Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.
Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring
Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på MultiCenter Syd har en opdateret
uddannelsesplan, der beskriver formålet med forløbet. Det bør fremgå af uddannelsesplanen om
der er tale om en ung som gør brug af produktionsskolen i bred forstand/afklaring2, eller om det er
en ung, hvor der målrettet skal vurderes i forhold til EGU/ EGU-afklaringsforløb.
Ved start på MultiCenter Syd som ordinær elev, målgruppevurderes den unge altid af UU.
Produktionsskolen og UU forpligtiger sig til senest 3 mdr. efter opstart at gennemføre en
opfølgende samtale med den unge3.

Der er 2 veje som kan fører til afklaringsforløb rettet mod EGU-målgruppen.



Via MultiCenter Syd.
Via virksomhed/erhverv.

Via MultiCenter Syd. Her er 3 veje ind på skolen:




Afsluttet skolepligt/grundskolen – målgruppevurdering via UU. Aldersgruppe: 16 år til 25 år.
Ikke afsluttet skolepligt – betalingstilsagn/IDV4, ingen målgruppevurdering. Aldersgruppe:
Under 16 år.
Via aftale med Jobcenteret – ingen målgruppevurdering. Aldersgruppe:18 år til 30 år.

Er der tale om en ung som forlader grundskolen og som skal direkte i EGU-afklaringsforløb
overdrages den unge personligt. På mødet deltager den unge og den unges forældre/værge,
grundskolevejlederen, kommende ungevejleder samt EGU-vejlederen.
Ved et forløb med bred afklaring/ordinært produktionsskoleforløb, hvor kompetenceafdækningen
sandsynliggøre at EGU kan være en mulighed, aftales det mellem elev/forældre og MultiCenter
Syd, at der iværksættes et målrettet EGU-afklaringsforløb. Den unges uddannelsesplan justeres.
EGU-vejleder kobles først på elevens sag, når et EGU-afklaringsforløb iværksættes. Indtil da
er det MultiCenter Syds værkstedslærere og vejledere som har ansvaret for elevens forløb.

Unge defineres her som værende inden for aldersgruppen 13-25 år.
De fleste produktionsskoleforløb begynder med en bred afklaring. For nogle elever vil EGU afklaring
komme efterfølgende, som en udløber generel kompetenceafdækning.
3 For yderligere se samarbejdsaftale Produktionsskole og UU. www.uuguldborgsund.dk
4 IDV = Indtægts dækket virksomhed
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Via virksomheds praktik:
Er der tale om en ung i praktik i en virksomhed hvor det af UU og/eller GBS B&U/Jobcenter
skønnes ikke relevant for den unge at starte EGU-afklaringsforløb via MultiCenter Syd, vil det være
virksomhed og UU/Jobcenter, der med kendskabet til den unge, skal vurdere hvor langt den unge
er i processen/afklaringen rettet mod EGU. Det er nærliggende at antage at den unge kan starte
sin EGU-plan i den samme virksomhed som de er i praktik i, når den unge er vurderet parat.
EGU-vejlederen kan rekvireres til at informere virksomheden, den unge og kommunal aktør om
formelle krav og praktiske oplysninger omkring selve uddannelsen.
EGU-vejleder kobles på når det vurderes at den unge lever op til de formelle kriterier5 som
skal opfyldes inden start på en EGU-plan. Efterfølgende udarbejder EGU-vejleder sammen
med den unge og virksomheden den konkrete EGU-plan.

Når en ung påbegynder et forløb på MultiCenter
EGU-afklaringsforløb på MultiCenter Syd, varighed minimum 3 måneder.
Når eleven vurderes klar til at påbegynde EGU-afklaringsforløb ”trykkes der på knappen”.

1.måned. UU-vejleder og EGU-vejleder orienteres om start på afklaringsforløb. Denne
orientering fortages af MultiCenter Syds vejledere. De indkalder om nødvendigt til møde også.
MultiCenter Syd kigger målrettet på:









Fremmøde og mødestabilitet
Faglig afklaring
Samarbejdsevne og villighed
Selvstændighed
Motivationen for uddannelses og arbejde
Fleksibilitet
Sociale kompetencer i forhold til arbejdsplads
Boglige forudsætninger

Dette gøres ud fra normal faglig praksis på produktionsskolen, herunder vurdering og beskrivelse
af faglige og personlige kompetencer jf. værktøjet: kompetence dokumentation.
Er eleven efterfølgende klar til erhvervs- og virksomhedspraktik og eventuelt kombinationsforløb6,
iværksættes 2.måned af afklaringsforløbet.
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Kriterierne beskrives sener i dette notat

Er eleven ikke klar til erhvervs- og virksomhedspraktik: EGU-vejleder orienteres om status
MultiCenter Syd beskriver årsagen til dette, og aftaler sammen med elev og UU- vejleder et nyt
perspektiv. Hvad skal der til for at erhvervs- og virksomhedspraktikken bliver aktuelt for eleven?
Hvem skal evt. hjælpe til? Kræver det længere tid?
2.måned. Erhvervs- og virksomhedspraktik. MultiCenter Syd har ansvaret for planlægning mv.
Eleven sendes i praktik i en, eller flere virksomheder som retter sig mod det fagvalg som eleven
ønsker7. (Måske kan virksomheden blive praktikdelen i en kommende EGU).
Virksomheden evaluerer på en 5 trins skala:



