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Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune 

Ifølge lov om kommunal indsats for unge har kommunalbestyrelsen ansvaret 

for, at der sker en koordinering af Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted 

Kommune. Det følger af loven, at borgere med komplekse og sammensatte 

problemer skal have én samlet uddannelsesplan på tværs af kommunale 

forvaltninger og afdelinger. Formålet er, at den unge oplever, at det offentlige 

tilbyder en sammenhængende og koordineret plan med fælles mål og indsats. 

Loven omhandler bl.a. en sammenhængende plan på tværs af uddannelses-, 

beskæftigelses- og socialområdet for unge. Det er denne plan, vi i Hedensted 

Kommune præsenterer her som Den Kommunale Ungeindsats. 

Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune består af 

Uddannelsesvejledningen, Ungdomsskolen og Ungeenheden. I det følgende 

præsenteres det samarbejde, som de tre nævnte har for at yde den bedste 

service til de unge i Hedensted Kommune.  

Den Kommunale Ungeindsats sikrer, at vi i Hedensted Kommune tilbyder vore 

unge de bedste muligheder for et liv med uddannelse, job og et godt socialt 

netværk/fællesskab, hvor målet er, at de unge tager ansvar, ejerskab og har 

kontrol over eget liv.  

Det er vores fælles mål, at de unge får en god start på voksenlivet og har 

mulighederne og forudsætningerne for at kunne bygge et fundament, som 

medvirker til, at de er velfungerende og selvforsørgende. 

Formålet med etableringen af Den Kommunale Ungeindsats med et skarpt 

fokus på inddragelse af diverse samarbejdsparter er, at den unge og den unges 

forældre møder kommunen som én samlet enhed. Den unge og forældrene skal 

opleve én sammenhængende indsats, uanset hvor de henvender sig. Den 

Kommunale Ungeindsats er meget opmærksom på samarbejdet med øvrige 

aktører og inddrager disse, når den unge vil have gavn heraf.  

Samarbejdet er illustreret i nedenstående boblediagram, hvor de aktører, som 

kunne tænkes at være en del af planen for den unge, ses illustreret i yderste 

ring af bobler. Inden for ringen med de mange relevante aktører sidder 

styregruppen, som har det organisatoriske ansvar for Den Kommunale 

Ungeindsats. I næste lag er de tre hovedaktører i Den Kommunale 

Ungeindsats: Ungdomsskolen, Uddannelsesvejledningen og Ungeenheden, og i 

midten af hele indsatsen er kernen – nemlig den unge, som det hele handler 

om. 

Den sammenhængende indsats for unge sikres bl.a. ved et tæt tidligt 

samarbejde i Den Kommunale Ungeindsats, hvor unge med komplekse sager 

kan få tildelt en koordinerende kontaktperson. Det er den koordinerende 

kontaktpersons opgave at vide, hvor den unge kan få den rette hjælp og sørge 

for, at den unge kommer derhen. Kontaktpersonen skal så at sige bære den 

unge hen til rette sted/instans, så den unge bliver hjulpet videre med den 



 

problematik, som vedkommende måtte have. Når indsatsen er iværksat, og der 

er udarbejdet en uddannelsesplan for den pågældende unge, er det 

kontaktpersonens opgave at bevare overblikket i indsatsen, så alle involverede 

aktører arbejder i samme retning. 

 

Uddannelsesplanen skal være helhedsorienteret og koordineret på tværs af 

relevante fagligheder i Hedensted Kommune. Med den helhedsorienterede 

uddannelsesplan sikrer vi i fællesskab, at alle bevarer et ensrettet fokus på den 

målsætning, som er sat sammen med og for den unge. Alle aktører inklusiv den 

unge har dermed ejerskab i uddannelsesplanen, og med relationel koordinering 

i Den Kommunale Ungeindsats vil den individuelt tilpassede plan for den 

enkelte unge sikre den helt rette og helhedsorienterede indsats for netop 

ham/hende. 

