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Indledning
Med årets sidste kvartalsrapport, ønsker UU Guldborgsund alle en rigtig
glædelig jul med TAK for et god og konstruktivt samarbejde i 2020.
Kvartalsrapporten tilpasses de fokuspunkter som tiden efterspørger. I
denne kvartalsrapport er der fokus på tidligere elever fra FGU. Derudover
har rapporten fokus på evalueringen af intro/brobygningen.
HVILKEN AKTIVITET UDSLUSES ELEVER FRA FGU TIL?
I perioden 1/8 2019 til 1/11 2020 er der blevet udsluset 227 unge fra
FGU. I datagrundlaget indgår alle unge der er blevet målgruppevurderet
til FGU. Data forholder sig ikke til hvor længe den unge har været indskrevet på FGU – enkelte unge kan have været på FGU i kort tid.
Godt 11 % er i arbejde, 42 % er i uddannelse og godt 30 % falder tilbage
på offentlig forsørgelse. Det er vigtig at huske, at data indeholder den periode hvor FGU var under opstart.

Hvilken aktivtet er tidligere FGU
elever i?

HVILKEN UNGDOMSUDDANNELSE VÆLGER FGU UNGE?
Der er i alt 81 elever som har gået på FGU og som er kommet videre til
en ordinær ungdomsuddannelse. Vi har valgt at se hvilken ungdomsuddannelse de er på. Fordelingen viser med tydelighed at erhvervsuddannelsen er den mest søgte, hvilket stemmer overens med, at der er flest
elever på PGU – produktionsgrunduddannelse. Hvis man går på PGU peger de unges uddannelsesønske i retningen af, at man vælger en EUD. Vi
kan se at 28 % går på HF, hvilket svarer til 23 elever. Hvis vi ser på det
antal som i øjeblikket går på AGU – almen grunduddannelse, stemmer
det fint overens.

Hvilken ungdomsuddannelse
har de valgt?
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Andet dækker over: Fraflytning, arbejdssøgende, venter på start på uddannelse, fængsel og ingen aktivitet.
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der blev lagt i at få alle årgangene afsted og få det gennemført – trods
nye love og retningslinjer undervejs.
HVILKET HOVEDOMRÅDE VÆLGER DE UNGE FRA FGU?
Omsorg, sundhed og pædagogik et topscore, stærkt efterfulgt af teknologi, byggeri og transport. Begge hovedområder stemmer rigtig godt
overens med efterspørgsel på faglært arbejdskraft.

Hvilket EUD-hovedområde er
de igang med?
TEKNOLOGI, BYGGERI OG
TRANSPORT
OMSORG, SUNDHED OG
PÆDAGOGIK
KONTOR, HANDEL OG
FORRETNINGSSERVICE
FØDEVARER, JORDBRUG OG
OPLEVELSER

De klasser som var afsted i foråret 2020, var afsted 2x2 dage på hver
ungdomsuddannelse, efter eget valg. De klasser som var afsted efter
sommerferien var afsted 2 dage, hvor hele klassen var samlet, og de fik
oplæg/besøg af forskellige ungdomsuddannelser. 10. klasse var sammen i
deres klasser, og var forbi 5 forskellige ungdomsuddannelser.
Brobygningen og intro dagene bliver evalueret af eleverne efterfølgende.
I de næste par diagrammer vil nogle af svarene fra 8. klasse blive vist.

15

Undervisningen var...
21

14
6
0

5

10

15

20

25

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

Meget god

God

Neutral

Dårlig

Meget Dårlig

EVALUERING AF INTRO FOR 8. KLASSE OG FOR 10. KLASSE
Intro og brobygning har ligesom mange andre områder været ramt COVID-19 med nye love og restriktioner. Vi nåede i foråret at have næsten
halvdelen af alle 8. klasser afsted i introforløb før Danmark lukkede ned.
Efterfølgende fik de resterende 8. klasser (da de gik i 9. kl) et forløb i
starten af det nye skoleår. Et introforløb som overholdte alle retningslinjer og som kom i stand, fordi der fra ungdomsuddannelserne var en vilje
til at det skulle lykkedes. Det var et fantastisk samarbejde, som gjorde at
de resterende skoleklasser kom afsted.
Det samme var gældende for 10. klasserne som også kom afsted på en
ny og forsvarelig måde – og der skal lyde en kæmpe ros for det arbejde

Tallene i denne opgørelse er hentet i vores system Unoung, og er data
fra 01.11.20.
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Det tegner et godt billede af at langt størstedelen af eleverne har været
rigtig godt tilfredse med den undervisningen som de har fået på de forskellige ungdomsuddannelser. Eleverne har også fået viden og indsigt i,
hvad det kræver og hvad lærerne forventer af eleverne når de starter på
en ungdomsuddannelse.

PÅVIRKER BROBYGNING DE UNGES UDDANNELSESVALG?

Er du blevet klogere på, hvad det kræver
af dig på en ungdomsuddannelse?
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brobygningen?
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slet ikke

21%
Eleverne er også kommet med skriftlig feedback og gode ideer
-

79%

Lad os se og opleve de fag vi ikke kender. Dansk og Engelsk har vi i
skolen.
En rundvisning på hele skolen.
At man har et skema for dagene.

Men generelt en rigtig stor tilfredshed med begge forløb, og stor ros for
dem som var ude i Corona perioden, der følte de sig helt sikre.
BROBYGNING 10. KLASSE

Ja
Nej

Svarene viser at omkring 1/5 af de unge har ændret uddannelsesønske
efter de har været på brobygning, hvilket fortæller vigtigheden af at de
unge kommer ud og oplever virkeligheden på en ungdomsuddannelse.
Eleverne er også kommet med skriftlig feedback og gode ideer.

Hvad syntes 10. klasserne om forløbet, som var planlagt med 1 eller 2
dage på ungdomsuddannelserne, og som gav et indblik i flere ungdomsuddannelser.

-

Det var godt når vi var aktive i undervisningen.
Rundvisning på hele skolen
Engagerede lærere med humor brænder mere igennem

Indtrykket af forløbet, var...
FLYTNING AF UU-GULDBORGSUND.
UU-Guldborgund har i mange år haft hovedkontor på Eggertsvej 2. Men
da grunden er solgt og butikker i foråret skal skyde op, har vi i UU-Guldborgsund valgt at flytte vores nuværende kontor fra Eggertsvej til vores
nye hovedkontor på Kringelborg Álle 7. Vi havde i forvejen kontorer derude, så beslutningen var ikke svær at træffe. Vi er allerede faldet godt på
plads.
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100%
Dårligt

Med denne sidste kvartalsrapport i 2020, vil vi gerne sige tak for et godt
samarbejde i et spændende og anderledes 2020, og ønske alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.

