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Indledning 
Ungesekretariatet udarbejder hvert år en statusrapport for arbejdet med Ungegarantien i de fire spor: 

- Grundskolesporet 

- Virksomhedssporet 

- Støttesporet 

- Vejledningssporet 

Statusrapporten præsenterer for det første en opgørelse af aktivitetsniveauet i de fire spor og for det andet 

fremadrettet en række indikatorer på resultater af arbejdet med Ungegarantien. 

 

Bemærkninger til aktivitetsniveauet i Ungegarantien 
Alle tal i det følgende der vedrører Ungegarantiens aktivitetsniveau, er opgjort fra august 2019 til og med 

april 2020. Tallene er udtryk for aktuelt niveau. 

Der har i det første år af Ungegarantien været fokus på implementering og på at opbygge den kapacitet, 

der vil gøre det muligt at opnå det ønskede aktivitetsniveau i skoleåret 2021/2022.  

Som følge af covid-19-krisen blev folkeskolerne og jobcenteret lukket ned fra d. 12. marts og i store dele af 

foråret, og der har i denne periode derfor ikke været det forventede aktivitetsniveau. 

Til gengæld er denne tid blev brugt til at ruste organisationen til skoleåret 2020/2021 bl.a. med planlægning 

af praksisfaglige forløb og erhvervspraktikker.  

 

Grundskolesporet 
I grundskolesporet har der i starten af Ungegarantien været fokus på at øge fagenes praksisfaglighed ved at 

inddrage EUC-nord og de lokale virksomheder i undervisningen. 

Der har også været fokus på at styrke elevernes karrierelæring gennem flere virksomhedsbesøg og 

deltagelse i messer, innovationskonkurrencer mv. 

Det er de enkelte skoledistriktsledere der i samarbejde med deres karrierelæringsvejledere har ansvaret for 

at koordinere disse aktiviteter. Det forventes, at aktivitetsniveauet øges kraftigt i skoleåret 2020/2021, da 

der er udviklet en række nye virksomhedsrettede forløb, som kan ses på www.ungegarantien.dk. 

Hvert undervisningssted har grebet opgaven med at implementere den øgede praksisfaglighed og 

karrierelæring forskelligt an. I bilag A ses en oversigt over aktiviteterne på hvert skoledistrikt. 

 

 

http://www.ungegarantien.dk/


Antal elever i innovationskonkurrencer, august 2019 til april 2020 

Edison (6. – 7. kl.) 2019: 287 elever fra Hirtshals, Højene, Løkken, Bagterp, Vrå og Sindal  

Next Level (7. – 10. kl.) 2020: 160 elever fra Bagterp og Løkken 

 

Erhvervspraktikker bliver obligatoriske fra skoleåret 2020/2021, men allerede nu er der en del elever der 

har været i erhvervspraktik. Der laves flest praktikker indenfor ’Handel og service’ og ’Byggeri, energi og 

miljø’. Der er desuden mange elever i praktik hos forsvaret. 

 

Erhvervspraktikker opdelt på branche (august 2019 – april 2020) 

Branche Antal 

Byggeri, energi og miljø 56 

Handel og service 84 

Industri og fremstilling 9 

IT og administration 6 

Kultur, restauration og turisme 20 

Landbrug og fiskeri 8 

Sundhed, pleje og omsorg 13 

Transport og støtteerhverv 2 

Uddannelse og undervisning 13 

Andet (f.eks. forsvaret, politi osv.) 50 

I alt 261 

 

De længerevarende praktikker er for skoletrætte unge, som har behov for at få den almindelige 

undervisning suppleret med et forløb i en virksomhed. Der har fra august 2019 til og med april 2020 været 

etableret 17 af disse forløb. 

