
 

 

Uddannelses- og erhvervsvejlederne arbejder med vejledning af elever fra 7. klasse til og med det 29. år. Vejledningen gives blandt 
andet via kollektiv vejledning i grundskolen, gruppevejledninger og via individuelle samtaler. For vejlederne er det primære fokus at 
bidrage til en øget kvalificering af valgkompetence via karrielæring, som skal gøre vejen til den unges positive destination lettere 
fremkommelig.  

Beskræftigelsesmedarbejderne ( unge og uddannelsesafdelingen) arbejder med alle unge fra 15 – 18 år i forhold til job og 
uddannelsesrettede aktiviteter.  

Alle unge mellem 15 og 30 år kan få hjælp fra alle jobcenterets tilbud fra ASF/ADHD tilbud, psykologsamtaler til praktik og hjælp til 
at finde fritidsjob.  

Alle unge kan henvende sig i Ungeindgangen uanset om de modtager en ydelse eller ej. Unge kan få hjælp til f.eks. at få lagt en plan 
for deres fremtid, få lavet et CV, en ansøgning eller har brug for hjælp til hvordan og hvor man søger job og mange andre ting.   

Myndighed Handicap vurderer og bevilliger fx støtte- og/eller botilbud til borger, og deltager i UKM samt det koordinerende team for 
at medvirke i vurderingen af den aktuelle borgers behov ved overgangen til voksenområdet. Herunder har myndighed handicap en 
forpligtigelse til at forsøge at forudsige hvilke foranstaltninger der i årene frem til være behov for i Hjørring Kommune.   

Ungekoordinering

Arbejdsmarkeds-
forvaltningen

Uddannelses- og 
erhvervs-
Vejledere

Beskæftigelses-
medarbejdere

Sundhed-, Ældre-
og Handicap 
forvaltningen

Myndighed 
handicap

Børne-, Fritids- og 
Undervisnings 
forvaltningen

Familie- og 
handicap-
afdelingen

Unge-
sekretariatet



Foruden myndighed handicap er det vigtigt at have en opmærksomhed på myndighed hjælpemidler, da de i lige så høj grad har en 
viden der er relevant ift borgers fremtidige behov.  

Familie- og handicapafdelingen yder rådgivning, behandler underretninger, iværksætter forebyggende indsatser efter § 11, 
børnefaglige undersøgelser jf. §50, handleplaner og hjælpeforanstaltninger indenfor rammerne af Servicelovens kapitel 11. 

For Familie og Handicapafdelingen er det primære fokus at understøtte den unges særlige behov ift. trivsel, udvikling og læring og 
heri sikre en god overgang til voksenområdet. Familie,- og Handicap kan således bidrage med henholdsvis et socialt og 
handicaprettet perspektiv og hvilke handlemuligheder der kan være for den unge.  

Ungesekretariatet varetager en koordinerende funktion i Ungegarantien og de aktiviter der knytter sig hertil. Herunder 
sekretariatsfunktionen i ungekoordineringen.  

 