En forudsætning for at nå målet om helhedsorienterede og koordinerede 

indsatser er det gode samarbejde mellem Uddannelsesvejledningen, 

Ungdomsskolen og Ungeenheden og de samarbejdsrum, som disse er en del af 

sammen med andre relevante aktører i den unges liv. Vi har i nedenstående 

skema illustreret arbejdsområderne for de tre afdelinger i forhold til forskellige 



 

aldersgrupper og ligeledes de forskellige samarbejdsrum, som kan være 

relevante for indsatsen for den unge. Disse samarbejdsrum skal sikre, at alle 

aktører i den unges indsats arbejder i samme retning, så indsatsen bliver så 

effektiv som muligt, og den unge får bedst mulig støtte til at komme videre på 

rette vej mod uddannelse og arbejde.  

Der vil altid være flere forskellige faggrupper repræsenteret i møderne, hvilket 

er med til at sikre et bredt fagligt fundament. Dette fundament er så igen med 

til at sikre, at indsatsen er helhedsorienteret og koordineret på tværs af de 

faggrupper, som er involverede i den unges indsats.  

 

I ovenstående figur fremgår altså de tre primære aktørers arbejdsområder 

samt, at de refererer til en styregruppe for den samlede ungeindsats. 

Ungdomsskolen arbejder med de unge, fra de går i 7. klasse, til de er 18 år. 

Ungdomsskolen har et bredt udbud af tilbud både inden for den daglige 

undervisning for elever, som ikke trives i den almindelige folkeskole, men også 

tilbud i fritiden, som er gældende for alle unge. En del af fritidstilbuddene 

omfatter klubber for de unge, hvor de unge kan finde sammen i fællesskaber. 



 

Talentspejderne er også en del af Ungdomsskolen, ligesom SSP er det. SSP+ 

arbejder med unge helt op til 25 år. 

Uddannelsesvejledningen (UU) arbejder med unge fra 7. klasse til 24 år. 

Uddannelsesvejledningen afholder kollektiv vejledning af de unge i 7. og 8. 

klasse. Vejledningen omhandler erhvervspraktik, intro og brobygning til 

uddannelse samt vurdering af uddannelsesparatheden. Hertil kommer 

individuel vejledning af de ikke-uddannelsesparate unge i 8. klasse.  

Uddannelsesvejledningen vejleder endvidere om optagelse.dk, foretager 

målgruppevurdering i forhold til FGU m.fl. og står for dokumentation af 

funktionsnedsættelser for de unge i 9. klasse. For de 15-17 årige sikrer 

Uddannelsesvejledningen desuden, at pligten til at være i uddannelse mv. 

overholdes. Endelig er der vejledning i forhold til uddannelse og fastholdelse 

heraf for de 18-24 årige. 

Ungeenhedens arbejde med de unge omfatter myndighed og indsatser efter 

både Serviceloven og Beskæftigelsesindsatsloven.  

For de 15-18 årige behandler Ungeenheden underretninger, henvendelser samt 

overdragelse af sager fra Børn og Familie. Ungeenheden varetager 

myndighedsopgaven og iværksætter foranstaltninger af divergerende grad. 

Ungeenheden etablerer og varetager også undervisning og 

beskæftigelsesindsatser.  

For de 18-30 årige varetager Ungeenheden myndighedsopgaven i den 

beskæftigelsesrettede indsats og etablerer og varetager 

virksomhedspraktikker, diverse udviklingsindsatser og undervisning, herunder 

STU. Ungeenheden laver i myndighedsarbejdet også indstillinger mv. til 

Rehabiliteringsteamet og varetager myndighedsopgaven og indsatsen i 

ressourceforløb for unge mellem 18 og 30 år. 

I figuren ovenfor er også de samarbejdsrum, der på tværs af de primære 

aktører så at sige ”kitter” indsatserne sammen til en samlet indsats for den 

enkelte unge. Møderne i Ungekoordinationsteamet, Visitationsudvalget for STU 

og Den Gode Overgang omhandler arbejdet med den enkelte unge, så der, som 

beskrevet i ovenstående, kan sikres en koordineret og helhedsorienteret 

indsats på tværs af fagligheder, og hvor andre relevante aktører kan inddrages. 

