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Nyt fundament for Ungekoordinationsudvalget 
 

Byrådet besluttede i 2010 en ungestrategi med en vision om, at 95 % af de unge opnår en 

ungdomsuddannelse. Dette er et værdifuldt afsæt for kommunens ungeindsats og for 

arbejdet i det tværgående Ungekoordinationsudvalg, som siden 2011 har koordineret 

indsatser og projekter på tværs af de faglige områder.  

 

Undervisningsministeriets prognoser peger på, at op mod 95 % af de unge i Silkeborg 

med tiden vil opnå en ungdomsuddannelse. Silkeborg Kommune er således godt på vej ift. 

at realisere 95 % målsætningen, men en række udviklinger kræver et styrket fokus på 

fælles mål og retning for den tværgående ungeindsats for at komme helt i mål.  

 

Hertil kommer, at Ungekoordinationsudvalget ønsker et tydeligere fokus på, at alle unge i 

kommunen skal have mulighed for at leve et godt liv med størst mulig grad af trivsel, 

fællesskaber, uddannelse, job og selvforsørgelse. Derfor har Ungekoordinationsudvalget 

fornyet fundamentet for udvalgets arbejde.  

 

Den brændende platform 

Det nye fundament skal sammen med fælles bevillingsmål for ungeindsatsen adressere, at 

ungeområdet er præget af en række udfordringer, der kræver nye løsninger. Blandt de 

tydeligste er: 

 

 En markant stigning i sårbare og psykisk syge unge  

Udviklingen giver øget mistrivsel, øget ensomhed, udfordrer 

uddannelsesparatheden og øger risikoen for en løsere tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Der skal findes flere løsninger, der kan forebygge psykisk 

sårbarhed og sygdom, hvor det er muligt, og ellers støtte unge til at 

overkomme/mestre deres psykiske sårbarhed og sygdom bedst muligt. 

 

 Øgede optagelseskrav på erhvervsuddannelserne 

Erhvervsskolereformen har indført krav om en karakter på 02 i dansk og 

matematik for at blive optaget på erhvervsuddannelserne, og grundforløbet til 

uddannelserne er forkortet til 20 uger for alle og uden forlængelsesmuligheder.  

Der skal findes nye løsninger, som ruster flere unge til at leve op til de formelle 

adgangskrav. 

 

 Pauser mellem grundskole og ungdomsuddannelse 

20 % af de unge har ikke gennemført en ungdomsuddannelse 6 år efter, at de har 

afsluttet 9. klasse. Længerevarende ”pauser” mellem grundskole og 

ungdomsuddannelse kan øge risikoen for ikke at komme i gang med en 
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Side 2 

uddannelse. Der skal findes nye løsninger på, at flere starter hurtigere på og 

gennemfører ungdomsuddannelse. 

 

 Øgede kompetencekrav på arbejdsmarkedet 

Virksomhederne kalder på en stadig mere veluddannet arbejdskraft for at stå 

stærkt i konkurrencen og udnytte deres vækstmuligheder. Bl.a. vil efterspørgslen 

efter faglærte medarbejdere stige, mens den falder for ufaglærte. Der skal findes 

nye løsninger på, at flere unge løfter deres uddannelsesniveau og får fast fodfæste 

på arbejdsmarkedet. 

 

Uddannelsespotentialet blandt de unge 

Ungekoordinationsudvalget har med afsæt i Byrådets vision uddannelse som et vigtigt 

omdrejningspunkt i indsatsen. Gruppen af unge er imidlertid meget sammensat, og en 

overordnet vurdering af uddannelsespotentialet blandt en ungdomsårgang i Silkeborg er: 

 

 85 % har ressourcerne til relativt uproblematisk at opnå en ungdomsuddannelse  

 10 % kan med den rette støtte opnå en ungdomsuddannelse, f.eks. med særlig 

vejledning, studieforberedende forløb, fastholdelses-/mentorindsats, afklaring og 

kompetenceudvikling gennem virksomhedspraktik, sociale tilbud mv. 

 5 % har ikke ressourcer til at kunne opnå en ordinær ungdomsuddannelse, men 

kan på andre måder støttes til et liv med trivsel, fællesskaber og 

erhvervskompetence/beskæftigelse. En mindre andel af disse unge har så psykiske 

eller fysiske funktionsnedsættelser, at det primære mål er at tilbyde støtte til, at de 

kan leve et liv med sociale fællesskaber, alternative former for beskæftigelse mv. 

 

Ungekoordinationsudvalget retter særlig opmærksomhed på de ca. 15 %, der i varieret 

grad har brug for støtte for at komme så tæt som muligt på et almindeligt liv med 

uddannelse, arbejde og sociale fællesskaber. 

