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0 INTRO OG UDVALGTE AKTIVITETER OG PEJLE-
MÆRKER 
Formålet med statusrapporten er, som tidligere år, at se nærmere på de konkrete indsatser 
Byrådet prioriterede med vedtagelsen af Ungegarantien. 
Årets statusrapport er den tredje i rækken og følger for første gang skoleåret, dvs. den dækker 
perioden 1. juli 2021 – 30 juni 2022. Dataperioden for tidligere statusrapporter var maj-april. 
I alle statusrapporterne, er der således opereret med dataperioder på 12 rullende måneder, 
og hvor det er muligt, præsenteres data for alle tre perioder. 
 

God læselyst. 

 

Udvalgte aktiviteter fra årets 

Statusrapport 

GRUNDSKOLESPORET 

Obligatoriske  

erhvervspraktikker 

 Længerevarende 

erhvervspraktikker 

658  121 

 

VIRKSOMHEDSSPORET 

Antal  

Garantipartnere 

 Unge i job  

(via Ungegarantien) 

171  116 

Udvalgte pejlemærker for de 
fremadrettede indsatser 

 
I grundskolesporet vil der bl.a. fortsat være 
et bredt fokus på at udfolde Ungegarantiens 
vision og indsatser på skolerne. Her bliver 
det af afgørende betydning, at dialogerne 
mellem aktørerne: medarbejdere, ressource-
personer, skoleledelser og skolechef priorite-
res, så eventuelle dilemmaer og barrierer lø-
ses i fællesskab. 
 
I virksomhedssporet vil der bl.a. være fokus 
på at inddrage Garantipartnere i de aktivite-
ter, som er de rigtige for den enkelte partner. 

 

STØTTESPORET 

Elever i kontakt med 
fraværsteamet  

 Unge med tilknyttet Un-
geguide 

45  262 

 

VEJLEDNINGSSPORET 

Elever i individuel 
vejledning 

 Unge i  

Vejledningscaféen 

1547  235 

Derudover vil partnerne blive tilbudt en ny 
og bedre mentoruddannelse, da gode mento-
rer ofte er nøglen til at lykkes med den unge.   
I støttesporet vil der bl.a. være fokus på at 
konsolidere og videreudvikle den forstær-
kede koordinerings- og samarbejdsstruktur 
på tværs af forvaltninger til gavn for de unge 
og deres familier.  
 
I vejledningssporet vil der bl.a. være fokus på 
kvalificeringen af den individuelle vejledning 
i grundskolen, og at målrette indholdet i vej-
ledningen.

 
I Ungesekretariatet vil der – i samarbejde med styregruppen, sporansvarlige og den øvrige or-
ganisation - være fokus på at understøtte en systematisk og struktureret kommunikation til 
ledere og medarbejdere om Ungegarantien. 
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1 GRUNDSKOLESPORET 
  

1.1 Den sporansvarliges indsigt i sporet   
  
1.1.1 Overordnede kommentarer til året der er gået  
I skoleåret 2021/2022 har der været fokus på at udvikle og styrke skolernes arbejde med Un-
gegarantien på alle årgange.  
 
Meget foregår lokalt i skoledistrikterne, men Ungegarantien gives også fokus i tværgående le-
dergrupper for indskolingsledere, udskolingsledere og skoledistriktsledere samt i netværket 
af praktikkoordinatorer og karrierelæringsvejledere, da der er et behov for at udveksle erfa-
ringer og inspireres på tværs af skolerne. 
 
Undervisningen i emnet Uddannelse og Job og mere praksisfaglighed i skolen er indsatser, der 
vedrører alle elever uanset klassetrin. Det betyder, at rigtigt mange medarbejdere er i gang 
med at udvikle deres praksis, og at der afprøves en mangfoldighed af indsatser. I statusrap-
porten er der medtaget en række konkrete eksempler fra skolerne for at illustrere den prak-
sisudvikling, der er i fuld gang. 
 
Data i statusrapportens tabeller omfatter erhvervspraktikker og innovationskonkurrencer og 
afspejler således hovedsageligt indsatserne for de ældste elever. Der ses en positiv udvikling i 
erhvervspraktikkerne, mens tilslutningen til innovationskonkurrencerne for de ældste elever 
ikke har været tilstrækkelig stor i 2021/2022.  
 
Overordnet opleves der på skolerne en god energi omkring Ungegarantien, og der er et tyde-
ligt ønske om at bidrage og samarbejde om de unges positive destination. Der følger imidlertid 
også en række dilemmaer med, som kalder på prioriteringer og valg. Det betyder, at dialogen 
om muligheder og barrierer foregår på mange niveauer i skolevæsenet. Det ses som et tegn 
på, at Ungegarantien lever, og man sammen forsøger at finde vejen til de gode løsninger. 
 
1.1.2 Det tværgående samarbejde i Ungegarantien  
På skoleområdet er det oplevelsen, at det tværgående samarbejde er blevet styrket som følge 
af Ungegarantien og det fælles afsæt i de unges positive destination. 
 
Der samarbejdes mere på tværs af afdelinger og forvaltninger om udvikling og justering af 
indsatser. Også samarbejdet om den enkelte unge er blevet tættere og mere afstemt. 
 
Relationerne og kendskabet til hinandens opgaver er blevet styrket, men det vil være gavnligt 
for samarbejdet og den fælles opgaveløsning med endnu større viden og indsigt på tværs af 
Ungegarantiens aktører og spor.  
  
1.1.3 Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere  
Samarbejdet med garantipartnere og andre virksomheder er i god udvikling både hvad angår 
praktikker og praksisfaglige forløb. Der lader til at være stor velvilje og iderigdom fra alle par-
ter, hvilket giver eleverne mulighed for at deltage i lærerige aktiviteter både på og udenfor 
skolen. 
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Det ledelsesmæssige samarbejde med erhvervsskolerne er blevet styrket i løbet af året, og det 
har ført til flere nye initiativer. Der arbejdes aktuelt med et pilotprojekt, hvor hele klasser fra 
Tårs skole deltager i praksisfaglige forløb på EUC Nord, som et led i brobygningsindsatsen. 
 
I foråret 2022 blev der gennemført et todages kompetenceudviklingsforløb på EUC Nord og 
SOSU Nord for alle lærere på 7. årgang, karrierelæringsvejledere, skoleledere og UE-vejledere. 
Formålet var at inspirere til øget praksisfaglighed i grundskoleundervisningen og skabe bedre 
mulighed for yde vejledning om uddannelsesvalg til udskolingseleverne. 
Forløbet blev gennemført med midler bevilget fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje 
til understøttelse af praktikforløb på erhvervsskoler for folkeskolelærere og uddannelses- og 
erhvervsvejledere. 

 
1.1.4 Pejlemærker for indsatsen det kommende år 
Der skal fortsat være et bredt fokus på at udfolde Ungegarantiens vision og indsatser på sko-
lerne. Her bliver det af afgørende betydning, at dialogerne mellem aktørerne: medarbejdere, 
ressourcepersoner, skoleledelser og skolechef prioriteres, så eventuelle dilemmaer og barrie-
rer løses i fællesskab. 
 
Et mere specifikt fokus i det kommende år er at styrke praksisfagligheden i undervisningen. 
Det handler i høj grad om at justere den didaktiske tilgang til undervisningen, men også ind-
retningen af læringsmiljøerne og adgangen til konkrete materialer er afgørende for at lykkes. 
Der er på den baggrund ansøgt 7 mio. kr. hos Villumfonden til kompetenceudvikling til 100 
lærere og etablering af lokaler, der er særligt indrettet til at arbejde med innovation, kreativi-
tet og produktion. Alle 14 undervisningssteder, Hjørring Musiske Skole og lokale garantipart-
nere er medtænkt i projektet, der - hvis det bevilges - vil forløbe fra 2023-2027. 
 
Endelig er det vigtigt at videreudvikle skole-virksomhedssamarbejdet omkring praksisfaglige 

forløb.  
 

1.2 Praksisfaglighed og den åbne skole  
Med aftalen om styrket praksisfaglighed i folkeskolen kom der øget fokus på vigtigheden af, at 
eleverne møder varierede, praksisnære og anvendelsesorienterede undervisningsformer i 
grundskolen.  
 
1.2.1 Praksisfaglighed i skoledistrikterne i Hjørring Kommune  
 
 
 
 Matematiklærer fra Vrå:  

“Vi arbejder først i et digitalt Escape Room, så alle bliver bekendte med  
konceptet. Herefter stilles opgaven med design af et fysisk Escape Room  
med tilhørende gåder i et kælderlokale. For nogle elevgrupper udleveres  
en arbejdsplan for andre stilles opgaven mere åbent. Gåderne kan også  
laves tværfagligt med inddragelse af andre fag.”   

 
 
I skoledistrikterne arbejder lærere og pædagoger med at integrere mere praksisfaglighed i 
undervisningen. Skolerne har fokus på at have faciliteter og kompetencer, der kan understøtte 
de praksisfaglige aktiviteter.  



 
 

7 
 

Eleverne møder også praksisfaglige aktiviteter i mange af de undervisningsforløb, der afhol-
des sammen med lokale virksomheder og med ungdomsuddannelserne. 
 
Eksempler på praksisfaglige aktiviteter i skolerne: 

• EUC-Nord: Fagdage, Mat7-camp og praksisfaglige forløb for særlige elevgrupper 
• EUC Nord og Sosu: Mat-camp, Dansk-camp og Innovationscamp for Hjørring Ny 10. 
• Hjørring Gymnasium: forskellige forløb for grundskolernes elever i laboratorierne 
• Virksomheder: Vis-mig-dit-job-messer på skolerne, innovationsmesser og diverse 

praksisfaglige forløb 
 

 
Sindal Biogas: 
Sindal Biogas har i et samarbejde med naturfagslærere fra Sindal skole  
udviklet et læringsforløb om alternativ energi, som er et emne eleverne  
skal omkring i naturfagsundervisningen. Læringsforløbet omfatter  
undervisning og besøg på biogasanlægget og på landbrug. Den 28.  
september præsenteres læringsforløbet for alle naturfagslærere, så  
elever i hele kommunen kan få glæde af samarbejdet med Sindal Biogas.   

