
 

 

 
   

 
Koordination af problemstillinger for elever i 

heltidsundervisning i Ungdomsskolen med sager 

i flere forvaltninger 

 

MED-udvalget i UU København tilslutter sig Børne- og 

Ungdomsforvaltningens anbefaling om, at Ungdommens 

Uddannelsesvejledning i København (UU) - med virkning fra 

1. august 2023 – varetager opgaven som UngeGuide for de 
unge i heltidsundervisningen, således at elevernes sag 

koordineres via Københavns Ungeindsats (KUI), og i 

forlængelse heraf at opgaven med at uddannelsesvejlede 

eleverne ligeledes flyttes til UU. 

 

UU København er den ”aktive” del af KUI i BUF i København. 
Så hvis uddannelsesvejledningen af de unge i 

heltidsundervisning i Ungdomsskolen varetages af UU 

København, vil de unge fra heltidsundervisningen, som har 

sager i SOF (og i princippet i BIF), være omfattet af KUI 

København. Det vil medføre, at de unges 

uddannelsesvejledere også vil være de unges UngeGuide 

(kontaktperson), som ud over at koordinere indsatser på 

tværs af forvaltninger også vil følge de unge i overgang 

til uddannelse og/eller forberedende tilbud efter 

heltidsundervisning. 

 

I BUF er det Ungdommens Uddannelsesvejledning, der har 

kompetencen til at målgruppevurdere til Forberedende 

Grunduddannelse (FGU). Det medfører, at i de tilfælde, 

hvor unge skal på FGU efter KKU’s heltidsundervisning, er 
det de unges egne uddannelsesvejledere, som laver 

målgruppevurdering til FGU, og er det KUI-unge, er det 

også de unges uddannelsesvejledere, der som UngeGuides 

følger de unge videre i overgang til FGU. 

 

Ligeledes er det Ungdommens Uddannelsesvejledning, som har 

kompetencen til at lave indstillinger til Særlig 

Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), så i de tilfælde 

hvor unge skal på STU efter heltidsundervisning, er det de 

unges egne uddannelsesvejledere, som laver indstilling til 
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visitationsudvalget i Fagligt Center, og er det KUI-unge, 

så har de unges uddannelsesvejledere direkte kontakt til 

og dialog med SOF, hvis det er aktuelt i de konkrete 

sager. 

 

I UU København er der løbende faglig kompetenceudvikling 

internt. Både vejledningsfagligt og i forhold til 

lovændringer. Dette er enten internt eller med relevante 

samarbejdspartnere. 

Desuden er der løbende vedligeholdelse og udvikling af 

kompetencer i forhold til fagsystemet UnoUng. 

 

Varetages uddannelsesvejledningen af elever i 

heltidsundervisning i Ungdomsskolen af UU København, 

undgår de unge et vejlederskift fra UUK til KKU og 

tilbage, når de unge ophører i heltidsundervisning. 

 

Endelig vil MED-udvalget gerne tilføje, at såfremt 

opgaven, med at uddannelsesvejledning af unge i 

Ungdomsskolens heltidsundervisning fremover, skal 

varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning, vil al 

uddannelsesvejledning i BUF være samlet i Ungdommens 

Uddannelsesvejledning, hvilket vil sikre et ensartet 

uddannelsesvejledningstilbud til alle unge i hele Kommunen 

herunder unge i specialtilbud og dagbehandlingstilbud. 

 

Vedtages forslaget, ønsker UUK’s MED-udvalg, at der 
samarbejdes om den fremtidige organisering og 

arbejdsdeling, så KKU’s tilbud ikke mister kvalitet i 
forhold til gennemførselsvejledning og løbende dialog 

mellem KKU og UUK’s vejledere om de unge. 
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