 

Udvalgets mission, vision og strategiske mål 

 

Mission 

Ungekoordinationsudvalget fremmer en sammenhængende, tværgående, samskabende og 

effektiv indsats for udsatte unge mellem 15 og 30 år. 

 

Vision 

Alle unge i Silkeborg Kommune opnår et liv med størst muligt grad af uddannelse, 

beskæftigelse, trivsel og deltagelse i sociale fællesskaber.  

 

Strategiske mål 

Udvalget har to overordnede målsætninger: 

 



 

 

 

 

Side 3 

1. De unge, der med støtte kan opnå en ungdomsuddannelse, tilbydes en målrettet 

og sammenhængende indsats, som hjælper dem til at kunne påbegynde og 

gennemføre en uddannelse.  

 

2. De unge, der ikke kan opnå en ungdomsuddannelse, støttes til et liv med størst 

mulig grad af erhvervskompetence, beskæftigelse, trivsel og deltagelse i sociale 

fællesskaber. 

 

Ungekoordinationsudvalget udarbejder forslag til flerårige, tværgående bevillingsmål og 

opdaterer hvert år bevillingsmålet/-målene med konkrete handlinger og succeskriterier for 

det kommende års ungeindsats. Dette skal bidrage til, at handlingerne er politisk 

forankrede, hænger sammen på tværs og tilpasses de løbende behov på ungeområdet.  

 

Mindset 

Ungekoordinationsudvalget baserer sit arbejde på et fælles, fagligt mindset i den 

tværgående ungeindsats. 

 

1. Et bredt ungesyn 

Hvor uddannelse, beskæftigelse, trivsel og sociale fællesskaber alle er vigtige 

ingredienser i et godt ungeliv 

2. Helhedsorienteret, koordineret og tidlig indsats  

Med særlig fokus på sammenhæng, gode overgange og fremdrift på kritiske 

tidspunkter i den enkelte unges forløb  

3. Udvikling af de unges handlekraft  

Gennem empowerment, samskabelse og mobilisering af ressourcer i de unges 

netværk   

4. Tæt grænsekrydsende samarbejde  

Internt i kommunen og med udsyn til uddannelsesinstitutioner, virksomheder, 

frivillige og andre samarbejdsparter. 

5. Den bedste professionalisme 

Som sættes i spil på det rette tidspunkt og med løbende videreudvikling af viden, 

metoder og redskaber. 

 

Rolle og rammer 

Ungekoordinationsudvalget arbejder i to sammenhængende spor:  

 Udvikling og samordning af de konkrete indsatser til udsatte unge  

 Udvikling og samordning af den tværgående sagsbehandling 

 

Konkret er udvalgets opgave at: 

 Skabe de bedst mulige rammer for at koordinere og udvikle en sammenhængende 

sagsbehandling og indsats på tværs af fagligheder og sektioner  

 Sætte områdernes ressourcer i spil ift. mission, vision og målsætninger 

 Foreslå og forankre bevillingsmål med handlinger for den tværgående indsats 

 Følge op på mål og handlinger og korrigere den tværgående indsats 



 

 

 

 

Side 4 

 Sikre inddragelse og samskabelse med unge, medarbejdere, eksterne 

samarbejdspartnere mv. 

 Rådgive det politiske niveau og koncernledelsen om udviklings- og 

handlemuligheder i den tværgående ungeindsats. 

 Søsætte, organisere og bemande tværgående udviklingsprojekter og 

prøvehandlinger 

 Udbrede viden om hinandens ungeindsatser og understøtte fælles 

kompetenceudvikling, der kan styrke den tværgående ungeindsats 

 Identificere finansieringsmuligheder til udvikling af ungeindsatsen, herunder i egne 

ressourcer, puljer, fonde mv.  

 

Udvalget består af ledelsesrepræsentanter fra: 

 Beskæftigelse 

 Børne- og Familie 

 Kultur- og Fritid 

 Skole 

 Social 

 Sundhed og Omsorg 

 Garantiskolen 

 

De kommunale repræsentanter udpeges af de relevante afdelingschefer. 

 

Udvalget kan ad hoc og med konkret formål invitere repræsentanter ind fra andre 

afdelinger i kommunen, uddannelsesinstitutionerne, frivilligområdet, virksomheder, andre 

kommuner mv. 

 

Udvalget mødes 6 gange årligt, hvoraf 2 er heldagsmøder. Der afvikles heldagsmøde i 

første kvartal bl.a. med fokus på forslag til bevillingsmål og fjerde kvartal bl.a. med fokus 

på opfølgning og overgang til det kommende år. 

 

Formandsrollen og sekretariatsrollen går på skift hvert andet år, forskudt fra hinanden. 

Formand og sekretær er fra to forskellige afdelinger. 
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