 
 
1.2.2 Praksisfaglige valgfag på 7. og 8. årgang  
Der er oprettet praksisfaglige valgfag indenfor hele fagviften: Madkundskab, håndværk & de-
sign, musik og billedkunst. Undervisningen er en kombination af teori og praksis med inddra-
gelse af gæsteundervisere og faciliteter udenfor skolen.  
 
Eksempler: 

• Madkundskab: Kan en burger være sund? Samarbejde med McDonalds 
• Håndværk & Design: Hjørringskolens elever laver deres egen bas 
• Musik: Forløb i studie  
• Billedkunst: Keramikprojekt med Gregory Miller   

  
1.2.3 Styrket erhvervspraktik   
Erhvervspraktikkerne er en indsats, der er meget værdsat af elever, lærere og virksomheder.  
 
Antallet af obligatoriske erhvervspraktikker er stærkt øget i 2021/2022, og det er dermed før-
ste år, at en uges erhvervspraktik for alle afgangseleverne realiseres.  
Der er sket en flot stigning i de øvrige erhvervspraktikker, mens antallet af længerevarende 
erhvervspraktikker for unge, der har udbytte af en fast kombination mellem undervisning og 
praktik har stabiliseret sig. 
 

Tabel 1.1 Antal etablerede erhvervspraktikker 
Statusrap-

port  
2020 (1) 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Antal elever i obligatoriske erhvervspraktikker 261 323 658 

Øvrige korterevarende erhvervspraktikker (2) 0 90 187 

Længerevarende erhvervspraktikker (2) 17 132 121 

Note; (1) Der er ikke skelnet mellem obligatoriske erhvervspraktikker og øvrige erhvervspraktikker,  

(2) Antal etablerede forløb. En elev kan have deltaget i flere forløb 
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1.3 Karrierelæring 
  
1.3.1 Karrierelæring i skoledistrikterne i Hjørring Kommune   
Gennem undervisningen i emnet ’Uddannelse og Job’ får eleverne styrket deres læring og be-
vidsthed om egne styrkesider, forudsætninger og ønsker, samt bliver klædt på med viden om 
forskellige uddannelses- og jobmuligheder.  
 
Disse karrierelæringsaktiviteter finder sted fra 0.-10. klasse og varetages af skolens lærere i 
samarbejde med karrierelæringsvejlederen.  
 
På alle skoler finder der praksisudvikling sted indenfor emnet Uddannelse og Job. Undervis-
ningsforløb udvikles, afprøves, deles og den gode praksis etableres over tid. 
 
Eksempler: 
 
 

Hverdagens Helte i Sindal:  
I hverdagen møder vi forskellige helte, som på en eller anden måde er med  
til at redde vores dag eller måske vores liv. Hvem er de, og hvor arbejder  
de henne?  
I forløbet Hverdagens Helte, er der i samarbejde med karrierelærings- 
vejlederen på mellemtrinet arbejdet med de jobs, hvor det handler om at  
være noget for vores medmennesker.  
Eleverne har i dette forløb mødt “Hverdagens Helte”, og har haft mulighed  
for at opdage, hvor mange jobs, der handler om at være og gøre noget for  
andre. Der er blevet talt om arbejdslivet som en af hverdagens helte på  
godt og ondt, således eleverne har fået øje for det store ansvar, heltene  
har. Vi har haft besøg af ambulanceførere, brandmænd, politi,  
sygeplejersker m.fl. 

 
 
 

Juniorbrandmandsuddannelse ved Hjørring Ny 10.:   
Juniorbrandmandsuddannelsen på HNX er fjorten dages intenst kursus  
for 16 elever fra HNX. Udover kurset skal alle elever have udvidet  
trafikrelateret førstehjælp. Undervisningen varetages af Nordjyllands  
Beredskab i samarbejde med Falck og lærer ved HNX, der er gennem- 
gående person i begge uger.  
I løbet af de to uger lærer eleverne almindelig brandslukning af forskellige  
materialer med forskellige slukningsredskaber, såsom skumudlægning.  
Derudover lærer de om skadesteder, stigelære, frigørelse (klipper biler i  
stykker), røgdykning samt om professionel kommunikation i krise- 
situationer. I uddannelsen ligger der besøg på Aalborg brandstation samt  
Hvims ved Ålbæk, hvor røgdykningen foregår. 
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1.4 Innovation og entreprenørskab  
  
1.4.1 Projekt Edison og Next Level  
 De to projekter afholdes samlet for hele kommunen, hvor skolerne kan melde deres elever til. 
 
Der har igen i år været god tilslutning til Projekt Edison, mens tilslutningen til Next Level ikke 
har været tilstrækkelig stor i 2021/2022. Next Level er for elever i udskolingen, hvor der fore-
går mange andre aktiviteter, og 9. og 10. årgang er tæt på eksamen. Den manglede tilslutning 
kalder på en evaluering af Next Levels fremadrettede relevans. 
 

Tabel 1.2 Antal elever i Projekt Edison  
Statusrap-

port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Elever fra 6. klasse Kan ikke  

gendannes 

226 280  

Elever fra 7. klasse 51 45  

Elever i alt 287 277 325  

 

 Tabel 1.3 Antal elever i Next Level 
Statusrap-

port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Elever fra 7. klasse  

Kan ikke  

gendannes 

Aflyst  

grundet  

Covid-19 

Ikke  

Gennemført 
grundet 

manglende 
tilmeldinger 

Elever fra 8. klasse  

Elever fra 9. klasse  

Elever fra 10. klasse  

Elever i alt  160 
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2 VIRKSOMHEDSSPORET 

 

2.1 Den sporansvarliges indsigt i sporet  
 
2.1.1 Overordnede kommentarer til året der er gået 
I virksomhedssporet arbejdes der fortsat med at finde virksomheder, som ønsker at være Ga-
rantipartnere og dermed tage en aktiv rolle i at hjælpe unge i retning af deres positive destina-
tion. Vi nærmer os 200 Garantipartnere, og samtidig har vi fokuseret på at øge samarbejdet 
med de nuværende Garantipartnere, så flere oplever at blive matchet med unge, som hjælpes 
på vej i et virksomhedsrettet tilbud. Resultatet af dette kan aflæses i stigningen af unge, der 
har været i aktivitet eller er kommet i job gennem Business Hjørring. 
 
Business Hjørring har etableret en ny funktion VK-Ung, hvor to virksomhedskonsulenter ar-
bejder helhedsorienteret med de mest udsatte unge i alderen 18-30 år, som vil have gavn af en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. De første unge er allerede i job, og vi glæder os til at følge ud-
viklingen og beskrive resultaterne i næste års statusrapport.  
 
2.1.2 Det tværgående samarbejde i Ungegarantien 
Business Hjørring oplever, at samarbejdet på tværs af forvaltninger og afdelinger er blevet 
endnu stærkere i det sidste år. Samarbejdet med Unge- og Uddannelsesafdelingen på Jobcen-
ter Hjørring kendetegnes ved en stærk fælles forståelse af, hvad der skal til, for at få de uafkla-
rede unge ud på arbejdsmarkedet eller på vej mod en uddannelse. 
 
Virksomhedssporet skaber via Garantipartnerne grundlaget for, at Ungegarantien lever i de 
lokale virksomheder. Vi samarbejder tæt med skolesporet, som med stor succes gennemfører 
erhvervspraktikker og karrierelæringsaktiviteter i en lang række virksomheder.  
 
Samarbejdet med Ungesekretariatet har medvirket til gode arrangementer og løsninger for 
Garantipartnerne. Erhvervsplaymakeren er en tæt samarbejdspartner med Business Hjørring 
i dette arbejde. 
 
Endelig værdsætter vi samarbejdet med de øvrige sporansvarlige og styregruppen, som er 
med til at rammesætte drift og løbende udvikling af Ungegarantien. 
 
2.1.3 Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. 
Business Hjørring samarbejder med hele erhvervslivet i Hjørring, og vi glæder os over det 
stærke brand, som Ungegarantien efterhånden har i virksomhederne, Dansk Industri og andre 
af erhvervets organisationer. 
 
Vi har gennem det seneste år deltaget i møder med bl.a. reformkommissionen, Beskæftigelses-
ministeriets departement, erhvervsorganisationer og en række kommuner, som alle har været 
optaget af, hvordan Hjørring Kommune er lykkedes med at skabe ejerskab til Ungegarantien i 
de lokale virksomheder. 
 
2.1.4 Pejlemærker for indsatsen det kommende år 
I det kommende år vil fokus være på at arbejde videre på de gode resultater med at få unge ud 
i virksomhederne.  
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Vi vil tilstræbe at øge aktivitetsniveauet hos alle Garantipartnere, og gennem 2-3 netværks-
møder vil vi arbejde med at fastholde Garantipartnernes engagement, og desuden opdatere 
dem på nye tendenser i ungegruppen og de indsatser, vi iværksætter for at få flest mulige 
unge i job eller uddannelse. 
 
Endelig vil vi genoptage uddannelse af mentorer blandt Garantipartnerne og facilitere net-
værk blandt mentorerne. 

 
2.2 Samarbejdet med Garantipartnere 
Samarbejdet med Garantipartnerne er fortsat et fokusområde for Business Hjørring, hvor det 
gennem en øget indsats er lykkes at aktivere Garantipartnerne mere end forrige år. Garanti-
partnerne har stadig samme engagement, inviterer unge ind i virksomheder, arbejder med 
mange indsatser og deltager talstærkt i det netværksmøder og tiltag, Business Hjørring facili-
terer for dem. 
 
Den vigtigste prioritering er, at virksomhederne selv oplever samarbejdet som værdiska-
bende. Vi sætter derfor fokus på at inddrage Garantipartnerne, når det giver mening for dem, 
hvilket sikrer deres forsatte engagement.   
 
2.2.1 Antal Garantipartnere fordelt på postnumre 
Tabel 2.1 viser udviklingen i antallet af Garantipartnere, hvor antallet er steget fra 102 til 171 
over det sidste år. Tabellen viser også, at der er kommet en større geografisk spredning af 
partnervirksomheder. Overvægt af virksomheder i primært Hjørring og sekundært Hirtshals, 
skal ses i sammenhæng med antallet af indbyggere og virksomheder i de enkelte postnumre. 

