
 

  
Udtalelse fra Ungdomsskolens LokalMED om koordination af problem-

stillinger for elever i heltidsundervisning i Ungdomsskolen med sager i 

flere forvaltninger 

 

Ungdomsskolens LokalMED har på sit møde 12. oktober 2022 drøftet for-

valtningens forslag om ændring af vejledningsopgaverne i Ungdomssko-

lens heltidsundervisning. 

 

LokalMED er enig i, at de unge i heltidsundervisningen skal have mulighed 

for at være omfattet af den Kommunale Ungeindsats (KUI), såfremt de i 

indgår i målgruppen for KUI, og have en UngeGuide, der kan sikre en god 

kontakt og sammenhæng i indsatserne på uddannelses-, social- og be-

skæftigelsesområderne. På den måde vil der ske en formalisering af den 

nuværende praksis, hvor Ungdomsskolens vejledere arbejder med at 

etablere den nødvendige kontakt, information og koordinering med sags-

behandlere og beskæftigelsesvejledere.  

 

LokalMED er dog ikke enig i forvaltningens forslag om overflytning af ud-

dannelsesvejledning af de unge i heltidsundervisningen fra Ungdoms-

skolen til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). LokalMED opfor-

drer i stedet til, at der findes løsninger, der fastholder den politiske be-

slutning fra 2004 om, at vejledningen af elever i Ungdomsskolens heltids-

undervisning varetages af ungdomsskolens vejledere. 

 

Der er udfordringer ved at flytte uddannelsesvejledningen 

Nærhed, tilgængelighed og en helhedsorienteret indsats er i dag helt 

centrale principper i organiseringen af vejledningen af de særligt sårbare 

elever, der går i heltidsundervisningen. Vejledningen tilrettelægges på 

baggrund af et tæt kendskab til den enkelte unge og deres komplekse pro-

blemstillinger. Den er en kombination af uddannelses-, fastholdelses- og 

gennemførselsvejledning, der er så tæt sammenvævet, at det er vanske-

ligt at skille de tre elementer ad. 

 

Udskilles uddannelsesvejledningen fra den øvrige vejledning i Ungdoms-

skolen, vil den unge skulle forholde sig til en ekstern uddannelsesvejleder, 

som ikke er en del af hverdagen på skolen. Dette er en udfordring i sig 

selv, eftersom mange af de unge har dårlig erfaring med og har oparbej-

det mistillid til voksne og til systemet omkring dem. Det er derfor en væ-

sentlig del af arbejdet på skolen at skabe en tryg relation i vejledningen 

gennem tilstedeværelse og tilgængelighed i det daglige. En udskillelse af 

uddannelsesvejledningen vanskeliggør samtidigt den nuværende tætte 

integration af arbejdet med trivsel, sociale udfordringer, skolehverdag og 

uddannelsesvejledning.  
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LokalMED er derudover bekymret for, at der over tid kan ske et kompe-

tencetab, hvis opgaven med uddannelsesvejledning flyttes ud af Ung-

domsskolen og på kort eller lang sigt vil skulle overgå til vejledere, som 

ikke er er specialiseret ift. vejlederopgaven i heltidsundervisningen. Hel-

tidsundervisningens vejledere har uddannelse i og indgående erfaring 

med heltidsundervisningens særlige målgrupper, der tæller socialt ud-

satte unge, psykisk sårbare unge med en bred vifte af psykiatriske diag-

noser og sent ankomne unge, der har behov for sproglig støtte og hjælp 

til integration. 

 

Samlet set har LokalMED derfor svært ved at se, at forslaget om at udskille 

uddannelsesvejledningen kan indebære en forbedring i vejledningen for 

den enkelte unge.  

 

Alternativet er at bygge videre på de eksisterende løsningsmodeller 

Samarbejdet mellem Ungdomsskolen og UU er gennem alle årene blevet 

reguleret af en samarbejdsaftale. Ungdomsskolens vejledere har altid 

haft et godt og tæt samarbejde med UUs vejledere, og UU og Ungdoms-

skolen har tidligere fundet pragmatiske løsninger, når der har været be-

hov for det, fx i forbindelse med ny lovgivning. Det seneste eksempel er 

opgaven med at indstille elever til FGU, hvor Ungdomsskolens vejledere 

med udgangspunkt i et indgående kendskab til den unge udarbejder en 

indstilling, som godkendes af en UU-vejleder, der har myndighedsansva-

ret.  Det er Ungdomsskolens indtryk, at der er stor tilfredshed med ord-

ningen, både i FGU og blandt de UU-vejledere, der har det formelle an-

svar for indstillingerne, fordi den sikrer højt informationsniveau og kvali-

tet.  

 

LokalMED mener derfor, at der bør være muligt at finde en løsning, der 

tager udgangspunkt i det eksisterende samarbejde, og som kan sikre den 

nødvendige sammenhæng, information og kvalitet i KUI-indsatsen. 

 

En mulighed er, at ungdomsskolevejlederne varetager den praktiske KUI-

koordinering i hverdagen, og at det faglige ansvar ligger hos den unges 

UngeGuide i UU eller dennes leder. Det vil kræve løbende kommunika-

tion, ikke mindst i overgangen til og fra heltidsundervisningen. Med 

denne løsning vil opgaven blive varetaget på linje med den måde uddan-

nelsesvejledningen varetages i dag, hvor Ungdomsskolen skal sikre at op-

gaven løses i overensstemmelse med gældende regler og i tæt kontakt 

med UU.  

 

Fasthold den samme ressource til uddannelsesvejledningen 

Ungdomsskolen er vidende om, at der ikke er afsat midler til varetagelse 

af KUI-opgaven i forhold til de unge i heltidsundervisningen. LokalMED 

kan derfor være bekymret for, at midlerne til denne opgave vil blive taget 

fra de midler, der er afsat til uddannelsesvejledning af heltidsundervis-

ningens unge, som er nogle af de svageste og mest udsatte unge i Køben-

havn. Bekymringen gælder uanset om man vælger at placere KUI-



 

  

 

 

 
opgaven i UU, i Ungdomsskolen eller at den skal varetages i et samarbejde 

mellem de to organisationer.  

 

LokalMED opfordrer derfor til, at man fastholder den nuværende res-

source til uddannelsesvejledning af unge i heltidsundervisningen, uagtet 

hvilken beslutning, der måtte blive taget. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ungdomsskolens LokalMED 

 


