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LOLLAND KOMMUNE

SUCCES MED DE UNGE

ALLE UNGE SKAL
VÆRE I GANG
For at leve op til den nationale uddannelsespolitiske målsætning, har Lolland Kommune besluttet
tre pejlemærker:
1. Alle unge skal være i gang.
2. Alle unge skal nå længst muligt.
3. Alle unge skal mødes af en sammenhængende og tværfaglig indsats.
Med det afsæt, har Ungeindsatsen inviteret 8 unge fra 9. klasse med bekymrende meget fravær, til
at deltage i et projekt om at forankres i uddannelse eller beskæftigelse. Udvælgelsen er foretaget
af skolens lærer og kommunens UU-vejleder. 7 unge har takket ja til at deltage, og alle 7 er pt. i
gang med uddannelse eller beskæftigelse – alle er mødestabile. UU-vejlederen har, sammen med
den unge, udarbejdet den unges uddannelsesplan.
De unge og deres forældre har fået tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonens opgave er at støtte og hjælpe den unge til at fuldføre uddannelsesplanen, samt at holde løbende kontakt med den
unge. Dette kan være via møder, sms og telefonsamtaler. Samtalerne omhandler ofte overvejelser
og bekymringer vedr. job eller uddannelse. Vi ønsker at vise, at alle, uanset baggrund, kan forankres i uddannelse og beskæftigelse og opnå et liv i selvforsørgelse.

› BUDSKABER
› Alle unge skal være i gang: Lolland Kommune arbejder for et bæredygtigt samfund, hvor befolkningen er i trivsel og består af driftige, sunde, aktive, uddannede og selvhjulpne borgere.
› Alle unge skal nå længst muligt: Unge med et stort fravær i folkeskolen eller som er faldet ud af
uddannelse, kan finde vejen til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Den
unge træffer beslutningen om, at det skal ske, og Ungeindsatsen hjælper den unge med at realisere planen.
› Uddannelse: Undersøgelser viser, at jo bedre uddannet et menneske er, des bedre liv opnås. Et
sundere liv – hele livet – også i alderdom.
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