 

Tabel 2.1 Antal Garantipartnere fordelt på post-
numre 

Statusrap-
port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

9480 – Løkken  3 5 12 

9760 – Vrå  7 6 13 

9800 – Hjørring  47 61 91 

9830 – Tårs  2 2 6 

9850 – Hirtshals  9 16 33 

9870 – Sindal  6 10 14 

9881 – Bindslev  2 2 2 

Garantipartere i alt 76 102 171 

 

2.2.2 Antal Garantipartnere med aktivitet 
Antallet af Garantipartnere, der har haft unge i erhvervs- og virksomhedspraktikker er for-
doblet over det seneste år, hvilket er resultatet af en mere systematisk tilgang til samarbejdet 
med Garantipartnerne. Der er også sket en stor stigning i antallet af jobåbninger, hvor 35 Ga-
rantipartnere har ansat unge. 
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Tabel 2.2 Antal Garantipartnere med aktivitet 
Statusrap-

port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Antal Garantipartnere med erhvervspraktik (1) 

Ikke opgjort 

56 113 

Antal Garantipartnere med virksomhedspraktik (2) 35 79 

Antal Garantipartnere med jobåbninger (3) 6 35 

Noter; (1) Alle typer af erhvervspraktikker for grundskoleelever, (2) Praktikker for unge gennem den aktive be-
skæftigelsesindsats, (3) Alle typer ordinært lønnede job for unge under 30 år, uanset ugentligt timetal. 

 
 
 

Garantipartner lykkes fordi de tilpasser sig til den unge 
Garantipartneren gik med i Ungegarantien, fordi de gerne ville sætte  
fokus på deres branche, og fordi de gerne ville hjælpe unge videre.  
Gennem en stor indsats er de lykkes med begge dele. Bare i år har de 
både haft flere erhvervspraktikker, undervisningsforløb og haft  
udfordrede unge i virksomhedspraktik og ser fordelen i at få mange  
unge ind. 
De ser det positive i den unge: Hver enkel er blevet taget seriøst,  
blevet taget godt imod, og virksomheden har tilpasset opgaver og  
timer til den unge. Der har været udfordringer, men de unge skaber  
god stemning på virksomheden og i år har de fået en ny lærling, der  
allerede er god arbejdskraft. 

 
 
 

2.3 Aktivitet i virksomhederne for unge 
Business Hjørring oplever, at der er en stigende interesse i at ansætte unge mennesker i virk-
somhederne, hvilket er en kæmpe gevinst for både virksomheder og de unge.  
 
2.3.1 Jobskabelse for unge under 30 år 
Tabel 2.3 viser at 116 unge er kommet i lønnet arbejde via indsats i Business Hjørring. Der er 
specielt for introjob sket en markant stigning, hvor vi siden sidste opgørelse er gået fra 6 til 
53. En del af forklaring på dette skal findes i en tydeligere målgruppebeskrivelse, samt at ind-
satsen med at få unge i introjob er blevet intensiveret. 
 

Tabel 2.3 Antal unge i job – fordelt på jobtype 

(Gennem indsats i Business Hjørring) 

Statusrap-
port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Fritidsjob (1) 

Ikke opgjort 

5 12 

Introjob (2) 6 53 

Job (3) 60 51 

Jobåbninger i alt (4) 71 116 

Note; (1) Fritidsjob er job til unge under 18 år, (2) Introjob er job til uafklarede unge under 30 år (3) Job er an-
dre job end introjob for unge 18-30 år, (4) Jobåbninger er den samlede mængde af Fritidsjob, Introjob og Job. 
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2.3.2 Virksomhedspraktikker for unge under 30 år  
Virksomhedspraktik er et godt redskab til at give unge en introduktion arbejdsmarkedet 
generelt eller til en bestemt virksomhed. Samtidig kan praktikken være springbrættet til et 
job og en vej til en positiv destination. I denne periode har der både været en øgning af antal-
let af unge i virksomhedspraktik og antallet af unge, der efterfølgende er kommet i job eller 
uddannelse.  
 

 Tabel 2.4 Antal afsluttede virksomhedspraktik-
ker for unge under 30 år 

Statusrap-
port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Antal afsluttede virksomhedspraktikker (1) 

Ikke opgjort 

185  376 

Afsluttet fra jobcenter til job eller uddannelse inden-
for 3 mdr. efter afslutning på praktik (2) 89 143 

Note: (1) Antal beregnet på antal praktikker, ikke unikke unge (2) Effekt beregnet på afsluttet sag hos jobcentret 
dvs. deltidsjob ikke tæller med i 

 
 
 

 

Fra sygdom til arbejde 

Peter, på 21 år, har en sjælden sygdom, der gør at han har ledsmerter og  

dårlig korttidshukommelse, samt svært ved at planlægge og skabe overblik.  

Han har ingen ide om, hvilken form for arbejde han ville kunne have. Peter  

kommer i virksomhedspraktik hos en Garantipartner får åbnet øjnene for  

sine muligheder med hjælp fra en mentor på arbejdspladsen og tæt  

opfølgning fra virksomhedskonsulenten. Der bliver aftalt konkrete, 

 struktureret opgaver som Peter er tryg i og virksomheden ender med at  

ansætte Peter, fordi man har fået skabt det helt rigtige match.   
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3 STØTTESPORET 
 
3.1 Den sporansvarliges indsigt i sporet  
 
3.1.1 Overordnede kommentarer til året der er gået 
Overordnet er der god udvikling og fremdrift i alle aktiviteter i Støttesporet. Det er lykkedes at 
sikre indsatserne implementeret og udviklet tæt på de øvrige opgaver i kommunen, og der-
med også sikre at de enkelte indsatser bliver en del af en helhedsorienteret ungeindsats.  
 
Som et led heri, er samarbejdsaftalen mellem Arbejdsmarkedsforvaltningen, Børne-, Fritids- 
og Undervisningsforvaltningen, og Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen blevet opda-
teret og gennemskrevet i Ungegarantiens ånd. Aftalen skal sikre en smidig overgang fra unge-
området til voksenområdet, og at der er fokus på den unges positive destination. Den helt 
overvejende målgruppe er 14-17-årige unge med en sag i familie- og handicapafdelingen, der 
forventes at have fortsat behov for kommunale indsatser efter det fyldte 18. år. 
 
Implementeringen af den forstærkede koordinerings- og samarbejdsstruktur er i fuld gang. I 
sammenhæng hermed er den administrative del omkring opgaven også styrket både fagligt, 
ledelsesmæssigt og via sekretariatsbistand fra Ungesekretariatet.  
 
Med baggrund i ovennævnte arbejde er det vurderet, at der også vil være unge, uden en sag i 
familie- og handicapafdelingen, der kan profitere af et forebyggende, koordineret og sammen-
hængende forløb på tværs af forvaltninger. Målgruppen er unge fra 7. klasse til det 30. år med 
et behov for en langsigtet plan for at komme i job og uddannelse. Arbejdet med at sikre en for-
stærket koordinerings- og samarbejdsstruktur rundt om disse unge pågår. 
  
3.1.2 Det tværgående samarbejde i Ungegarantien 
I Støttesporet er der opmærksomhed på at Ungegarantien ikke alene udgøres af de tilbud og 
indsatser som Byrådet prioriterede i forbindelse med vedtagelsen af Ungegarantien, men at 
der løbende arbejdes på at inddrage alle øvrige tilbud og indsatser i forhold til Ungegarantien. 
Det skal sikre, at alle uanset hvilke opgaver man varetager hjælper unge i retning af en positiv 
destination. Der er her også fokus på at unge med et varigt handicap, via ungekoordineringen, 
sikres større mulighed for at blive en integreret del af samfundet. At være en aktiv del af sam-
fundet hænger ikke kun sammen med det at få et fast job. At være integreret, betyder – at 
være en del af et større hele – derfor kan mulighederne også være mangfoldige. 
 
Ungegarantien fylder derfor stadig i temadage og i møder i forhold til at sikre organisationen 
er klædt på til at kunne udleve Ungegarantien på alle niveauer. Ligesom det er vigtigt at alle 
medarbejdere har den nødvendige kendskab og forståelse til, hvad det betyder at være en del 
af Ungegarantien i Hjørring Kommune. 
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3.1.3 Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere 
Headspace er fysisk etableret centralt i Hjørring by. De har haft en lidt udfordrende start, hvor 
aHeadspace Aalborg er i den sammenhæng også blevet leder for Headspace i Hjørring, og er i 
gang med at reetablere Headspace i Hjørring. 
 
Der er kommet en årsrapport, som ikke er behandlet i styregruppen for Headspace endnu, 
men tallene viser umiddelbart at langt færre har brugt Headspace, hvilket der vil blive sat 
særligt fokus på sammen med Headspace i den kommende tid.  
 
3.1.4 Pejlemærker for indsatsen det kommende år 
I det kommende år vil der være tæt opfølgning på den forstærkede koordinerings- og samar-
bejdsstruktur for 14-17-årige unge, der forventes at have fortsat behov for kommunale ind-
satser efter det fyldte 18. år. Der vil ligeledes være fokus på implementering af den forstær-
kede koordinerings- og samarbejdsstruktur for unge fra 7. klasse til det 30. år der har behov 
for en langsigtet plan for at komme i job og uddannelse. 
 
En del af tilbuddene i Støttesporet er nu i drift, og det vil være evaluering og opfølgning, der 
bliver væsentlige omdrejningspunkter med særligt fokus på udvikling af den rette data til at 
følge indsatserne tæt. 

 
3.2 Skolefraværsindsatser for børn og unge i grundskolen v. PPR 
 
3.2.1 Fravær i de kommunale skoler  
Det lovlige fravær i folkeskolerne er steget i det år der er gået. Det skyldes formentligt, at sy-
gefraværet var lavt i det foregående år, hvor elever var hjemsendt i lange perioder. I skoleåret 
2021/2022 har eleverne har været fysisk i skole stort set hele skoleåret og sygefraværet har 
normaliseret sig. Det ulovlige fravær ligger stabilt. 
 

