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PITSTOP 4 

HEDENSTED KOMMUNE 

HÆNGER DEN  
NYE SAMMEN- 
HÆNGENDE UNGE-
INDSATS SAMMEN?

Den sammenhængende 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 kommunen. 

Den sammenhængende ungeindsats sikrer, at vi 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 forud-
sætningerne for at kunne bygge et fundament, som medvirker til, at de er velfungerende og selv-
forsørgende.

Formålet med etableringen af en sammenhængende ungeindsats med et skarpt fokus på inddra-
gelse af diverse samarbejdsparter er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én 
samlet enhed.

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. I næste ring sidder styre-
gruppen, som har det organisatoriske ansvar, og i næste lag er de tre hovedaktører i den sammen-
hængende ungeindsats: Ungdomsskolen, Uddannelsesvejledningen og Ungeenheden. I midten af 
hele indsatsen er kernen – nemlig den unge selv.

Den sammenhængende ungeindsats sikres bl.a. ved et tæt tidligt samarbejde, hvor unge med 
komplekse sager kan få tildelt en koordinerende kontaktperson. Det er den koordinerende kon-
taktpersons opgave at vide, hvor den unge kan få den rette hjælp og sørge for, at den unge kom-
mer derhen. Når indsatsen er iværksat, og der er udarbejdet en uddannelsesplan for den pågæl-
dende unge, er det kontaktpersonens opgave at bevare overblikket i indsatsen.
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En forudsætning for at nå målet om helhedsorienterede og koordinerede indsatser er det gode 
samarbejde mellem Uddannelsesvejledningen, Ungdomsskolen og Ungeenheden og de samar-
bejdsrum, som disse er en del af sammen med andre relevante aktører i den unges liv. Dette er il-
lustreret i nedenstående skema. Samarbejdsrummene skal sikre, at alle aktører i den unges indsats 
arbejder i samme retning, og den unge får den bedste støtte til at komme videre mod uddannelse 
og job. 

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 Ungekoordinations-
teamet, Visitationsudvalget for STU og Den Gode Overgang omhandler arbejdet med den enkelte 
unge, så der kan sikres en koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af fagligheder. Fælles 
for møderne er, at deltagerne har den nødvendige beslutningskompetence, så der kan træffes en 
beslutning ift. 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 på baggrund af en vurdering foretaget af skolen af elevernes uddannelsesparat-
hed. 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.

Visitationsudvalget for STU mødes og drøfter unge, der måtte være i målgruppen for STU. I Visita-
tionsudvalget 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 ift. den enkelte unge og indbringer denne sammen med rele-
vante afklaringer for Visitationsudvalget, der så træffer afgørelse om, hvorvidt den unge er omfat-
tet 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. 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 afta-
les.

I målgruppen for den sammenhængende 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.

Pia Hermanstad, leder af Ungeenheden
Hedensted Kommune 
pia.hermanstad@hedensted.dk 


