer, 

men fælles for dem er, at det er den unge, som er i centrum. Det er et vigtigt formål med projektet, at vi 

udover at øge antallet af unge, der gennemfører uddannelse, også udvikler modeller for fastholdelse og 

fælles indsats.  

Konkret indebærer projektet, at der på den enkelte FGU-skole ansættes en fastholdelsesmedarbejder, som 

har særligt ansvar for at understøtte de frafaldstruede elevers fastholdelse i uddannelse. Det skal bl.a. ske 

gennem 

• Tidlig kontakt og tæt opfølgning på frafaldstruede elever i samspil med skolen (pædagogisk ledelse, 

vejleder, holdleder) samt med KUI’s vejleder 

• Understøttende indsatser ift. at styrke den frafaldstruede elevs tilhør på det enkelte værksted / 

hold – der er ofte en tendens til at trække elever ud af deres værksted / hold, men det styrker ikke 

nødvendigvis tilhørsforhold og fastholdelse. Projektet skal arbejde med metoder til at understøtte 

den unges tilhør i det nære fællesskab på værkstedet / holdet. 

• Individuelle og gruppebaserede fastholdelsesindsatser 

• Bygge bro til fritidsliv – ofte har frafaldsrisikoen at gøre med forhold uden for skolen, og det skal 

fastholdelsesmedarbejderen støtte eleven i. Det kan være i form af aktiviteter (fx træning), eller det 

kan være i form af at bygge bro til lokale tilbud / hjælpeorganisationer, der er målrettet den el. de 

problemstillinger, den unge står i (fx ensomhed, sorg, kærestevold, boligproblemer etc.) 

• Støtte frafaldstruede elever i overgangene (fra FGU til ungdomsuddannelse) 

Som en vigtig del af denne indsats deltager KUI omkring både indsats og opfølgning på de frafaldstruede 

elever, og er dermed tæt inde over den enkelte unge i fastholdelsesindsatsen. Det betyder konkret, at KUI’s 

vejleder er med ved opfølgningsmøderne, bl.a. for at sikre koordinering af indsats, ansvar etc. omkring den 

unge.  

Derudover medvirker EUD [Hvilke skoler] i projektet. Det gør de dels med et fokus på gode overgange og 

god onboarding for frafaldstruede elever fra FGU-skolerne. Dels med et fokus på et tæt samarbejde med 

FGU omkring frafaldstruede elever på EUD. Sidstnævnte handler om, at den frafaldstruede EUD-elev 

gennem et pitstop på FGU kan komme tilbage på EUD-sporet frem for at falde helt ud af uddannelsen og 

skulle ’samles op igen’.  

Indsatserne og det tætte samarbejde omkring den enkelte unge knytter an til kædeansvar og 

samarbejdsaftaler som uddannelsesgaranti el. garantiskole, og det er helt bevidst. Fordi de er rigtigt tænkt, 

men alt for ofte ikke får liv i virkeligheden. Projektet vil medvirke til, at det faktisk realiseres, og projektet 

vil levere en drejebog for, hvad det kræver at realisere de gode ideer! 

 

Projektparter: 

 

• Ud fra rammen: Rolle / ansvar / bidrag 



• Projektejer: FGU SV 

• Projektdeltagere: FGU SV, FGU-skolen Øst, FGU Midt- og Østsjælland 

• Derudover samarbejdspartnere: Kommunerne, ZBC, ,Roskilde Tekniske Skole  

 

 