Tabel 3.1 Fravær i de kommunale grundskoler 
Statusrap-

port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Lovligt fravær i procent Ikke opgjort 1,22% 2,37% 

Ulovligt fravær i procent 0,70% 0,79% 0,77% 

 
På Hjørring Ny 10. har fraværsregistreringen været brugt som et pædagogisk værktøj i mange 
år, og der er gode erfaringer med at følge elevernes fravær helt tæt. I praksis registreres fra-
vær ved hver lektions begyndelse. Således bliver der også registreret ulovligt fravær, hvis en 
elev kommer for sent til en lektion. Derudover bliver elever ført til fravær, hvis de "smutter" 
fra undervisningen uden forudgående aftale med lærerteamet. Det giver en højere fraværs-
procent end i grundskolerne, når fraværet føres på denne måde. 
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Tabel 3.2 Fravær i Hjørring Ny 10. (1) 
Statusrap-

port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Lovligt fravær i procent Inkluderet i 
opgørelse i 

tabel 3.1 

Inkluderet i 
opgørelse i 

tabel 3.1 

10,7% 

Ulovligt fravær i procent 2,0% 

Note 1: Opgørelsen gælder for den elevgruppe, der fortsat er tilmeldt skolen på sidste undervisnings-
dag, og siger således ikke noget om fravær hos elever, der er udmeldt i løbet af skoleåret. 

 
På 10. årgange er der naturligt/typisk en del frafald, og en del eftertilmeldinger. Typisk er der 
ca. 15 - 25 elever der stopper i løbet af et skoleår, og ligeledes starter der nogenlunde det 
samme antal.  
 
På Hjørring Ny 10. er der en del elevbevægelser hen over skoleåret. Der er elever der kommer 
til i løbet af skoleåret, typisk fordi de har forladt en efterskole eller en ungdomsuddannelse. 
Der er også elever der forlader 10. klasse, typisk fordi de kommer ind på en ungdomsuddan-
nelse/FGU eller fordi de er så hårdt ramt af skolevægring, angst o. lign., at de trods en stor ind-
sats fra skolen ikke kan fastholdes. Af tabel 3.2 fremgår alene fravær for de elever, der fortsat 
er tilmeldt skolen på sidste undervisningsdag. Den siger således ikke noget om fravær hos ele-
ver, der er udmeldt i løbet af skoleåret. 
 

3.2.2 Skolefraværsindsats  
Skolefraværsindsatsen er en tværfaglig indsats, der varetages af Fraværsteamet ’Godt du kom´ 
der arbejder tæt sammen med skole og andre relevante fagligheder. Indsatsen har til formål at 
hjælpe elever i 0. – 9. kl. med bekymrende eller omfattende skolefravær til en stabil skolegang, 
og tilbydes både til kommunale skoler samt fri- og privatskoler. En indsats varer i udgangs-
punktet op til 6 måneder, og 2-3 måneder efter afslutning afvikles et vedligeholdende 
møde. Indsatsen består af både samtaler med barn og forældre samt sparring mv. til skole. 
Der tilbydes også konsultativ rådgivning og vejledning ved henvendelser fra skole eller foræl-
dre. 
 
Erfaringerne frem til nu vidner om, at skolefravær er forbundet med en høj grad af kompleksi-
tet. Skolefraværet kan dække over et bredt spektrum af udløsende og opretholdende faktorer, 
der ofte findes både i skole- og hjemmekontekst.  
 
Når det lykkes at styrke klassens samlede inklusionskraft gennem en fraværsindsats, er det 
ikke bare godt for eleven her og nu, men også på den længerevarende og vedligeholdende ind-
sats, der i overvejende grad er behov for efter en indsats er afsluttet ved Fraværsteamet ´Godt 
du kom´.  
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Tabel 3.3 Gennemførte fraværsindsatser 
Statusrap-

port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Antal gennemførte fraværsindsatser i alt (1) 

Ikke opgjort  

37 45 

Antal henvendelser fra skole eller forældre med kon-
sultativ rådgivning og vejledning. 

Ikke opgjort 31 

I alt   37 76 

Note: (1) Tallet dækker over antal elever i opgørelsesperioden, der har modtaget en indsats og er afsluttet ved 
opgørelsestidspunktet. Derfor vil der være igangværende indsatser på opgørelsestidspunktet, der først tælles 
med i den kommende periode.  

 

Tabel 3.4 Aktive fraværsindsatser 
Statusrap-

port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Aktive fraværsindsatser Ikke opgjort 17 29 

 
I forbindelse med flere af fraværsindsatserne, har det været muligt at etablere gruppebase-
rede forløb sideløbende med den individuelle indsats. Gruppeforløbene etableres med henblik 
på, at eleven kan genetablere tilknytningen til skolen og fællesskabet.   
 
 
 

 
Case 1:  
Dreng i 5. klasse beskrives som passiv, opgivende og med mang- 
lende tro på egne evner. Han har en fraværsprocent på 43 pct., idet  
Fraværsteamets indsats iværksættes. Gennem forløbet fik drengen 
 redskaber til at håndtere sine negative tanker om sig selv og skolen.  
Forældrene fik redskaber til at støtte ham til at tro på sig selv samt  
redskaber til at optimere strukturen i dagligdagen. I samarbejde  
med lærerne fik forældrene lavet en plan for faste aftaler og kom- 
munikation mellem skole og hjem. For at øge drengens deltagelse i  
klassen, blev der lavet en særlig indsats for et mindre hold drenge i 
klassen. Ved afslutningen efter 6 måneder var fraværet faldet til 16  
pct, og drengen var i god trivsel. 

 
 
 
 

Case 2:  
Pige i 1. klasse har et fravær på 25 pct. ved begyndelsen af  
Fraværsteamets indsats. Lærerne oplevede, at pigen havde svært  
ved at slippe sin mor, når hun blev afleveret i skolen. Hun græd og  
var utrøstelig. Ofte forlod hun undervisningen for at sætte sig ude  
på gangen. Forældrene oplyste, at morgenerne var konfliktfyldte  
hjemme. Gennem samtaler med Fraværsteamet fik pigen sat ord 
på sine ønsker og mulige løsninger. I samarbejde med forældrene  
og lærerne lagde Fraværsteamet en struktur for morgenrutinerne  
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og plan for afleveringssituationerne. Forældrene fik støtte til, hvordan  
de kunne samtale med pige om det, der var svært for hende. Ved  
afslutningen var fraværet faldet til 7 pct. 

 

 
 

3.3 PPR+ indsats 
PPR+ indsatsen varetages af en psykolog. Indsatsen er velimplementeret og kendt både på 
skoler, på efterskoler og i ungdomsuddannelsesinstitutionerne, og der ses et øget antal hen-
vendelser. Indsatsen giver mulighed for at afdække og kvalificere tilgængelig viden om den 
enkelte unges behov for støtte videre i ungdomsuddannelse. Det foregår ved udarbejdelse af 
psykologiske udtalelser/pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) samt konsultative for-
løb med rådgivning og vejledning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Indsat-
sen skal medvirke til, at uddannelsesstederne, sammen med den unge, er bedre klædt på til at 
sikre, at elever med behov for hjælp, kan få den støtte, der skal til, for at de kan tage en uddan-
nelse på lige fod med andre. Dette kan blandt andet ske gennem specialpædagogisk støtte 
(SPS). Men også ved at træffe det rigtige valg af vejen mod den positive destination.   
 
3.3.1 PPR+ indsats 
 

Tabel 3.5 PPR+ indsats 
Statusrap-

port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Antal gennemførte psykologiske udtalelser/pædago-
gisk-psykologiske vurderinger (PPV) 

Ikke opgjort Ikke opgjort 

81 

Antal gennemførte konsultative forløb 42 

I alt 123 

 
 
3.3.2 Antal PPR+ indsatser fordelt på, hvor de unge kommer fra (fra tabel 3.4)   
 

Tabel 3.6 Antal PPR+ indsatser fordelt på den un-
ges uddannelsessituation 

Statusrap-
port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Kommunale grundskoler og fri- og privatskoler 

Ikke opgjort 

63 76 

Efterskoler 13 33 

Ungdomsuddannelsesinstitutioner 5 14 

I alt 81 123 

Note; (1) Tallene indeholder både skriftlige udtalelser og mundtlige rådgivningssager/overleverin-
ger med psykologisk uddybning af dokumentationsmaterialer. 

 

3.4 Rusmiddelindsatsen 
Rusmiddelstrategien er fortsat i fuld gang med at blive implementeret, og de tværgående ar-
bejdsgrupper, der er nedsat både på det strategiske og det operationelle niveau, fungerer til-
fredsstillende. Samarbejdet og kendskabet på tværs af afdelinger og forvaltninger er styrket, 
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og der er langt mere kendskab til de tilbud, der er, herunder at få disse til at spille sammen til 
gavn for den unge. Det har medført et større kendskab til unge, der har et eksperimenterende 
forbrug af rusmidler samt unge i aktivt misbrug.  
 

Tabel 3.7 Antal unge, der har modtaget en rusmiddelindsats, fordelt på rusmiddeltype og alder (1) 

Alder 

 
Periode 1 

 
Periode 2 

1. sep. 2020 – 31. mar. 2021 (2) 1. nov. 2021 – 30. apr. 2022 (3) 

 Alkohol Cannabis 
Andre eu-

foriser. 
stoffer 

Unge i alt 

 

Alkohol Cannabis 
Andre eu-

foriser. 
stoffer 

Unge i alt 

14 år  6     6  2 2 0 4 

15 år    6   6  4 7 3 14 

16 år      14 14  1 13 6 20 

17 år      15 15  7 7 5 19 

18 år +      12 12  10 20 24 54 

I alt  6 6 41 53  24 49 38 111 

Noter (1) Opgørelsen udgøres af unikke cpr. numre (2) Opgørelsen udgør summen af unge omfattet af rusmiddelindsat-
ser ved Familie- og handicapafdelingen, SSP, Støtte- Kontaktkorpset, Rusmiddelkoordinator og Misbrugscenter Hjørring. 
(3) Antallet af unge i denne periode omfatter tillige unge, der er omfattet af indsatsen i Jobcenteret   

 
Flere end dobbelt så mange unge er registreret som brugere af rusmiddel i periode 2 end i pe-
riode 1. Stigningen ses både blandt unge, der har alkohol som foretrukket rusmiddel, og hos 
unge som har cannabis som foretrukket rusmiddel. Baggrunden for denne stigning skal for-
modentligt ikke ses som udtryk for en stigning i antal unge i misbrug, men er snarere udtryk 
for en større opmærksomhed på unges brug af alkohol og cannabis som resultat af den priori-
terede indsats på området.  