 

Længerevarende erhvervspraktikker opdelt på branche (august 2019 – april 2020) 

Branche Antal 

Byggeri, energi og miljø 2 

Handel og service 7 

Industri og fremstilling 0 

IT og administration 0 

Kultur, restauration og turisme 1 

Landbrug og fiskeri 5 

https://www.ungegarantien.dk/taxonomy/term/byggeri-energi-og-milj%C3%B8
https://www.ungegarantien.dk/taxonomy/term/byggeri-energi-og-milj%C3%B8


Sundhed, pleje og omsorg 1 

Transport og støtteerhverv 0 

Uddannelse og undervisning 0 

Andet (f.eks. forsvaret, politi osv.) 1 

I alt 17 

 

 

I den nedenstående tabel ses elevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne. I de følgende 

statusrapporter vil det blive vurderet, om Ungegarantien har medvirket til at ændre de unges 

tilmeldingsmønster. 

 

Tilmelding til ungdomsuddannelser 2020 for unge fra Hjørring Kommune 

Uddannelse Fra 9. klasse 
Fra 10. 
klasse 

Samlet 
kommunetal 

Samlet 
landstal 

Gymnasiale uddannelser 65,9% 48,2% 58,4% 72,0% 

Erhvervsuddannelser 23,7% 30,4% 26,6% 19,9% 

FGU og øvrige 3,8% 17,3% 9,6% 3,1% 

Øvrigt 6,5% 4,2% 5,5% 5,0% 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk 

Virksomhedssporet 
I Ungegarantiens første år har fokus i virksomhedssporet været at få 

så mange virksomheder som muligt til at vælge at blive 

garantipartnere.  

Et højt antal af garantipartnere er en forudsætning for at 

Ungegarantien kan lykkes, da det er dem, der skal tage imod de unge 

og give dem inspiration og afklaring i forhold til et kommende 

uddannelses- og jobvalg. 

79 virksomheder har indtil udgangen af april 2020 sagt ja til at blive 

garantipartnere. Målsætningen er 200 garantipartnere inden 

udgangen af 2020. 

Det er uklart, hvordan virksomhederne kommer igennem covid-19-krisen, og om dette får betydning for 

deres villighed til at blive garantipartnere og at tage imod de unge. 

I virksomhedssporet vil man fortsat være offensive i den opsøgende indsats, og gøre det der skal til for at få 

virksomhederne til at blive en del af Ungegarantien. Der har indtil nu været fokus på at rekruttere de 

virksomheder, som kommunen i forvejen har et godt samarbejde med. Der vil fremadrettet være fokus på, 

at garantiparterne har en stor branchemæssig og geografisk spredning. 

 

Antal garantipartnere 

79 



Garantipartnernes fordeling på branche 

Branche Antal 

Byggeri, energi og miljø 17 

Handel og service 28 

Industri og fremstilling 13 

IT og administration 0 

Kultur, restauration og turisme 11 

Landbrug og fiskeri 4 

Sundhed, pleje og omsorg 1 

Transport og støtteerhverv 1 

Uddannelse og undervisning 3 

Andet (f.eks. forsvaret, politi osv.) 1 

I alt 79 

Note: Hjørring Kommune er som garantipartner opført under kategorien ”Andet”, men har job indenfor flere af de 

ovenstående brancher. 

 

 

 

 

Garantipartnernes geografiske placering 

 

https://www.ungegarantien.dk/taxonomy/term/byggeri-energi-og-milj%C3%B8


 

Fremadrettet vil der i virksomhedssporet også være fokus på de indsatsområder, der hører under den nye 

funktion som Ungejobkonsulent. 

Ungejobkonsulenten skal medvirke til at opbygge et tæt samarbejde med garantipartnere (og andre 

relevante virksomheder), Ungeafdelingens medarbejdere herunder Vejledningscafeen, 

praktikkoordinatorer og de lokale erhvervsskoler. 

Ungejobkonsulentens hovedopgaver er  

1. at matche unge mellem 15 og 29 år med fritidsjob og introjob i virksomheder 

2. at medvirke til at koordinere lærlingeindsatsen i Hjørring Kommune, så flest mulige unge får gode 

praktikpladser og færrest mulige kommer i skolepraktik eller helt afbryder en uddannelse 

3. at understøtte Vækst via Viden, som omhandler match af unge højtuddannede med virksomheder 

 

Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af virksomhedspraktikker for unge mellem 16 og 29 år. Fra 

slutningen af 2019 ses en stigende tendens, mens antallet af praktikker falder markant fra marts 2020. 