Fælles for møderne er, at deltagerne har den nødvendige 

beslutningskompetence, så der kan træffes en beslutning i forhold til den unges 

plan, når dette er nødvendigt. Dette sikrer, at der ikke er langt fra tanke til 

handling, og at den unge og familien oplever et hurtigt og fleksibelt system. 

I møder med Ungekoordinationsteamet, som er netværksmøder om ikke-

uddannelsesparate unge (IUP), deltager som minimum skoleleder, UU-vejleder, 

leder af Ungdomsskolen, souschef for PPR, socialfaglig leder for Børn og 

Familie, leder af Ungeenheden og skolens sundhedsplejerske. IUP-mødet 

afholdes typisk i februar/marts-måned på baggrund af en vurdering foretaget 

af skolen af elevernes uddannelsesparathed. For de elever hvor skole og UU-

vejleder vurderer, at der er behov for en tværgående indsats, udarbejdes en 

beskrivelse af udfordringerne, hvorefter mulige indsatser drøftes i IUP-mødet, 



 

og det aftales, hvem der gør hvad i det videre forløb, hvori UU-vejleder og 

skoleledelse er nøglepersoner. Formålet med møderne er at sikre en hurtig og 

effektiv indsats for unge, hvor der måtte være komplekse problemstillinger, 

gøre det lettere at koordinere en indsats på tværs af afdelinger, sikre at viden 

fra forskellige fagprofessioner mødes, give kendskab til muligheder for hjælp og 

støtte, arbejde forebyggende i højere grad og skabe overblik over 

udfordringerne på de enkelte skoler med henblik på evt. at skabe løsninger på 

tværs af skolerne – og selvfølgelig at sikre, at så mange unge som muligt bliver 

uddannelsesparate. 

I september/oktober-måned afholdes opfølgningsmøder i 9. klasse efter behov. 

Visitationsudvalget for STU mødes fem gange om året og drøfter her unge, der 

måtte være i målgruppen for STU. Ligesom Ungekoordinationsteamet så har 

deltagerne i Visitationsudvalget for STU den nødvendige 

beslutningskompetence. I Visitationsudvalget sidder Faglig Leder fra 

Børnehandicap, Faglig Koordinator for Velfærdsrådgivningen og Souschef for 

PPR. Formand for Udvalget er Leder af Ungeenheden. Uddannelsesvejledningen 

laver forud for møderne indstilling i forhold til den enkelte unge og indbringer 

denne sammen med relevante afklaringer for Visitationsudvalget, der så træffer 

afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af målgruppen for STU, og hvilket 

undervisningstilbud der vil være relevant. 

Den Gode Overgang er et samarbejdsrum mellem Børn og Familie, 

Børnehandicap, Ungeenheden og Velfærdsrådgivningen. Der afholdes møder i 

Den gode Overgang tre gange om året, i januar, maj og oktober måned. I 

møderne deltager også Uddannelsesvejledningen. 

I mødet drøftes sager vedrørende 16½ årige, hvor der er en indsats i 

Børnehandicap, og hvor det er skønnet, at denne indsats vil skulle fortsætte ud 

over det fyldte attende år. Der påbegyndes herefter i mødet en tilrettelæggelse 

af den fremtidige indsats for den enkelte unge, og samarbejdsrelationerne 

aftales. 

I målgruppen for Den Kommunale Ungeindsats er også de unge, som vil få 

tilknytning til den nye FGU-skole i Hedensted Kommune. Samarbejdet om 

FGU’en og at finde elever dertil ligger i samarbejdsrummet mellem de tre 

primære aktører. 

Den unge skal opleve, at Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune 

står klar med rådgivning og hjælp ved overgange mellem grundskole, 

overbygningsskole, uddannelse, arbejde eller anden aktivitet. Det er ofte i 

overgangene, at de unge oplever, at det er svært at følge med. De unge skifter 

fra et kendt miljø til et ukendt miljø og måske følger der en helt ny 

omgangskreds med. Det kan være svært for de unge at håndtere, og det er her 

Den Kommunale Ungeindsats skal sætte ind. 