 
 

3.5 Ungeguides 
 
3.5.1 Unge med tilknyttet Ungeguide 
Siden opstarten af funktionen med Ungeguides har vi oplevet en øget opmærksomhed og be-
vidsthed omkring muligheden for støtten. Dette både fra professionelle, men også fra den 
unge og familierne selv, hvilket opleves som særdeles positivt, da motivationen for at modtage 
støtte er afgørende for at lykkes hermed. 
 
De unge har komplekse og sammensatte problemstillinger af psykisk, social og personlig ka-
rakter. For mange har støtten basalt bestået i hverdagsmestring og fastholdelse, og for andre 
unge har den også bestået af koordinering imellem de mange professionelle og den unge samt 
familien. 
 
Mere end dobbelt så mange unge har haft tilknyttet en ungeguide i år end for to år siden. Det 
betyder, at vi har haft perioder med venteliste på indsatsen. Vi har i disse perioder forsøgt at 
understøtte de unge ved hjælp af andre fagprofessionelle (f.eks. en uddannelses- og erhvervs-
vejleder), som hjælper de unge ved overgange og opstart i ungdomsuddannelse.  
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Case:  
Ung kvinde midt i 20’erne med angst og depression, hvilket har  
resulteret i meget fravær i uddannelsesregi. Hun starter på SOSU- 
hjælper uddannelsen støttet af ungeguiden og får en læreplads på et  
plejehjem. Ungeguiden afslutter den unge med aftale om at tage  
kontakt, hvis der skulle opstå udfordringer. Efter et stykke tid tager  
den unge kontakt, da hun igen har meget fravær. Ungeguiden  
indkalder plejehjemsleder og skole til møde, hvor ledelsen er meget  
forstående og tilbyder den unge ‘en ny start’ på en anden afdeling, da  
de oplevede hende som meget kompetent i relationen med de ældre.  
Ungeguiden fortsætter herefter støtten til den unge kvinde og i dag er 
 hun færdiguddannet og fastansat på plejehjemmet. 

 
 
 

Tabel 3.8 Antal unge med tilknyttet Ungeguide 
med angivelse af hvor de var, da de søgte støtten 

Statusrap-
port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Unge fra grundskoler (1) 

Kan ikke  

gendannes 

45  48 

Unge i øvrige uddannelser (2) 91  105 

Unge i job (både støttet og ustøttet beskæftigelse) 2  21 

Øvrige unge (3) 63  88 

Unge i alt 113 201  262 

Noter: (1) Opgørelsen omfatter også elever i Hjørring Ny 10, Hjørringskolen, efterskoler og fri- og privatskoler 
(2) Opgørelsen samler unge, der går i forberedende grunduddannelse (FGU), frie fagskoler, unge i ungdomsud-
dannelse, unge i videregående uddannelser (3) Omfatter unge (med og uden ydelse), der tilknyttes en Unge-
guide i overgangen til uddannelse eller job. 

 
 
3.6 Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte (IPS) 
 
3.6.1 IPS-UNG (15 – 17-årige)  
Pr. 1. januar 2022 blev kommunens IPS-indsats udvidet således, at den nu også omfatter kom-
munens 15-17-årige, der er i mistrivsel eller har en psykisk lidelse. Den nye indsats skal hjælpe 
unge i målgruppen til at få afklaret deres ønsker og muligheder og hjælpe dem på vejen til en 
positiv destination på arbejdsmarkedet.  
  
Der er i indsatsen et stærkt og vedvarende fokus på, at gå de unges vej – det at ’gå med drøm-
men’ – idet de unges ønsker og drømme for et liv med uddannelse og arbejde er centralt for 
indsatsen. Det er således de unges ressourcer og muligheder, der er styrende – ikke den psyki-
atriske diagnose eller mistrivslen.  
 
I løbet af det første halvår har IPS-Ung fået henvist 34 unge (se tabel 3.9 og 3.10), halvdelen 
med en psykiatrisk diagnose og den anden halvdel med psykisk mistrivsel.  De unge opleves 
generelt at have høj grad af motivation for at ‘komme videre’ - de ønsker en positiv forandring 
i deres liv. Samtidig opleves der høj grad af imødekommenhed fra virksomhederne ift. målgrup-
pen.   
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Case:  
Ung mand på 14 år, som siden 8. klasse har været i praktik hos  
landmand og er blevet ’hjemmeundervist’, da han havde udfordringer  
med at indgå i den ordinære undervisning. Den unge mand henvises  
til IPS, som i samarbejde med Business Hjørring finder en landmand,  
som efter 2 ugers praktik kan tilbyde job på fuldtid. Der er tæt  
kontakt til den unge og landmanden for at imødekomme eventuelle  
udfordringer tidligt. Status er pt., at der arbejdes på en EGU- 
uddannelse til den unge mand. 

 
 

Tabel 3.9 Antal aktive sager i IPS-UNG, fordelt på in-
klusionskriterier 

Statusrapport  
2020 

Statusrapport  
2021 

Statusrapport  
2022 (1) 

Psykiatrisk diagnose Tilbuddet  

eksisterede 
ikke i  

perioden 

Tilbuddet  

eksisterede 
ikke i  

perioden 

18 

Mistrivsel 16 

Antal opstartede sager i alt 34 

Note; (1) IPS-UNG er oprettet pr. 1. januar 2022. 

 

Tabel 3.10 Status på de unge, som har været eller er 
tilknyttet IPS-UNG 

Statusrapport  
2020 

Statusrapport  
2021 

Statusrapport  
2022 (1) 

Afbrudt (fx fraflytning, manglende motivation o.l.) 

Tilbuddet  

eksisterede 
ikke i  

perioden 

Tilbuddet  

eksisterede 
ikke i  

perioden 

2 

Forberedende individuelt forløb 24 

Praktik 3 

Job 3 

Uddannelse 2 

Total antal unge i IPS-UNG 34 

Note; (1) IPS-UNG er oprettet pr. 1. januar 2022.  
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4 VEJLEDNINGSSPORET 
 

4.1 Den sporansvarliges indsigt i sporet  
I vejledningssporet tilbydes alle muligheden for individuel uddannelses- og erhvervsvejled-
ning – fra 7. klassetrin i grundskolen og til den unge fylder 30 år. Uddannelses- og erhvervs-
vejlederne understøtter, at den unge opnår valgkompetence i forhold til uddannelses- og job-
muligheder i ‘mit gode liv’. 
 
Tilgangen til de unge hviler på karrierelæringstænkningen, hvor vejlederne har fokus på de 
unges bevidsthed om sig selv, om egen positiv destination og om uddannelses- og jobmulighe-
der. Alle unge skal udfordres passende på egne forestillinger om uddannelses- og jobvalg. 
 
Vi har arbejdet med at strukturere vejledningsarbejdet i grundskolerne på en sådan måde, at 
de unge kommer i kontakt med og får højere grad af kendskab til vejlederen, så det bliver 
mere naturligt for de unge at opsøge og tage en dialog med vejlederen på skolen. 
 
For de unge, som har afsluttet grundskolen, har vi videreudviklet på vores ‘Ungeindgang’, hvor 
man bliver mødt individuelt med udgangspunkt i de ønsker og behov for hjælp, som den en-
kelte har. Her kan man komme direkte ind fra gaden (også telefonisk) og få individuel vejled-
ning af tværprofessionelt personale om uddannelses- og jobmuligheder. Ungeindgangen yder 
en smidig og fleksibel indsats, med mulighed for lavpraktisk støtte, hvis det vurderes, at hjæl-
pen skal sættes ind her. 
 
4.1.1 Overordnede kommentarer til året der er gået 
Vi møder et stigende antal unge i vejledningen, som er præget af psykisk mistrivsel. Den nye-
ste forskning viser, at andelen af unge, der mistrives, stiger, og at mange forskellige faktorer 
spiller ind. Dvs. at der ikke er et entydigt svar på, hvorfor flere børn og unge mistrives.  
 
Vi oplever, at de unge har flere komplekse og sammensatte problemstillinger. Vi prioriterer 
derfor en helhedsorienteret og sammenhængende indsats sammen med den unge, den unges 
netværk, erhvervslivet og alle de professionelle omkring den unge. Tværprofessionelt perso-
nale i form af uddannelses- og erhvervsvejledere, ungeguides og beskæftigelsesmedarbejdere 
står klar i Ungeindgangen på Jobcentret til at hjælpe de unge under 30 år, når de henvender 
sig. Formålet med Ungeindgangen er at sikre, at flere unge træffer oplyste og bedre valg for 
deres fremtid, og herunder at de unge bliver bevidste om støttemuligheder og strategier og 
dermed opnår højere grad af fastholdelse fremadrettet i uddannelse og job. For en stor del af 
gruppen vil vejen til uddannelse gå via jobvejen, da mange har dårlige erfaringer med at gå i 
skole eller tage uddannelse, og derfor har brug for en succesoplevelse med at være på arbejds-
markedet. Samtidig er uddannelsespålægget for unge under 30 år blevet ‘blødt op’, hvilket be-
tyder at det rent lovgivningsmæssigt er et lige så godt mål at fokusere på at komme i arbejde 
(have en jobplan), som det er at fokusere på uddannelse (have en uddannelsesplan).  
 
I vejledningen tager vi udgangspunkt i karrierelæringsteorien, således den unge får styrket 
sine valgkompetencer i forhold til uddannelses- og jobmuligheder med fokus på den unges 
drøm om ’det gode liv’ – samtidig med at den enkelte unge udfordres passende på egne fore-
stillinger herom. 
 