Personlige kompetencer
Faglige kompetencer

Er erhvervs- og virksomhedspraktikken gået godt og perspektivet fortsat EGU inden for det valgte
fagområde, iværksættes 3.måned af afklaringsforløbet.
(Inden for en del fagområder kan der være sæsonmæssige forudsætninger, som kan have
indflydelse på om/hvornår en praktik kan lade sig gøre).
Eleven har ikke profiteret positivt af erhvervs- og virksomhedspraktikken:
Der kan være tale om:
 Fysiske begrænsninger hos den unge
 Det faglige område var alligevel ikke sagen (dvs. omvalg)
 Eleven kan ikke magte det pågældende fagområde
 Kemien mellem ung og arbejdsgiver passer ikke
 Personlige- og sociale udfordringer hos eleven
 Andet…
MultiCenter Syd, elev og UU- vejleder analyserer i fællesskab forhindringer og muligheder og
beskriver perspektiverne. Skal der fortsættes med EGU målsætningen og hvad vil det kræve?
Anden relevant aktør kan medinddrages i denne proces.



EGU- vejleder medinddrages i perspektiveringen
Sagen kan fremføres i Det Tværfaglige Samarbejdsudvalg. Dette sker via UU.

Kombinationsforløb: Her kan eleven i 2 – 5 uger afprøve dele af EUD på Erhvervs- og SOSU skoler, mens
de fortsat er produktionsskoleelev.
7 Eleverne har 4 ugers praktik til rådighed pr ½ år de er indskrevet som produktionsskoleelev. Denne
tidsbegrænsning gælder ikke for unge via aftale med jobcenter, samt eventuelt unge med betalingstilsagn.
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3.måned. EGU-vejlederen har nu primært ansvar for indholdet i elevens forløb.
EGU-vejleder og elev begynder i fællesskab at afdække muligheder og afstemme forventninger til
indholdet i en EGU plan, samt foretage et virksomheds/arbejdsgiver match.
EGU-vejleder har ansvaret for at udarbejde den konkrete EGU-plan og få denne godkendt hos UU.
Eleven er fortsat i gang på MultiCenter Syd, eller i erhvervs- og virksomhedspraktik, såfremt eleven
har mere praktiktid til rådighed. Er der tale om en praktikvært som ønsker at indgå som aktør i det
konkrete EGU forløb, speedes processen omkring godkendelsen af EGU plan maksimalt op.
Ved slutningen af 3.måned kan den endelige EGU plan og selve EGU forløbet iværksættes,
såfremt det er muligt at identificere og etablerer praktikdelen i en virksomhed.
Er dette ikke muligt har eleven status af at være afklaret til EGU og ”aktivt praktikpladsøgende”8.
Herefter vil eleven have mulighed for enten:




At fortsætte på MultiCenter Syd, forudsætter eleven har mere tilbage af sin kvote9
Virksomhedspraktik via UU i alt 13 uger uden forsørgelse. Unge under18 år.
Søge om kontanthjælp. Unge over 18 år.

Formelle kriterier som skal være opfyldt inden EGU plan kan iværksættes.








Kunne passe 37 timers arbejde om ugen, jf. bekendtgørelse for EGU /praktikperiode
Fag afklaret inden for jobområde
Mødestabil
Samarbejdsvillig
Motiveret for 2 – 3 års uddannelse
Besidde kompetencerne til at modtage 20 -40 ugers skole/teoriundervisning
At perspektivet for at blive selvforsørgende i løbet af 2 -3 år er tilstede ved start på planen

Samarbejde.
Multicenter Syd, Guldborgsund Kommune og UU Lolland-Falster har indgået forpligtende
samarbejdsaftaler.


EGU samarbejdsaftale mellem MultiCenter Syd og Guldborgsund Kommune

Dette kan sidestilles med en EUD-elev som har afsluttet grundforløb og ikke kan påbegynde hovedforløb
før der er lavet en uddannelsesaftale.
9 Kvoten er 12 måneders produktionsskoletid samlet set og bestemt af lovgivningen.
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Samarbejdsaftale mellem UU Lolland-Falster og ungdomsuddannelserne

I tilfælde hvor en sag skal fremføres i Det Tværfaglige Samarbejdsudvalg sondres der således:



Unge uden iværksat EGU-plan. Her er det UU som fremfører sagen for udvalget
Unge med iværksat EGU-plan. Her er det GBS undervisningsafdeling som fremfører sagen
for udvalget.

Forpligtigelser.
Alle aktører er forpligtet til at følge den lovgivning som de enkelte elementer høre under, oftest
udmøntet via bekendtgørelser for det enkelte område.
Eksempelvis:







Lov om EGU
Lov om Produktionsskoler
Lov om en aktiv beskæftigelses indsats
Service Loven
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv

