
 
   

Koordination af problemstillinger for elever i heltidsun-
dervisning i Ungdomsskolen med sager i flere forvalt-
ninger 

 

Resumé 

Forvaltningen vil anbefale Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at Ung-

dommens Uddannelsesvejledning i København (UU) – med virkning fra 

1. august 2023 – varetager opgaven som UngeGuide for de unge i hel-

tidsundervingen, således at elevernes sag koordineres via Københavns 

Ungeindsats (KUI). Det betyder, at opgaven med at vejlede eleverne li-

geledes flyttes til UU.  

 

Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at elever i heltidsundervis-

ning på Ungdomsskolen bliver omfattet af KUI, og at elever med en sag i 

Socialforvaltningen (SOF) har mulighed for at få en UU-vejleder i UU 

med UngeGuide-funktion. UU-vejlederen understøtter, som Unge-

Guide, at elevernes uddannelsesplan bliver koordineret på tværs af 

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og SOF - og evt. Beskæftigel-

ses- og Integrationsforvaltningen (BIF) - samt følger de unge i overgan-

gen til forberedende tilbud/ungdomsuddannelse mhp. fastholdelse.  

 

Da opgaven med at være UngeGuide for de unge er tæt knyttet til opga-

ven med uddannelsesvejledning og varetages af elevens UU-vejleder 

som en udvidet funktion, vil det samtidig være nødvendigt at flytte op-

gaven med uddannelsesvejledning af elever i heltidsundervisning til 

UU. 
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Problemstilling 

Eleverne i Ungdomsskolens heltidsundervisning, som har en sag i flere 

forvaltninger, er en del af den potentielle målgruppe for KUI, idet de 

ikke har en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse1.  

 

UU varetager BUFs opgaver i KUI, bl.a. som ungeguide for de unge, og 

de er dermed indgangen for BUFs unge til samarbejdet i KUI.  

 

Eleverne på Ungdomsskolen får ikke i dag koordineret deres sag via KUI, 

da UU ikke varetager vejledningen for denne gruppe unge.  

 

Vejledningen i Ungdomsskolens heltidsundervisning indgår i dag som 

en integreret del af undervisningen og det pædagogiske miljø i Ung-

domsskolen jf. beslutning i Borgerrepræsentationen på møde 24. marts 

2004 (se bilag 1). Vejledningsopgaven blev ikke flyttet til UU i 2004, 

som den gjorde på folkeskoleområdet, da man etablerede en enstren-

get kommunal ungdoms- og uddannelsesvejledning i København med 

det mål at højne ’kvaliteten i vejledningsindsatsen i forhold til folkeskole 

og ungdomsuddannelser’ samt for at for at opnå ’en højere grad af mål-

retning af indsatsen mod unge, der i dag ikke gennemfører en ung-

domsuddannelse’. (jf. bilag 2). 

 

Dog ligger de dele af vejledningen, som er forvaltningsafgørelser ift. 

elever i heltidstilbuddet, hos UU. Det gælder helhedsvurderingen af 

elever, der af vejlederen i Ungdomsskolen ikke er vurderet parat til ele-

vens ønskede valg af ungdomsuddannelse. Og det gælder hvis en ung 

skal målgruppevurderes til FGU, hvor det er en UU-vejleder, der skal fo-

retage den endelige målgruppevurdering, som Lov om kommunal ind-

sats for unge under 25 år foreskriver.  

 

Løsning 

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at sikre bedre koordinering 

og systematisk samarbejde med SOF om de unge i heltidsundervisning 

med en sag i SOF mhp. at kunne understøtte de unge bedst muligt i 

overgangen til ungdomsuddannelse. Det drejer sig fx om unge med en 

kontaktperson fra SOF; unge der har en funktionsnedsættelse og har en 

sag i borgercenter handicap; unge, der er er i misbrugsbehandling i U-

Turn og unge, der er tilknyttet idrætsprojektet.  