Den individuelle uddannelses- og erhvervsvejledning til de unge i grundskolernes overbyg-
ning har vi struktureret på en sådan måde, at der bliver et mere naturligt flow for den enkelte 
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at deltage i de individuelle vejledninger. En del elever har ikke umiddelbart selv set behovet 
eller har haft svært ved at tage imod tilbuddet om individuelle vejledninger. Flere elever har 
via de individuelle vejledninger udtrykt, at de profiterede af samtalen. Vi har arbejdet med at 
kvalificere vores individuelle vejledningssamtaler, så de også bliver meningsfulde for de unge 
på 7. og 8. årgang og ikke øger oplevelsen af pres ift. valg af ungdomsuddannelse. I grundsko-
len er det desuden vigtigt at huske eleverne på, at de fortsat har mulighed for vejledning og 
understøttelse i forbindelse med afgang fra grundskolen og overgang til anden uddannelse el-
ler anden aktivitet.  
 
Nedenstående tabel viser antallet af uddannelseshjælpsmodtagere hen over året. Som det ses, 
er der en stigning fra årsskiftet og frem til sommerferien, hvor de unge starter på uddannelse, 
hvilket er et billede, som vi kender fra tidligere år. Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er 
faldet juli 2022 (287 unge) til samme niveau som året før i juli 2021 (289 unge). Der er en stor 
udskiftning løbende i gruppen, gennemsnitligt 22 om måneden; en større udskiftning i grup-
pen af de uddannelsesparate end de aktivitetsparate, da førstnævnte gruppe er tættere på ud-
dannelse og job. Gruppen af aktivitetsparate har haft en mindre stigning i perioden. Status er 
pt., at gruppen profiterer af det øgede jobfokus. 
 

Tabel 4.1 Antal uddannelseshjælpsmodtagere fordelt på målgruppe pr. måned (juli 2021 – juni 2022) 

 
 
4.1.2 Det tværgående samarbejde i Ungegarantien 
For at sikre de bedste forudsætninger for at lave holdbare og langsigtede planer for unge, 
samarbejdes der tværprofessionelt både internt i Unge- og Uddannelsesafdelingen og på 
tværs af forvaltninger. For unge med sammensatte og komplekse udfordringer, er det væsent-
ligt, at de får en integreret og koordineret hjælp til at håndtere deres udfordringer, samtidig 
med at de støttes i at komme i job og uddannelse – og fastholdes heri. 
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4.1.3 Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere  
I forskellige analyser omkring ungeindsatser peges der på, at ‘virkeligheden virker’. Dvs. at 
de unge kan opnå en anden slags anerkendelse ved at deltage i et arbejdsfællesskab, og det at 
der er en plads til dem på arbejdsmarkedet. Flere unge oplever derved, at evt. mistrivsel 
mindskes, og troen på at kunne gennemføre en uddannelse eller passe et arbejde højnes. En 
vigtig samarbejdspartner er derfor det lokale arbejdsmarked. Dette samarbejde foregår typisk 
igennem Business Hjørring. 
 
Virkeligheden for mange unge er ligeledes deltagelse i ungdomsuddannelse. Vi har derfor en 
bred samarbejdsflade til uddannelsesinstitutionerne, både omkring de unge som går den 
mere ‘lige vej’ og de unge, som er frafaldstruet på uddannelsen. Sidstnævnte gruppe har vi 
gennem de seneste år arbejdet fokuseret med at forbedre dialogen og understøttelsen om-
kring sammen med de forskellige uddannelsesinstitutioner. Senest er vi og 
uddannelsesinstitutionerne fra centralt hold blevet pålagt at samarbejde tæt omkring de unge 
med uddannelsespålæg, hvilket også har øget fokus på det gode samarbejde til gavn for de 
unge.  
Der er også en stor samarbejdsflade med sundhedssystemet, f.eks. psykiatrien, med baggrund 
i de komplekse og sammensatte udfordringer, som kendetegner en stigende andel af målgrup-
pen.  
 
4.1.4 Pejlemærker for indsatsen det kommende år 
Vi vil fortsætte kvalificeringen af den individuelle vejledning i grundskolen, således indholdet 
målrettes i endnu højere grad til årgangen og de ønsker, som de unge har. At vejledningen 
struktureres og systematiseres i samarbejde med de enkelte grundskoler. At synligheden og 
kendskabet til vejlederen øges på skolerne. 
 
Vi vil fortsætte det øgede fokus på den virksomhedsrettede vej for de udsatte unge, således 
flere unge finder deres positive destination og opnår en tro på, at de kan bidrage på arbejds-
markedet – og ikke på den lange bane står udenfor jobmarkedet.  
 
Vi vil fortsætte med at kvalificere det tværprofessionelle samarbejde på tværs af forvaltnin-
ger, herunder også at sikre forebyggelse og overgange. Ligeledes at øge kendskabet til de for-
skellige tilbud, som kan understøtte de unge. 
 

4.2 Styrket uddannelses- og erhvervsvejledning   
 
4.2.1 Individuel vejledning i grundskolen 
Den individuelle vejledning har været i fokus i det forgangne skoleår. Der er arbejdet med ind-
holdet i vejledningerne, således det særligt retter sig mod årgangen, og at det ‘emmer’ af karri-
erelæring. Derved oplever de unge ikke et yderligere pres ift. selve uddannelsesvalget. 
 
 

Case 1:  
Ung kvinde i 9. klasse, som efter en individuel vejledning udtaler, at  
”jeg vidste slet ikke, at jeg havde behov for uddannelsesvejledning, før  
jeg fik det – nu har jeg fået øjnene op for andre uddannelses- 
muligheder”.    
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Case 2: 
Ung mand på 16 år, som formår at færdiggøre en ellers problemfyldt  
udskolingsperiode vha. praktik ved garantipartner. I dag er der ind- 
gået mesterlærekontrakt – og flere af hans gamle klassekammerater 

  er lidt misundelige over, at han er ude og ’tjene gode penge’.  
Vejledningen og det tværprofessionelle samarbejde har her en afgørende  
rolle for at den unge kommer sikkert på vej ift. sin positive destination. 
 

 
Som det fremgår af tabel 4.2, er der gennemført næsten dobbelt så mange individuelle vejled-
ninger i denne periode sammenlignet med sidste periode. Samtidigt er der arbejdet meget 
struktureret og systematisk med de individuelle vejledninger, hvilket efterfølgende har givet 
mange positive tilbagemeldinger fra eleverne. Der er samtidig arbejdet med større synlighed 
af vejlederne på de enkelte skoler og lettere tilgængelighed for eleverne til vejledningen.  
 

Tabel 4.2 Antal gennemførte individuelle vejled-
ninger fordelt på klassetrin (1) 

Statusrap-
port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Elever fra 7. klasse 

Ikke opgjort 

0 39 

Elever fra 8. klasse 40 432 

Elever fra 9. klasse 642 726 

Elever fra 10. klasse 135 350 

I alt 817 1547 

Noter: (1) Opgørelsen omfatter individuelle vejledninger gennemført på kommunale grundskoler og på fri- og 
privatskoler. Den enkelte elev kan have modtaget mere end én individuel vejledning i løbet af skoleåret.   

 
4.2.2 Gruppevejledning og kollektiv vejledning i grundskolen 
På klassen og i mindre grupper er der ligeledes gennemført uddannelses- og erhvervsvejled-
ning. Som det fremgår af tabel 4.3, har 4800 elever deltaget i kollektive vejledning og gruppe-
vejledning, hvilket er en øgning med 2/3 sammenlignet med året før. Eleverne deltager af 
flere omgange i vejledningerne, således der bliver et målrettet flow imellem individuelle, 
gruppe og kollektive vejledninger. På denne måde får eleverne mulighed for at få den målret-
tede individuelle vejledning og samtidig også spejle sig i sine klassekammerater i gruppe- og 
kollektiv vejledning. 
 

Tabel 4.3 Antal elever, der har deltaget i gruppe-
vejledning og kollektive vejledninger fordelt på 
klassetrin (1) 

Statusrap-
port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Elever fra 7. klasse 

Ikke opgjort 

Ikke opgjort 
på klassetrin 

622 

Elever fra 8. klasse 1930 

Elever fra 9. klasse 1666 

Elever fra 10. klasse 588 

I alt 2858 4806 

Noter: (1) Opgørelsen omfatter unge fra kommunale grundskoler såvel som elever i fri- og privatskoler. Tallene 
omfatter ikke elever fra efterskoler. En elev kan have modtaget mere end én gruppe og/eller kollektiv vejled-
ning i løbet af skoleåret.   
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4.3 Styrket vejledning til unge over den undervisningspligtige alder 
Tværprofessionelt personale står klar i Ungeindgangen til at imødekomme de ønsker og be-
hov, som de unge måtte have for råd og vejledning omkring job- og uddannelsesmuligheder. 
De unge kan tilbydes at deltage i Vejledningscafeen, som er et kompetenceafklarende forløb. I 
løbet af det forgangne år, har vi udvidet målgruppen til også at omfatte unge med mere kom-
plekse udfordringer. 
 
Det har betydet, at indsatsen for denne gruppe er mere individuelt tilrettelagt og kan strække 
sig helt op til 12 uger (tidligere var forløbene på max 4 uger). Der er positive erfaringer med 
at have udvidet målgruppen, f.eks. oplever de unge, at de rent faktisk kan mere, end de selv 
har forventet. Det at de professionelle tror på dem i et længerevarende og intensivt forløb, og 
at man samtidigt kan spejle sig i andre unge, som også udvikler sig positivt – har betydet at 
flere unge får troen på, at der også er en plads til dem på arbejdsmarkedet. 
 
 

Case:  
Ung mand på 29 år, som har fysiske og psykiske udfordringer. Han  
har været på uddannelseshjælp i flere år. Han oplever sig langt fra  
arbejdsmarkedet, og har svært ved at møde op til og fastholde sig i  
forskellige tilbud. Han bliver tilbudt at møde i Vejledningscaféen i  
det omfang, som han kan (én dag om ugen). I uge 30 besøger han  
Danacup, og han oplever, at der er brug for ham som frivillig. Han  
får bl.a. ansvaret for at fylde papirhåndklæder op på toiletterne og  
en nøgle hertil. Denne oplevelse styrkede hans tro på, at han kunne  
noget, og han var stolt over at have fået et ansvar. Han er efter- 
følgende mødt oftere i Vejledningscaféen, og han har nu mod på at 
 komme ud på arbejdsmarkedet. Der arbejdes pt. på, at han skal ud i  
en praktik. 

