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PITSTOP 3 

HOLBÆK KOMMUNE 

FOKUS PÅ KERNE- 
OPGAVEN  
– UDDANNELSE  
TIL ALLE UNGE

FOR OG MED BORGERNE – ORGANISERING EFTER KERNEOPGAVEN
Med visionsprojektet ‘Holbæk i Fællesskab’ satte byrådet i Holbæk Kommune i 2014 retning på 
udvikling af fremtidens kommune. Ambitionen var at blive en kommune, hvor vi skaber resultater 
i fællesskab med borgere, erhvervsliv, foreninger, frivillige og medarbejderne. Vi skal skabe bedre 
og billigere løsninger ved at bringe nye ressourcer i spil og gå nye veje – sammen med andre. På den 
baggrund besluttede byrådet at sætte kerneopgaven i centrum for vores måde at organisere os på 
og derigennem stille skarpt på den værdi, vi skal skabe for og med borgere og andre interessenter.

Den nye organisation trådte i kraft i 2015. Holbæk Kommune er organiseret i seks kerneområder: 
Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle kan Bidrage, Kultur, Fritid og Borgerservice, Aktiv 
Hele Livet og Vækst og Bæredygtighed. Disse understøttes af to tværgående stabe: Økonomi og 
Organisationsservice.
 
UDDANNELSE TIL ALLE UNGE – DEN NYE ELEV I KLASSEN
Uddannelse til Alle Unge var det mest nyskabende kerneområde ift. den tidligere organisering. 
Området samlede fagligheder og kompetencer fra 10 forskellige afdelinger i kommunen. Ca. 300 
medarbejdere skulle flytte, have ny leder og nye kolleger samt tænke opgaveløsning på en ny 
måde. Det var en både spændende og udfordrende tid for alle.

Kerneområdets målgruppe omfatter unge fra de afslutter grundskolen, indtil de har gennemført 
en erhvervskompetencegivende uddannelse eller til de fylder 30 år. Uddannelsesvejledningen og 
klubområdet varetager dog også opgaver ned i grundskolen, og Kommunikationscenteret vareta-
ger opgaver i relation til ordblindhed, hjerneskade mv. for alle borgere uanset alder.

Kerneområdet har gennemgået en række mindre tilretninger gennem de fire år og er i dag organi-
seret i to områder: Ungeindsatsen og Undervisning & Forebyggelse. Desuden er der en lille stabs-
funktion tilknyttet chefen for kerneområdet. De to områder varetager:
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Ungeindsatsen:
 • Uddannelsesvejledning til børn og unge i udskolingen indtil den unge fylder 25 år
 • Myndighedsbehandling ift. Servicelovens børneparagraffer inkl. efterværn
 • Myndighedsbehandling ift. Lov om Aktiv beskæftigelse og Servicelovens voksenparagraffer
 • Tilbud som myndigheden kan bevilge i henhold til Serviceloven og Lov om Aktiv beskæftigelse. 

Undervisning & Forebyggelse:
 • Fritid og Forebyggelse – Ungdomsskole, ungdomsklubber, SSP-arbejdet, Cirkus Kæphøj
 • Dagundervisning – 10. klasse, 10Plus, 10Plus-kæphøj, Ungdomsklassen, UM10 (modtageklasse)
 • CSU Ungdomsuddannelse – Studiegården (boliger), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
 • CSU Kommunikationscenter – Hjerneskade/rehabilitering, specialundervisning for voksne, Læse-

tek

Staben varetager bl.a. betjening af Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse, Projektudvalget for Unge 
og Uddannelse, overordnet økonomistyring, statistik og analyser, dialog med lokale aktører m.m.

ERFARINGER INDTIL NU – OG VI BLIVER HELE TIDEN KLOGERE
Det er muligvis overmodigt at konkludere, at den nye organisering alene kan forklare den positive 
udvikling på området, men faktum er, at:

 • Flere unge gennemfører en uddannelse
 • Færre unge er på uddannelseshjælp
 • Frafaldet fra ungdomsuddannelserne er reduceret

Taget i betragtning, at udviklingen er sket samtidig med, at området er blevet beskåret betydeligt 
budgetmæssigt, er det en præstation, som vi er stolte af i Holbæk Kommune. Derudover er det 
værd at bemærke, at trivslen blandt medarbejderne er god og fraværet lavt sammenlignet med 
andre områder i kommunen.

Det er vores erfaring, at det er en krævende opgave at samle så mange lovgivninger, fagligheder og 
kompetencer under én. Kontoplaner, dataregistreringer og it-systemer er ét område, hvor der skal 
tænkes kreativt, samarbejdsrelationer og tillid på tværs af området er et andet. Det kræver ledel-
sesmæssig vilje og stærk tro på ideen at implementere de nødvendige forandringer helt i bund.
Vi lagde ud med en vision om, at alle medarbejdere i princippet skulle kunne alt ift. den unge. På 
det punkt er vi blevet klogere: vi har brug for ekspertise, og alle kan ikke være eksperter i alt. Koor-
dinering, samarbejde og ønsket om i fællesskab at finde de gode løsninger for den unge er det, vi 
skal fremme.

Princippet om, at vi arbejder for og med borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.fl. 
viste sig at bære frugt. Gennem en vedholdende indsats for at samle uddannelsesområdets inte-
ressenter omkring bordet er der skabt tillidsfulde og kreative samarbejdsfora, bl.a. Elevtjenesten 
og Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC). Vi kan simpelthen mere, når vi gør det sammen.
Ting tager tid, og store organisationsændringer giver ikke fuld effekt fra dag 1. Tværtimod kan det 
skabe frustration og nedgang i produktivitet i en periode. Efter fire år mener vi dog at kunne se, at 
vi lykkes bedre med kerneopgaven – til gavn for vores unge i Holbæk Kommune.

David Jensen, chef for Uddannelse til alle Unge
Holbæk Kommune
dajen@holb.dk


