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Indledning
Denne kvartalsrapport er den tredje som udgives af UU Guldborgsund i
2019. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere
relevant data og information om de unges uddannelsesaktiviteter.
Rapporten udgives 4 gange årligt og tilpasses med de fokuspunkter som er
relevante i det pågældende kvartal.
I denne kvartalsrapport kigger vi på hvor eleverne fra 9. og 10. kl. er startet op efter sommerferien.
Ligeledes kigger vi på opstarten af den nye forberedende grunduddannelse,
FGU. Herunder kontaktpersonsordningen under den nye kommunale ungeindsats og FGU.
Til sidst slutter kvartalsrapporten af med et kort blik på den snarlige ”Erhvervsskoledag” på 6. årgang.

HVOR ER 9.- 10. KL. ELEVERNE STARTET EFTER SOMMERFERIEN?
For både figur 1 og 2 gælder at elever fra folke- privat og efterskoler indgår i data.
Figur 1 giver et overblik over, hvilken aktivitet 9. kl. elever fra skoleåret
2018-19 pr. 13/9 er i gang med.
Figur 1.

Aktivitet pr. 13/9-2019
10.kl./ Efterskole
EUD
GYM (HHX, HTX, HF og STX)
FGU
Andet
I alt

271
59
249
20
52
651

Figur 2 giver et overblik over, hvilken aktivitet 10. kl. elever fra skoleåret
2018-19 pr. 13/9 er i gang med.
Figur 2.

Aktivitet pr. 13/9-2019
10.kl./ Efterskole
EUD
GYM (HHX, HTX, STX)
HF
FGU
Andet
I alt




8
89
156
44
20
39
356

Det skal bemærkes, at figurerne indeholder elever, der er startet
på uddannelser uden for kommunen (fx efterskole), men som
stadig er Guldborgsund borgere.
Kategorien ”Andet” indeholder fx unge der er i arbejde, STU, sygemeldt, i praktik osv.

Data er udtrukket via fagsystemet UNO UNG d. 13/9-2019.
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FGU – DEN FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

Pr. d. 12/9-2019 var der i alt indskrevet 195 Guldborgsund borgere på
FGU. Langt størstedelen af de unge er indskrevet i Nykøbing afdelingen,
men der er ligeledes unge indskrevet i Maribo og nogle få i Vordingborg.

Den 12. august 2019 slog den forberedende grunduddannelsen på Lolland-Falster dørene op for eleverne for første gang. Ved opstart d. 12/8
var der indskrevet elever fra hele Lolland-Falster på følgende 3 spor på de
tre FGU afdelinger i Nakskov, Maribo og Nykøbing.

AGU
PGU
Omsorg og sundhed
Mad og ernæring

Nakskov Maribo Nykøbing I alt
15
13
44
72

15
6

UU Guldborgsund har afholdt individuelle vejledningssamtaler med alle de
unge der ønskede optagelse på FGU. Hvis UU vejlederen i sin målgruppevurdering har vurderet at den unge er klar til opstart på FGU, er der efterfølgende blevet lavet en uddannelsesplan med klare personlige, sociale, faglige og praktiske mål, og giver dermed FGU institutionen en god
mulighed for at lave en forløbsplan. I forløbsplanen skal FGU-institutionen
beskrive, hvordan den unge undervejs i uddannelsen når sine mål på vejen mod ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.
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UU vejlederen der har lavet uddannelsesplan med en ung på FGU vil samtidig være den unges gennemgående kontaktperson for at støtte den
unge i at realisere sin uddannelsesplan.
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I det følgende vil kontaktpersonordningen i den kommunale ungeindsats
(KUI) blive uddybet.

Handel og kundeservice
Kommunikation og medier

4
11

2
7

6
18

KUI KONTAKTPERSONSORDNING

Miljø og genbrug
Service og transport

1
10

9

1
19

2
22

4
30

KUI Kontaktpersonens hovedopgave:

8
29

KUI Kontaktpersonens hovedopgave er at støtte den unge i at komme
godt videre i uddannelse eller job. Formålet med KUI kontaktpersonsordningen er, at den unge skal have én gennemgående person, som kan understøtte den unge i at realisere sin uddannelsesplan. ”Den gennemgående KUI kontaktperson er den, der koordinerer og sikre sammenhæng
for den unge på tværs af lovgivningen.”