 
 
Nedenstående tabel viser, at vi har haft lidt færre igennem Vejledningscaféen end året før, 
hvilket har en sammenhæng med, at lidt færre unge har henvendt sig i Ungeindgangen i løbet 
af foråret sammenlignet med året før. Der ses, at færre kommer fra afbrudt uddannelse, hvil-
ket kan betyde at flere lykkes med at blive fastholdt i ordinær uddannelse.  
 

Tabel 4.4 Antal henviste unge til Vejledningscafe 
fordelt på placering, før de starter. 

Statusrap-
port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Unge som før henvisningen var i Job (1) 

Ikke opgjort 

40 34 

Unge som før henvisningen var i Uddannelse (2) 90 63 

Unge som henvises fra Jobcentret (3)  61 42 

Andet (4)  81 96 

I alt   272 235 

Note; (1) Unge som har henvendt sig i Ungeindgangen. Det er både unge som har søgt råd og vejledning og som 
har søgt ydelse. (2) Unge som har henvendt sig i Ungeindgangen. Det er både unge som har søgt råd og vejled-
ning og som har søge ydelse. (3) Både over og under 18 år og dækker over alle forsørgelsestyper. Unge som før 
henvisningen har været tilknyttet jobcenteret i en længere periode. (4) Kategorien dækker over unge der er til-
flyttet, har formue, under 18 år, har været i fængsel eller i behandling, selvforsørgelse og lignende.   
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Der ses af nedenstående tabel, at de unge i højere grad, de seneste år, afsluttes til job. Mange 
af de unge profiterer af det øgede jobfokus, da flere unge har dårlige erfaringer med uddannel-
sessystemet. Med en større andel af unge med komplekse problemer, så ser vi, at der er behov 
for flere forberedende indsatser, inden de unge er klar til ordinært job eller uddannelse. Af de 
130 unge, som fortsætter med interne indsatser i jobcentret, så går mere end 1/3 videre med 
en virksomhedsvendt indsats som virksomhedspraktik eller IPS-indsats. 
 

Tabel 4.5: Antal afsluttede unge fra Vejlednings-
cafe fordelt på afslutningsårsag  

Statusrap-
port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Starter i uddannelse  22  52  27  

Starter i Job  17  45  43  

Henvises til andre interne indsatser i Jobcenteret  40  115  130  

Andet (1)  44  20  50  

I alt   123  232  250  

Noter: (1) Kategorien dækker over unge, som har fået afslag på ydelse, har formue, ønsker ikke at deltage, er 
sygemeldt (eller under covid-perioden har været hjemsendt pga. suspendering af beskæftigelsesindsats) 

 
4.4 Unge i virksomhedspraktik 
 
4.4.1 Antal af virksomhedspraktikker for 16 – 29-årige 
Nedenstående tabel viser en fordobling af brugen af virksomhedspraktik for gruppen af unge, 
som modtager uddannelseshjælp. Dette afspejler det øgede jobfokus for de unge, som følge af 
at uddannelsespålægget ikke længere er obligatorisk. De unge oplever på denne måde, at der 
er en plads til dem på arbejdsmarkedet, og at det kan være muligt at opnå lønnede timer. 1/3 
af de unge, som afslutter praktik, er måneden efter i ordinær beskæftigelse. Andre unge får 
mod på og bliver inspireret til at tage uddannelse indenfor det fag, som de nu har afprøvet ‘i 
virkeligheden’. 
 

Tabel 4.6 Antal af opstartede virksomhedsprak-
tikker for målgruppen 16–29-årige. 

Statusrap-
port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Dagpenge 

Ikke opgjort 

56 54 

Kontanthjælp 19 15 

Ressourceforløb 27 21 

Selvforsørgelses- og Hjemsendelsesydelse 11 15 

Sygedagpenge/Jobafklaringsforløb 14 24 

Uddannelseshjælp 93 195 

I alt 220 324 
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Case:  
Ung mand henvender sig på Jobcentret, da han har afbrudt sin  
elektrikeruddannelse på grund af blodpropper i hjernen, som har  
medført kognitive problemstillinger. Der igangsættes en praktik  
indenfor en anden branche, som også er den unges mands interesse- 
felt – og i dag er den unge mand etableret i fleksjob for arbejdsstedet.  
Dette lykkedes ved hjælp af tæt samarbejde med virksomheden,  
Business Hjørring og den unge mands private netværk.    
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5 UNGESEKRETARIATET 
 

5.1 Den sporansvarliges indsigt i sporet  

 
5.1.1 Overordnede kommentarer til året der er gået 
Ungesekretariatet har – som Ungegarantien selv – rundet tre år. Denne formative periode har 
været præget af et højt energiniveau, og sekretariatet er landet i en god forståelse af de eks-
terne vilkår, der i vid udstrækning sætter rammerne for sekretariatets opgaveløsning. 
 
Arbejdet med at klarlægge vilkår for sekretariatets opgaveløsning, har ikke være en akade-
misk opgave. Arbejdet har spillet sammen med klarlægningen af vilkår for de sporansvarliges 
opgavevaretagelse. Med baggrund i klarlægningen af sidstnævnte, er der afviklet en række ar-
rangementer med forskellige ledergrupper. Formålet var at give lederne bedre muligheder for 
at arbejde med Ungegarantien. Både indenfor egen del af organisationen og på tværs af orga-
nisationen. 
 
På tværs af arrangementerne har grupperne ønsket bedre kendskab til andre dele af organisa-
tionen for på den måde at kunne skabe et endnu tættere samarbejde i Ungegarantien til glæde 
for de unge. 
 

 
5.1.2 Det tværgående samarbejde i Ungegarantien 
Det er en af sekretariatets vigtigste opgaver at understøtte det tværgående samarbejde in-
ternt i Hjørring Kommune om Ungegarantien. Opgaveløsningen kan have flere udtryk, fx i sa-
marbejdsmøderne mellem de sporansvarlige.  
 
Men det kommer også til udtryk ved sekretariatets bidrag i arbejdet med Ungekoordinerin-
gen, der involverer chefer, ledere og medarbejdere fra tre forvaltninger.  
 
Ungegarantiens vedtagelse, og er i perioden blevet helt gennemskrevet med henblik på at 
sikre endnu større smidighed i samarbejdet. Gennemskrivningen er sket med afsæt i Ungega-
rantiens begreber og værdier. Sekretariatet har understøttet arbejdet med at kvalificere 

 

 
 

 
Sekretariatets samlede opgaveportefølje med-
fører, at der skal leveres løsninger, der mat-
cher kerneopgaverne i Børne-, Fritids- og Un-
dervisningsforvaltningen og Arbejdsmarkeds-
forvaltningens kerneopgave samt visionen for 
Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen. 
 
I sekretariatets læsning flugter kerneopga-
verne og visionen med tankerne og værdierne 
bag den unges positive destination. 
 

 
 

Positiv 
destination

Det gode liv 
og 

fællesskabet

(SÆH)

Uddannelse 
og job

(ARB)

Udvikling, 
trivsel og 

læring

(BFU)
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arbejdsgange i ungekoordineringen samt planlagt og afholdt et kickoff arrangement i februar 
for alle involverede medarbejdere.  
 
Som noget nyt varetager Ungesekretariatet forsøgsvist funktionen som sekretær i de faktiske 
Ungekoordineringsmøder, hvor der sættes retning for indsatsen, og nedsættes et hold af fag-
professionelle, der skal arbejde med den unge. Det skal i efteråret 2022 besluttes, om denne 
bistand skal gøres permanent.  
 
Sideløbende med ungekoordineringen har sekretariatet haft en rolle i udviklingen af den for-
stærkede koordinerings- og samarbejdsstruktur for unge fra 7. klasse til det 30. år der har be-
hov for en langsigtet plan for at komme i job og uddannelse. 
 
 
 

Også som noget nyt, har sekretariatet i 
perioden været på en rundtur til for-
skellige ledergrupper. Til hver leder-
gruppe var der udarbejdet fire spørgs-
mål om deres arbejde med Ungega-
rantien. Formålet var at ledergrup-
perne gennem drøftelse og refleksion 
skulle opnå en dybere forståelse for 
samspillet med andre aktører i Unge-
garantien.  Som afslutning på sean-
cerne modtog ledergrupperne et gra-
fisk referat af deres drøftelser.  

     
 
Sekretariatet var desuden oplægsholder på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets Sund-
hedskonference i juni med oplæg om Ungegarantien i et sundhedsperspektiv. 
 
Ungesekretariat løfter opgaver, der direkte vedrører de unge. Det gælder fx en samarbejdende 
rolle med vejledningssporet om udvikling, planlægning og gennemførelse af Uddannelsesmes-
sen for kommunens 8. – 10. klasses elever og forældre. Det er notorisk vanskeligt at tiltrække 
bredt fra forældregruppen til dette arrangement, og der har gennem årene deltaget anslået 30 
– 40 forældre årligt.  
 
Til Uddannelsesmessen i april 2022 blev det derfor besluttet at forsøge sig med at stille af-
tensmad til rådighed for familierne i håb om, at dette ville fjerne en praktisk barriere for del-
tagelse i messen. Om det alene var dette tiltag, der var udslagsgivende vides naturligvis ikke, 
men der deltog anslået 400 forældre i messen. 
 
Sekretariatet varetager tillige planlægning og afvikling af undervisningsforløb og innovations-
konkurrencer som fx Slagt og Æd og Projekt Edison. Forløbene gøres tilgængelige på Ungega-
rantiens hjemmeside, og lærerne på de kommunale grundskoler kan herefter tilmelde de rele-
vante klasser eller elever. 
 
