
 

 
 

 
    

Afsender Resumé Bemærkninger fra 

forvaltningen 

LokalMED i 

Ungdommens 

Uddannelses-

vejledning 

LokalMED i UU tilslutter sig 
forvaltningens forslag og ser det 
som en fordel for de unge, hvis 
UU varetager hele 
uddannelsesvejledningen, fordi 
UU har kompetencen til at 
målgruppevurdere til 
Forberedende Grunduddannelse 
(FGU) og til Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse (STU). Det 
giver samtidig et ensartet 
uddannelsesvejledningstilbud til 
alle unge i hele Kommunen. 
 
LokalMED ønsker samarbejde og 
løbende dialog mellem KKU og 
UU’s vejledere om de unge. 
 

Høringssvaret giver ikke 
anledning til bemærkninger. 
 

Bestyrelsen for 

Københavns 

Kommunes 

Ungdomsskole 

Bestyrelsen (Mathilde Kastbjerg 
førte til protokol, at hun ikke 
støtter bestyrelsens udtalelse) er 
enig i forslagets hovedsigte om, at 
elever i heltidsundervisningen, 
der har en sag i 
socialforvaltningen bør omfattes 
af den kommunale ungeindsats 
(KUI), og at eleverne tilknyttes en 
UngeGuide. Bestyrelsen er dog 
betænkelig ved at adskille 
uddannelsesvejledningen fra 
fastholdelses- og 
gennemførselsvejledning, for så 
får eleverne t vejledere i stedet for 
en. 
 
Bestyrelsen anbefaler, at eleverne i 
heltidsundervisningen omfattes af 
KUI i en model, og at 
Ungdomsskolens vejledere som 
hidtil varetager 
uddannelsesvejledningen i et 
samarbejde med UngeGuide-
funktionen i UU for de unge, der 
er omfattet af KUI, eller at 
Ungdomsskolen tildeles 
UngeGuide-funktionen. 

Forvaltningen vurderer, at de 
foreslåede modeller vil 
fastholde uensartet praksis i 
kommunen ift. andre 
sammenlignelige 
målgrupper i BUF. Samtidig 
er der risiko for øget 
kompleksitet i samarbejdet 
med KUI, hvis der skal en 
ekstra aktør ind (KKU). 
 
Forvaltningen vurderer 
desuden, at det vil kræve 
ekstra ressourcer, hvis UUs 
vejledere ikke kan samkøre 
vejledningen med 
UngeGuide-funktionen for 
eleverne, eller hvis KKU skal 
etablere og varetage 
UngeGuidefunktionen. 
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LokalMED på 

Københavns 

Kommunes 

Ungdomsskole 

LokalMED på KKU er enig i, at de 
unge i heltidsundervisningen skal 
have mulighed for at være 
omfattet af den Kommunale 
Ungeindsats (KUI). 
 
LokalMED er ikke enig i 
forvaltningens forslag om 
overflytning af 
uddannelsesvejledning og 
foreslår i stedet en model, der 
tager udgangspunkt i det 
eksisterende samarbejde med 
UUs vejledere.  
 
Konkret foreslås samme løsning 
for KUI-opgaven som for 
uddannelsesvejledningen, dvs. at 
ungdomsskolevejlederne 
varetager den praktiske KUI-
koordinering i hverdagen, og at 
det faglige ansvar ligger hos den 
unges UngeGuide i UU eller 
dennes leder.  
 
LokalMED er desuden bekymrede 
for reduktion af ressourcer til 
uddannelsesvejledning af unge i 
heltidsundervisningen. 

Forvaltningen vurderer, at 
UU-vejlederne allerede 
foretager 
uddannelsesvejledning af 
elever i privat 
dagbehandling, der er 
sammenlignelige med elever 
i heltidsundervisning, og 
derfor har kompetence til at 
vejlede elever i 
heltidsundervisning.  
 
Forvaltningen vurderer, at 
den foreslåede model vil 
fastholde en uensartet 
praksis for vejledning af 
kommunens unge, 
forudsætte ekstra ressourcer 
og øge kompleksiteten i 
samarbejdet med KUI. 
 
Forvaltningen vurderer, at 
ressourcer til vejledningen til 
heltidsundervisningens unge 
vil være dækket af de midler, 
der foreslås flyttet til UU. 

 