Dette skyldes suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med covid-19-krisen. 

 

 

Støttesporet 
På misbrugsområdet har der været fokus på at afdække og beskrive området samt at udarbejde en strategi 

for den kommende misbrugsindsats for unge. Strategien forventes klar til efteråret i tæt samarbejde med 

Sundhed-, ældre- og handicapforvaltningen. 
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Forsikrede ledige Integrationsydelse Kontantydelser (UDH & KTH)

Ressourceforløb SDP/JAF I alt



Medarbejderen i den nyoprettede funktion som misbrugskonsulent har sammen med konsulent og ledere i 

Børne-, fritids- og undervisningsforvaltningen stået i spidsen for ovennævnte, og har herudover været 

inddraget ad hoc i konkrete personsager.  

Den styrkede indsats på skolefraværsområdet har i særlig grad været påvirket af Covid-19 

foranstaltningerne i den tid børnene har været hjemsendt fra skolerne.  

Fokus har derfor været rettet mod etableringen af det team, der skal håndtere skolefravær uanset graden 

af fravær. 

Det er forventningen, at den samarbejdsaftale, der ligger til grund for ungekoordineringen mellem Børne-, 

fritids- og undervisningsforvaltningen, Sundhed-, ældre- og handicapforvaltningen og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen om udsatte unge i overgangen fra Børne- og Familieområdet til 

Voksenområdet vil være revideret ultimo 2020 / primo 2021. 

Revisionen har til formål at sikre værdimæssig og sproglig kongruens mellem samarbejdsaftalen og den 

lokalpolitiske forståelse af positiv destination og at aftalen således bidrager til realiseringen af 

ungegarantiens strategiske mål. 

I forhold til den styrkede indsats i PPR+ står en afdækning af overleveringen til 

ungdomsuddannelsesinstitutionerne, herunder kvaliteten i kommunens udskolingsrapporter, foran sin 

afslutning. 

Ungeguidefunktionen I alt har 113 unge været i kontakt med ungeguidefunktionen siden efteråret 2019 i 

forbindelse med Covid-19 har en del af kontakten været digital.  

 

Vejledningssporet 
Fra årsskiftet og frem til nedlukningen grundet covid-19 havde 123 unge været tilknyttet Vejledningscaféen, 

hvor målet er afklaring af uddannelses- og / eller jobønsker. Der er fokus på afdækning af personlige 

kompetencer, herunder valgkompetencer, vejledning og rådgivning om mulige job på kort sigt og / eller 

uddannelser på længere sigt, dvs. Den unges positive destination. Tilbuddet afvikles med kollektive 

sessioner såvel som individuelle samtaler. 

 

 6. jan. - 9. mar. 

Job 17 14% 

Uddannelse 9 7% 

BTU 7 6% 

FGU 13 11% 

City Bike / Naturplejen 9 7% 

Virksomhedspraktik 9 7% 

Introjob 0 0% 

Helhedstilbuddet 15 12% 

Sygemeldt (fritaget for aktivering) 8 7% 



Syg (misbrugsbehandling, psyk.) 6 5% 

Sag lukket (manglende medvirken) 3 2% 

Andet (fraflyttet, død) 4 3% 

Hjemsendt pga. covid-19 23 19% 

Deltagere i alt 123 100% 

 

Oversigten viser, at næsten 4 ud af 10 er gået i job eller uddannelse (Job, Uddannelse, BTU (Brobygning til 

uddannelse) og FGU) efter deltagelse i forløbet - heraf en del indenfor fire uger. Knap en fjerdedel er 

afsluttet med baggrund i en eller anden helbredsproblematik, og en femtedel er afsluttet som en 

konsekvens af nedlukning af Jobcentret i forbindelse med Covid-19. 

Omkring 30 unge har frivilligt deltaget i en digital udgave af Vejledningscaféen, og en række erfaringer fra 

denne periode, vil permanent have udvidet den værktøjskasse, der kan bringes i anvendelse overfor de 

unge. 
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