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HOLBÆK KOMMUNE  

BROEN TIL  
UDDANNELSE  
– ET HELHEDS- 
ORIENTERET TILBUD

Ungeindsatsen har i perioden 1. januar 2018 - 31.marts 2020 haft midler fra STAR til en særlig bro-
byggende indsats for unge langt fra uddannelse. Holbæk Kommune har samlet set et godt resultat 
med at få unge i uddannelse og job, og vi har valgt at fortsætte denne metodiske tilgang i et andet 
projekt. Sammensætningen af et forløb tog udgangspunkt i den enkelte unges behov. Udfordrin-
gerne bestod bl.a. i høj grad af psykisk sårbarhed og forskellige diagnoser. Vores oplevelse er, at 
det som bragte succesen ind i projektet var, at der kunne tilrettelægges individuelle forløb mod 
en virksomhedsplacering og afklaring til uddannelse, og at alle blev fulgt tæt af en mentor. Dette 
kombineret med gruppeforløbene, hvor de unge følte sig trygge.

På fundamentet af tryghed og mod, fik vi de unge til at deltage i ekskursioner til uddannelsesste-
der og virksomheder. Besøgene gav nogle unge lyst til at afprøve uddannelser, hvor vi fik etable-
ret ugelange praktikker. For de unge der ikke var klar til at komme i almindelig praktik, blev der 
indgået en samarbejdsaftale med Biltema i Holbæk, som de unge kunne bruge som træningsbane. 
Flere unge kom i job derefter. Du kan læse mere om det landsdækkende projekt her, og vi står også 
gerne til rådighed for kontakt og inspirationsbesøg. 

 › BUDSKABER 

 › Gruppeforløb danner venskaber, som resulterer i at flere tør udforske verden og bedre kan me-
stre hverdagen.

 › Mentorerne var også virksomhedskonsulenter og undervisere på gruppeforløbene, hvilket gav 
mulighed for kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for den enkelte unge. 

 › Individuelle forløb, med mulighed for ændringer undervejs, samt tæt sparring med mentor bi-
drog til succesen.
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