
VEJEN TIL  
FREMTIDENS

ARBEJDSSTYRKE

EN POSITIV DESTINATION



ungegarantien ungegarantien

De unge er 
fremtidens 
arbejdsstyrke

Virksomhederne i Hjørring Kommune 
skal kunne rekruttere de medarbejdere, 
de har brug for. Også på længere sigt.

Det betyder, at alle gode kræfter skal 
samles om at hjælpe de unge med at 
forfølge deres positive destination  
– det vil sige til at træffe de rette valg 
om uddannelse og job.
 
Derfor er der sat mål for udviklingen  
af den enkelte unges udsyn, indsigt  
og kompetencer i Ungegarantien. 
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Fælles ansvar at  
få alle unge i job  
eller uddannelse

Gennem målrettede indsatser og i tæt 
samspil med bl.a. grundskolen, jobcen-
teret og børne- og familieområdet kan 
virksomhederne medvirke til tilføre de 
unge indsigt, udsyn og kompetencer.

Eksempler på indsatser kan være:

• virksomhedsnær undervisning
• erhvervspraktik
• virksomhedspraktik
• lærepladser
• introjob 
• særlige praktikforløb for udsatte unge 

Virksomhederne er en nøgleaktør i 
Ungegarantien. Alle virksomheder 
inviteres til at indgå i et forpligtende 
samarbejde om at hjælpe alle unge 
med at definere og nå deres positive 
destination. 

De unge skal have viden om hvilke 
næste skridt, de skal tage for at bringe 
dem på rette vej i forhold til uddannelse 
og job. 
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Garantipartnerne 
garanterer, at de vil 
hjælpe alle unge, der 
henvender sig til dem, 
med at forfølge deres 
positive destination.

Alle virksomheder kan blive Garanti-
partnere, når de vil forpligtige sig til:

•  at hjælpe alle unge, der henvender 
sig til dem, med at forfølge deres 
positive destination. Hvis en virksom- 
hed ikke selv har mulighed for at til-
byde den unge f.eks. job, praktik eller 
læreplads, forpligter virksomheden 
sig til at guide den unge videre til  
en anden aktør i Ungegarantien

•  at samarbejde om udsatte unge 
med bl.a. jobcenter og Børne- og 
familieområdet (f.eks. om særlige 
praktikforløb)

•  at være ambassadør for Unge- 
garantien i eget netværk.
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Den Digitale  
Markedsplads

Faste  
kontaktpersoner

Garantipartnerne oprettes på web- 
portalen, Den Digitale Markedsplads, 
som synliggør og forbinder alle samar-
bejdspartnere i Ungegarantien.

De unge og samarbejdspartnerne inden 
for Ungegarantien får på Den Digitale 
Markedsplads overblik over, hvilke 
muligheder der er for at samarbejde 
med Garantipartnerne.

Alle virksomheder i Ungegarantien 
har én fast virksomhedskonsulent 
fra Virksomhedsservice, som altid kan 
hjælpe, og én fast praktikkoordinator, 
som er kontaktperson for alt skolesam-
arbejde. 

Alle aftaler om konkrete virksomheds-
forløb indebærer, at virksomhedens 
kontaktpersoner er klar til at følge op 
og involvere sig, hvis et forløb ikke 
forløber som aftalt.
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Eleverne skal tættere 
på praksis i den åbne 
skole og opnå et bedre 
fundament for valg af 
ungdomsuddannelse

Derfor er der afsat et fast årligt timetal 
på 25 timer til emnet “Uddannelse og 
job” på alle klassetrin på kommunens 
skoler. Karrierelæringsvejlederen hjælper 
med tilrettelæggelse af undervisningen 
med inddragelse og inspiration fra 
virksomheder, erhvervs- og ungdoms-
uddannelser og kulturinstitutioner.

Der indføres obligatorisk erhvervs-
praktik for alle elever i 9. klasse fra 
skoleåret 2020-21.

Praktikkoordinatoren hjælper med eta- 
blering af relevante erhvervspraktikker.
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Den unge med særlige behov kan alene 
opnå sin positive destination, når alle 
aktører omkring den unge arbejder  
helhedsorienteret hen mod dette mål.

Unge med behov for støtte fra flere 
instanser kan få tilknyttet en  
Ungeguide, som følger og guider den 
unge i overgangene til uddannelse og 
beskæftigelse.

De kommunalt ansatte arbejder sam-
men med familie og sociale netværk 
samt frivillige organisationer for at sikre 
helhed og sammenhæng i indsatsen til 
den enkelte unge.

Uddannelses- og erhvervsvejlederne 
understøtter, at den unge opnår valg-
kompetence i forhold til uddannelses- 
og jobmuligheder i “mit gode liv”. 

Vejlederne har fokus på de unges be-
vidsthed om sig selv, om egen positiv 
destination og om uddannelses- og 
jobmuligheder.

Alle unge skal udfordres på egne fore-
stillinger om uddannelses- og jobvalg.

Alle unge tilbydes muligheden for  
individuel uddannelses- og erhvervs-
vejledning – fra 7. klassetrin i grund-
skolen og til den unge fylder 30 år.

Ungeguide
Uddannelses- og
erhvervsvejledere
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Ungesekretariatet
Amtmandstoften 2
9800 Hjørring

ungegarantien.dk

Virksomhedsservice
Sct. Knuds Park 6
9800 Hjørring

Tlf. 7233 6099