Sekretariatet varetager endeligt koordineringen af praktikkoordinator- og karrierelærings-
vejledernetværket og har været tovholder i et eksternt finansieret 
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kompetenceudviklingsforløb på EUC Nord og SOSU Nord for alle lærere på 7. årgang, karriere-
læringsvejledere, skoleledere og uddannelses- og erhvervsvejledere.  
 
I den mere klassiske boldgade har sekretariatet medvirket til udarbejdelse af statusrapport i 
tæt samarbejde med de sporansvarlige. 
 
5.1.3 Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere 
Foruden samarbejdet internt mellem sporerne varetager sekretariatet flere samarbejder med 
eksterne parter, herunder fortsat som faglig samarbejdspartner i Ungegarantiens frontløber-
gruppe. 
 
Det var en del af beslutningen om iværksættelse af Ungegarantien, at tiltaget skulle evalueres 
af Aalborg Universitet, og sekretariatet varetager kontakten til universitetet. 
 
Der har været meget stor interesse for Ungegarantien, og 
sekretariatet har været tovholder i planlægning og afvikling 
af studiebesøg fra Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne,  
Reformkommissionen og Beskæftigelsesministeriet.  
 
Interessen er også kommet fra en række kommuner fra 
alle dele af landet, Copenhagen DOME, Alliancen for  
Faglig Uddannelse, Socialstyrelse, Momentum og NB 
Økonomi. 
 
Sekretariatet planlagde i samarbejde med skotske parter 
en fælles studietur til Edinburgh for Arbejdsmarkeds-,  
Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Børne-, Fritids-  
og Undervisningsudvalget. 
 
Studieturen blev gennemført april 2022.  
 
Endelig betjener sekretariatet Ungegarantiens Advisory Board, der ud over repræsentanter 
fra fagudvalgene, samler repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, repræsentanter for 
virksomheder i frontløbergruppen, rektorer og direktører fra ungdomsuddannelsesinstitutio-
nerne, University College Nordjylland, Aalborg Universitet, foreningslivet og fælleselevrådet. 
 
5.1.4 Pejlemærker for indsatsen det kommende år 
Der vil være fortsat fokus på at styrke og understøtte den interne kommunikation. Kommuni-
kationen kan have forskellige målgrupper, flere formål og gøre brug af forskellige kanaler. Se-
kretariatet vil i samarbejde med styregruppen, sporansvarlige og den øvrige organisation un-
derstøtte en systematisk og struktureret kommunikation til ledere og medarbejdere om Unge-
garantien. 
 
Der vil være fortsat fokus på udvikle hjemmesiden. Hjemmesiden henvender sig til aktører i 
Ungegarantien, dvs. unge, forældre, Garantipartnere og medarbejdere. Hjemmesiden udgør 
således også en kanal i den interne kommunikation jf. ovenfor. Hjemmesiden henvender sig 
imidlertid også til øvrigt interesserede, der ikke er aktører i Ungegarantien. Sekretariatet vil 
arbejde for, at hjemmesidens opbygning understøtter forskellige målgruppers behov, og sam-
tidigt bliver smidigere. 
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5.2 Ungegarantiens hjemmeside/Den Digitale Markedsplads 
Ungegarantiens hjemmeside samler en lang række informationer med det formål at under-
støtte en række målgruppers navigation i Ungegarantien. Der er en evig afvejning af inddra-
gelse af yderligere information på den ene side og bevarelse af overblik og intuitiv opbygning 
på den anden side. 
 

Tabel 5.1 De 10 sider med flest ’hits’ i perioden juli 2021 – juni 2022 

 

 
De 10 sider, der har genereret flest hits på hjemmesiden, har samlet genereret 18.766 hits. 
Fraregnes de hits der genereres ved sekretariatets arbejde på hjemmesiden, svarer det til 50 
hits om dagen. Der er ikke noget sammenligningsgrundlag, og det kan derfor ikke vurderes 
om antallet af hits er godt, eller om der kunne være en berettet forventning om flere.  
 
De 2.629 hits på oversigten over erhvervspraktik, viser indgangen til de beskrevne erhvervs-
praktikker på hjemmesiden, og ikke noget om, hvor mange hits der har været på de konkrete 
erhvervspraktikker. 

 

Tabel 5.2 Antal etablerede erhvervspraktikker 
Statusrap-

port  
2020 

Statusrap-
port  
2021 

Statusrap-
port  
2022 

Antal beskrevne erhvervspraktikker på hjemmesiden Ikke opgjort 231 400 
Note: Antal praktikker på hjemmesiden er opgjort ultimo juni 2022. 

 
De beskrevne erhvervspraktikker er tænkt som inspiration til elever og forældre, og udgangs-
punktet er, at eleven selv skal finde sin praktik.  
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Tabel 5.4 viser, hvor mange læringsforløb der er beskrevet på Ungegarantiens hjemmeside. 
Tabellen siger ikke noget om hvor mange læringsforløb eleverne møder i folkeskolen, da 
mange forløb udvikles i lokale samarbejder mellem et konkret lærerteam og en virksomhed. 
De fremgår derfor ikke af hjemmesidens oversigt. 
 

Tabel 5.4 Antal læringsforløb på Ungegarantien.dk 
Statusrapport 

2020 
Statusrapport 

2021 
Statusrapport 

2022 

Antal beskrevne læringsforløb Ikke opgjort 120 141 

 
 
 

  

Tabel 5.3 Hits pr. måned (juli 2021 – juni 2022) Trafikken på hjemmesi-
den varierer fra måned 
til måned, og dette gæl-
der i særdeleshed for 
søgningen efter er-
hvervspraktikker, hvor 
der er knap 500 hits i 
marts 2022 – svarende 
til knap 20 pct. af alle 
hits i perioden. 
 
Dette svarer helt til det 
forventede, da en 
række 8. klasser stod 
for at skulle i praktik i 
foråret 2022. 
 
Også søgninger der 
rammer siden med 
oversigt over garanti-
partnere, topper i 
marts – og det samme 
gælder siden med ud-
budte læringsforløb. 
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Bilag A: Administrative pejlemærker for 2023 
 
 

1. Samarbejdet med Garantipartnerne 
Vi skal have fokus på at inddrage Garantipartnere i de aktiviteter, som er de rigtige for 
den enkelte partner, og partnerne skal tilbydes en ny og bedre mentoruddannelse, da 
gode mentorer ofte er nøglen til at lykkes med den unge.   
Vi skal fortsat afholde netværksmøder for Garantipartnerne for at informere om Unge-
garantiens aktiviteter, vedligeholde virksomhedernes engagement og holde fokus på 
muligheder for virksomheder og unge.  
Ansvarlig: Sporansvarlig i virksomhedssporet. 

 
2. Samarbejdet i skolesporet 

Vi skal undersøge og løfte kvaliteten af samarbejdet mellem aktørerne i skolesporet, 
dvs. lærere, praktikkoordinatorer, karrierelæringsvejlederem, uddannelses- og er-
hvervsvejledere og ledere. Afsættet herfor vil være lokale dialoger, der fører til af-
stemning af roller og ansvar. 
Ansvarlig: Sporansvarlig i grundskolesporet. 
 

3. Styrke praksisfaglighed i undervisningen 
Vi skal have øget fokus på hvordan vi udvikler og videndeler om praksisfaglighed i un-
dervisningen. Afsættet herfor vil bl.a. være en evaluering af anvendelsen af læringsfor-
løbene på Ungegarantien.dk og en undersøgelse af hvad der kan styrke videndeling af 
lokale læringsforløb. 
Ansvarlig: Sporansvarlig i grundskolesporet. 
 

4. Aktivitetsniveauet i Headspace 
Vi skal i dialog med Headspace Hjørring om baggrunden for den faldende aktivitet i 
Headspace Hjørring i perioden. 
Ansvarlig: Styregruppen for Headspace. 
 

5. Systematisk og tidlig involvering af forældrene 
Vi ved, at forældrene er de unges vigtigste samtalepartnere, når den unge skal vælge 
uddannelse eller job efter grundskolen. Der er derfor behov for at blive nysgerrige på, 
hvordan vi systematisk involverer forældrene i vejlednings- og karrierelæringsaktivi-
teterne i grundskolen. 
Ansvarlige: Sporansvarlige i grundskolesporet og vejledningssporet 
 

6. Individuel vejledning i grundskolen 
Vi skal fortsætte kvalificeringen af den individuelle uddannelses- og erhvervsvejled-
ning i grundskolen, således indholdet målrettes i endnu højere grad til årgangen og de 
ønsker, som de unge har. At vejledningen struktureres og systematiseres i samarbejde 
med de enkelte grundskoler. At synligheden og kendskabet til vejlederen øges på sko-
lerne. 
Ansvarlig: Sporansvarlig i vejledningssporet. 
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7. Det virksomhedsrettede fokus i beskæftigelsesindsatsen 

Vi skal fortsætte det øgede fokus på den virksomhedsrettede vej for de udsatte unge, 
således flere unge finder deres positive destination og opnår en tro på, at de kan bi-
drage på arbejdsmarkedet – og ikke på den lange bane står udenfor jobmarkedet.  
Ansvarlig: Sporansvarlig i vejledningssporet. 
 
 

8. Det tværprofessionelle samarbejde 
Vi skal fortsat have fokus på at kvalificere det tværprofessionelle samarbejde på tværs 
af forvaltninger, herunder også at sikre forebyggelse og overgange. Ligeledes at øge 
kendskabet til de forskellige tilbud, som kan understøtte de unge. 
Ansvarlig: Alle sporansvarlige i samarbejde. 

 
9. Meningsskabelse, værdigrundlag – og intern kommunikation  

Vi skal fortsat være fokus på at udbrede kendskabet til Ungegarantien opbygning og 
værdigrundlag på medarbejderniveau. Der skal kontinuerligt være fokus på hvordan 
medarbejdernes egen praksis selvstændigt spiller ind i Ungegarantien, og hvordan for-
skellige praksisser spiller sammen.  

 
Vi skal have fokus på at styrke den interne kommunikation om Ungegarantiens indsat-
ser på alle niveauer af organisationen, herunder udbrede kendskabet til Ungegaranti-
ens hjemmeside, der skal søges opbygget smidigere. 
Ansvarlig: Respektive sporansvarlige og Ungesekretariatet.  
 

 
 
 