Musisk og kunstnerisk produktion
Turisme, kultur og fritid

Jordbrug, skovbrug og fiskeri
Byg, bolig og anlæg
Industri
Motor og mekanik

2
8
6
10

EGU (FGU)
u. linje

2
19
2

2
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Hvad kan du som samarbejdspartner forvente af KUI Kontaktpersonen?
BFU & BES har truffet beslutning om, at UU Gulborgsund og dermed UU
vejlederne, som udgangspunkt, skal varetage opgaven som den unges
KUI kontaktperson.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at KUI kontaktpersonen ikke erstatter de andre former for kontaktpersonsordninger, der eksisterer.

”KUI kontaktpersonsordningen erstatter ikke servicelovens bestemmelser
om en fast kontaktperson til unge med behov for særlig støtte, socialpædagogisk bistand til voksne eller reglerne om mentorstøtte efter lov om
aktiv beskæftigelsesindsats.”

ERHVERSVSKOLEDAG 6. KLASSE

KUI kontaktpersonen har ansvaret for følgende:

I samarbejde med SOSU og CELF har UU Guldborgsund nyudviklet ”Erhvervsskoledagen” for 6. årgang i folkeskolerne, således der er endnu
mere fokus på at indsamle og erhverve sig viden om forskellige brancher
end tidligere.














KUI kontaktpersonen er i løbende dialog med den unge og FGU
institutionen.
KUI kontaktpersonen/UU vejlederen følger op på den unges uddannelsesplan og justerer denne om nødvendigt.
At guide den unge til støttemuligheder
Tage med den unge på besøg på ungdomsuddannelsesinstitutioner evt. etablere praktik i overgangen fra en aktivitet til en anden.
KUI kontaktperson/UU vejleder inviteres og deltager ved stop på
FGU.
KUI kontaktpersonen deltager i samtale med den unge ved bekymrende fravær, deltager ved afholdelse af netværksmøde, rehabilitering og lignende mødeaktivitet.
KUI kontaktpersonen kan indkalde netværket, ligesom KUI kontaktpersonen og UU vejlederen kan søge sparring i læringsfællesskabet.
UU vejlederen har ansvaret for der foreligger en målgruppevurdering og uddannelsesplan, ved opstart på FGU.
Det er KUI kontaktpersonens funktion at være bindeled til de
fagprofessionelle, der kan hjælpe den unge.

UU Guldborgsund arbejder, som nævnt i tidligere kvartalsrapporter med
fokus på karrierelæring og dette starter allerede i 6. kl. i folkeskolerne.

Alle elever på 6. årgang i folkeskolerne vil inden besøget på ”Erhvervsskoledagen” d. 3. oktober møde sin UU vejleder i den kollektive vejledning og derigennem blive forberedt på dagen. I fællesskab være nysgerrige på hvad eleverne kan møde, finde ud af, opleve osv., når de er på
CELF/ SOSU.
På selve erhvervsskoledagen skal grupperne, der er blevet delt på forhånd, medbringe en telefon eller logbog, så de kan opsøge en elev fra
den uddannelse de besøger og stille spørgsmål for at blive klogere på
hverdagen på en ungdomsuddannelse.
Efter erhvervsskoledagen kommer UU vejlederen forbi 6. klasserne igen
og i den kollektive vejledning følger op på besøget.
Eleverne skal fremlægge for hinanden, hvad de har oplevet og fortælle
om de svar, de har fundet både før og under besøget. Samtidig laver de
naturligvis en evaluering af besøget sammen med UU vejlederen og deres
lærer.

Hvad er ikke KUI kontaktpersonens opgave?


Det er ikke KUI kontaktpersonen selv, der kan støtte konkret i
forhold til alle den unges forskelligartede behov og problemstillinger.

Hvornår ophører KUI kontaktpersonsordningen?
KUI kontaktpersonsordningen ophører, når den unge er forankret i ungdomsuddannelse eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
KUI kontaktpersonsordningen kan genetableres, hvis den unge falder fra
sin uddannelse eller bliver ledig, indtil den unge fylder 25 år.
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I forbindelse med Erhvervsskoledagen og den kollektive vejledning på 6.
årgang vil vi desuden lige nævne, at Guldborgsund kommune i DI´s Erhvervsklima-undersøgelse er gået fra en 40. plads til en 18. plads, når
man kigger på de kommunale folkeskolers samarbejde med virksomhederne (f.eks. virksomhedsrelevant undervisning og virksomhedsbesøg).
UU Guldborgsund er således i skoleåret 2019-20 for tredje år i træk i fuld
gang med at iværksætte det obligatoriske virksomhedsbesøg på 7. årgang og den ligeledes obligatoriske erhvervspraktik på 8. årgang i kommunens folkeskoler.

