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Vi er nu i luften med vores nye og reorganiserede UU-Hedensted. Vi vil derfor gerne kort oriente-

re om, hvem vi er, og hvordan I kan kontakte os i det videre samarbejde. 

 

Ud fra ønsket om at styrke og målrette den tidlige vejledning er UU organisatorisk forankret un-

der det, vi i Hedensted kommune kalder Læring. Det giver et godt udgangspunkt for tværfaglig 

koordinering med skoler, familieafdeling, PPR, SSP m.fl. Derudover er der i Hedensted Kommune 

etableret en politisk styregruppe for Ungeområdet, hvorigennem vores samspil med Ungegrup-

pen og Jobcenteret har fået massiv politisk styrke og opbakning. Der er således fastlagt nogle lo-

kale politiske resultatmål om at gøre de unge uddannelsesparate, at få de unge igennem en ung-

domsuddannelse og dermed nedbringe antallet af 18-30-årige på offentlig forsørgelse. 

 

UU-holdet består af følgende: 

 Jens Kragh Velling, UU-vejleder: Tørring, Fjord-
/Skjoldskolen og unge 15-24 årige 

 Anders Franck Korsgaard, UU-souschef og UU-
vejleder for unge 15-24 årige 

 Malene Iversen, UU-vejleder: Juelsminde, As, Vej-
lefjord og unge 15-24 årige (nyansat) 

 Hanne Qvist Isak, UU-vejleder: Løsning, Skolen I 
Midten og unge 15-17 årige 

 Hanne Frøslev, UU-vejleder: Lindved, Rask Mølle 
Skole, Ungdomsgården og unge 15-24 årige 

 Janne Nørager Hansen, UU-vejleder: Hedensted, 
Stjernevej, Bøgballe og unge 15-17 årige (nyansat) 

 Inger Kattenhøj, UU-vejleder: Vejledning af børn 
og unge med særlige behov 

 Per Lunding: UU-leder og pæd. adm. konsulent. 

Kontaktoplysninger på hver enkelt samt yderligere oplysninger om UU-Hedensted kan 

findes på vores nye hjemmeside: uu.hedensted.dk  

 

Aktuelt er vi optaget af at udvikle og planlægge på en række forskellige felter. Lige nu er vi travlt 

beskæftiget med bl.a. disse områder:  

 Færdiggørelse af en ambitiøs læseplan til alle kommunens skoler for det obligatoriske em-

ne Uddannelse og Job (UJ). 

 Tværfagligt samarbejde om ikke-uddannelses-parate elever (IUP-elever), hvor der er 

planlagt en møderække vedrørende IUP-elever i 8. og 9. klasse. 

 Et stort opslået HOP-IN projekt (Hands On Production – Innovation, New ideas). HOP-IN 

foregår i uge 44 for alle 600 elever i kommunens 7. klasser, der i samarbejde med ca. 30 

lokale virksomheder og ungdomsuddannelser skal arbejde innovativt i en uge. 

 Skills-mesterskaber, hvor vi igen i år går efter at få praktisk dygtige elever hele vejen til 

DM i Skills i Fredericia den 4.-6. februar 2016. 

 Fælles Uddannelsesmesse i Forum Horsens lørdag den 31. oktober, hvor vi gentager de 

senere års succes med flere tusinde besøgende. 

 Endnu tættere kommunalt samarbejde om at få de 18-24 årige i uddannelse og job.  

Med beslutningen om at etablere UU-Hedensted blev der også aftalt en ny samarbejdsaftale mel-

lem Horsens og Hedensted Kommuner om uddannelse og uddannelsesvejledning. Samarbejdsaf-

talen sikrer koordinering med ungdomsuddannelser og fælles faglig udvikling, ligesom Hedensted 

Kommune indtræder i Horsens Uddannelsesråd. 

 

Vi glæder os til samarbejdet med Jer.  

 

Med venlig hilsen 

Anders Franck Korsgaard, UU souschef og Per Lunding, UU leder 

http://uu.hedensted.dk/om-os/vejledere

