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Hvem er Rette-Kurs?
Rette-Kurs har eksisteret siden 2007 og er et privat social-
pædagogisk tilbud i Guldborgsund kommune. Rette-Kurs 
har en pædagogisk og sociologisk profil, hvor kerneydelsen, 
og målet, er at skabe ambitiøse, innovative og selvforsør-
gende unge.

Rette-Kurs er båret af en gruppe fagligt funderede social-
pædagoger, der har mange års erfaring i at arbejde pro-
jektorienteret med unge i deres mest følsomme perioder i 
livet. Det ligger Rette-Kurs på sinde at støtte den unge med 
skole- og uddannelseslivets mange valg og med de motiva-
tionsbarrierer, der kan opstå.

Vores tilgang er en personlig mødeform, hvor ansigt og 
kontaktperson er den samme både udenfor ”åbningstid” i 
hverdagene og i weekenderne. 

For at sikre kontinuerlig bredde og fleksibel spændvidde i 
den pædagogiske helhedstænkning hos Rette-Kurs, arbej-
des der både med den unge selv, med det netværk som 
den unge indgår i og i tæt dialog med forældre og UU-
vejledere.

Hvad kan vi tilbyde dig som ung?
Sammen med dig vil vi arbejde inden for nogle forskellige 
områder, så vi sammen kan arbejde frem mod de mål og 
drømme du har ift. uddannelse og din fremtid. Ikke alle 
ved, hvad de vil, da der er mange muligheder og måske tør 
du ikke at drømme eller tænke ”at det kan jeg ikke”. Vi 
arbejder sammen med dig frem mod et uddannelsesforløb, 
praktik eller et arbejde, hvor du kan og er tryg ved det.
Vi mødes med din UU-vejleder og får udarbejdet en uddan-
nelsesplan.

De 8 kompetence indikatorer: 
Rette-Kurs har, i samarbejde med Danmarks pædagogiske 
universitet, udarbejdet 8 kompetence indikatorer/punkter, 
som tager fat i flere forskellige ting omkring dig, der alle 
sammen er vigtige for at komme godt i gang med ung-
domslivet. Punkterne er:

• Selvværd
• Akademisk selvværd
• Social kompetence
• Personlig kompetence
• Problemløsningskompetence
• Innovations kompetence
• Forandrings kompetence
• Kompetence til positiv selvvurdering

Når Rette-Kurs arbejder med punkterne, så gør vi det på 
forskellige måder. I det punkt, der hedder ”social kom-
petence”, der kan man f.eks. få tilbudt styrketræning og 
kørsel til uddannelsesinstitutioner. Her vil der også være 
jeg-støttende samtaler, som er samtaler, som du har med 
din kontaktperson fra Rette-Kurs.

Delmål og mål:
Sammen med dig, din UU-vejleder og Rette-Kurs, så laver 
vi delmål og mål for dig. De delmål og mål, som vi laver vil 
ligge i forbindelse med din uddannelsesplan.

Et af målene er fastlagt. Det er, at du skal opnå et højere 
fagligt niveau, der vil få dig tættere på enten uddannelse, 
praktik eller arbejde. 

For at dette kan lykkes, er det vigtigt, at der er et tæt sam-
arbejde mellem dig, din UU-vejleder og Rette-Kurs, hvor 
vi bruger de 8 kompetence indikatorer for at komme hele 
vejen rundt.