 

For at opnå en bedre koordination med SOF om de unges uddannelses-

plan og overgang til ungdomsuddannelse foreslår forvaltningen, at ele-

ver i heltidsundervisning på Ungdomsskolen bliver omfattet af KUI og 

 
1 Jf. KUI-bekendtgørelsen skal kommunen sikre koordinering af den samlede unge-
indsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen 
mhp. at gøre alle unge under 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse eller er i be-
skæftigelse og som har behov for en indsats i to eller flere forvaltninger, parat til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. 
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får adgang til en UngeGuide i UU. For at kunne realisere dette vil det 

være nødvendigt at flytte opgaven med uddannelsesvejledning af ele-

verne til UU, da opgaven med at være UngeGuide for de unge er tæt 

knyttet til opgaven med uddannelsesvejledning og varetages af elevens 

UU-vejleder som en udvidet funktion. 

 

Hvis UU-vejlederne overtager opgaven med uddannelsesvejledning vil 

de nemt kunne agere UngeGuides for de unge i heltidsundervisning på 

Ungdomsskolen, der har en sag i SOF. Som UngeGuide for eleverne vil 

UU kunne understøtte samarbejdet og koordineringen med SOF og evt. 

BIF (for unge over 18 år) samt fungere som oversætter mellem kommu-

nen og den unge, når den unge går fra heltidstilbuddet til det næste 

skridt frem mod ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Via samar-

bejdet og de understøttende elementer i KUI vil UU-vejlederen – med 

en udvidet funktion som UngeGuide –kunne understøtte, at elever i hel-

tidsundervisning på Ungdomsskolen får en uddannelsesplan, der er ko-

ordineret på tværs af forvaltningerne. 

 

Ved at placere uddannelsesvejledningen i UU bliver de vejledere, der 

varetager uddannelsesvejledningen af elever i heltidsundervisning på 

Ungdomsskolen, endvidere en naturlig del af den løbende kompeten-

ceudvikling, sparring, vidensdeling og opdatering på ny lovgivning, der 

finder sted i UU.  

 

Økonomi 

Som en konsekvens af forvaltningens anbefaling om at lade UU vare-

tage opgaven som UngeGuide såvel som opgaven med kommunal ud-

dannelsesvejledning for de unge i heltidsundervisning på Ungdoms-

skolen, vil forvaltningen ligeledes anbefale BUU, at UU overføres de 

midler, som i sin tid blev reserveret til vejledningsopgaven i Ungdoms-

skolen med den officielle pris- og lønfremskrivning i år 2022(jf. bilag 

2). Der er tale om 1.798.642 kr. årligt i lønmidler, der skal flyttes fra ser-

vicerammen i Ungdomsskolen til servicerammen i UU svarende til ca. 

tre årsværk. Beløbet svarer til den officielle pris- og lønfremskrivning i år 

2022 af de 1,2 mio. kr. som Ungdomsskolen beholdt til den samlede 

vejledningsopgave, da man i 2004 overførte 13,5 mio. kr. fra folkesko-

lerne til UU til vejledningsopgaven (jf. bilag 2). 

 

Efter reglerne om omplacering vil Ungdomsskolens vejledere få tilbudt 

ansættelse i UU. 

 

Videre proces 

Såfremt BUU tiltræder forvaltningens anbefalinger, vil forvaltningen un-

derstøtte, at der – i tæt samarbejde med ledelserne i UU og Ungdoms-

skolen – udarbejdes en plan, der har fokus på en hensigtsmæssig imple-

mentering af opgaverne med vejledning af elever i heltidsundervisning 
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i Ungdomsskolen, herunder opgaven som UngeGuide for de elever, der 

er omfattet af KUI.  

 

Forvaltningen vil understøtte, at implementeringsplanen har afsæt i de 

unges behov, og at medarbejdere vil blive inddraget i alle dele af foran-

dringsprocessen jf. MED-aftalen. 

 

Bilag 
1. BR 110_04 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Københavns 

Kommune (referat)  

2. BR 110_04 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Københavns 
Kommune (dagsorden).pdf  

 


