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UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har ansvar for vejledning af unge
fra 15–25 år.
UU Bornholms vejledning inddrager såvel den enkeltes interesser og personlig
forudsætninger som det forventede behov for arbejdskraft på arbejdsmarkedet.
Kontekst og rammer for UU Bornholms virke
UU-Bornholm vejleder unge fra 7. klasse i grundskolen og har en aktiv vejledningsindsats
frem til at den unge alslutter en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.
I denne aldersgruppe (13-24) er der 5046 unge, hvor af 956 har afsluttet en
ungdomsuddannelse.
UU vejleder på alle øens grundskoler, specialskoler og frie skoler og UU samarbejder med alle
uddannelsesinstitutioner.
UU er ansvarlig for EGU og STU på Bornholm
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Som det fremgår af ovenstående tabel er antallet af unge i alderen 15-24 år svagt faldende og
der er flere piger der fraflytter øen end drenge. Antallet af unge der ikke er i uddannelse er
kraftigt reduceret fra 2011 til 2013 med et fald fra 709 til 532
Andelen af unge der er i gang med, eller har afsluttet en ungdomsuddannelse de seneste to år er
steget med 3,7 procent point, og for drengenes vedkommende med 5,6 procent point.
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Målsætninger - UU Bornholm arbejder mod følgende mål
Vejledning i forhold til Grundskolen:
Det er UU Bornholms mål at alle unge, der forlader grundskolen fortsætter i en
ungdomsuddannelse, i beskæftigelse eller anden uddannelsesfremmende aktivitet. Således
arbejder UU Bornholm for at alle unge fra 7.-10. klasse deltager i vejledningsaktiviteter på
skolerne.
UU Bornholm vil blandt andet:






være til stede på alle kommunens grundskoler med ugentlig træffetid
arbejde for at udvikle samarbejdet med lærere og forældre i grundskolen, herunder
deltage i forældremøder, klassekonferencer, teammøder, skole-hjem-samtaler m.v.
initiere drøftelser og udvikling af begrebet ”Uddannelsesparathed” i samarbejde med
grundskolerne og ungdomsuddannelserne
arrangere lærerkurser med relevant indhold
sætte særligt fokus på UEA undervisningen og bistå grundskolerne hermed. Således vil
UU Bornholm sætte massivt ind i forhold til at udvikle konceptet om Uge 47 som UEAuge med BornholmsUddannelsesMessen som omdrejningspunkt, videreudvikle
erhvervspraktikmulighederne i grundskolerne, være koordinator i forhold til
Introduktionskurser for 8. klasse og Brobygningsforløb for 9. og 10. klasse m.v.

Vejledning i forhold til Ungdomsuddannelsen:
Frafald og omvalg på ungdomsuddannelserne skal begrænses.
9 % (profilmodeltal 2011 for Bornholm) af en ungdomsårgang gennemfører ikke en
ungdomsuddannelse og mange vælger om adskillige gange.
Det er UU-Bornholms mål at alle unge mellem 15 og 17 år skal være i gang med en
ungdomsuddannelse eller en aktivitet, der peger frem mod en ungdomsuddannelse.
Alle unge mellem 18 og 25 år, der ikke er i gang med eller har færdiggjort en
ungdomsuddannelse, kontaktes løbende med henblik på at vejlede dem til at komme i gang.
Målet skal nås ved at UU Bornholm blandt andet:






Indsamler information om årsagerne til frafald og omvalg med henblik på at udvikle
vejledningsredskaber til målgruppen.
Samarbejder med ungdomsuddannelserne om at gribe mere effektivt ind, når en ung er
i risiko for at afbryde sin uddannelse, herunder bl.a. ved at være fysisk til stede på de
lokale ungdomsuddannelser og ved at udvikle samarbejdet med
gennemførselsvejledningen på ungdomsuddannelsesinstitutionerne
Kontakter de unge senest en uge (5 dage) efter de har afbrudt en ungdomsuddannelse.
Iværksætter og deltager i samarbejds- og udviklingsaktiviteter for at hindre frafald for eksempel ung-til-ung-vejledning, mentorsamarbejde med
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uddannelsesinstitutionerne, hvor UU er tovholder i forhold til at sikre støtte i
overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse
Deltager meget aktivt i en fælles indsats med jobcentrets myndighedsindsats om en
intensiv afklaring af den unges uddannelsesplan, f.eks. ved at være aktive i
UddannelsesPorten (afklaringsforløb for kontanthjælpsmodtagere uden
erhvervskompetencegivende uddannelse), deltagelse i en tidlig indsats i forhold til
unge, der søger om kontanthjælp

Unge med særlige behov:
UU-Bornholm har et skærpet fokus på unge med særligt behov for vejledning. Det kan være
unge, der








er skoletrætte
kommer fra familier med ingen eller ringe tradition for uddannelse,
er usikre og uafklarede om fremtidig uddannelsesretning,
er i tvivl om uddannelsessystemet og egne evner,
har svagt socialt netværk,
har faglige vanskeligheder, og
i øvrigt har faglige, sociale eller personlige barrierer, der gør det svært at begynde på
og gennemføre en ungdomsuddannelse

Som ovenfor nævnt er det UU Bornholms mål, at alle unge mellem 15 og 17 år skal være i gang
med en ungdomsuddannelse eller en aktivitet, der peger frem mod en ungdomsuddannelse.
Derfor bliver indsatsen for denne gruppe af unge med særlige behov meget central i forhold til
at nå dette mål, da netop denne gruppe af unge er særligt truet i forhold til frafald og fravalg af
uddannelse.
UU er ansvarlig for både EGU og STU på Bornholm. Vejledningsarbejdet for disse grupper er
en væsentligt faktor i arbejdet på at nå 95% målsætningen og skabe uddannelsesmuligheder
for unge med særlige behov
UU Bornholm vil derfor:







samarbejde med grundskolen om en tidlig indsats for ”uddannelsestruede” unge,
udvikle særlige vejledningsmetoder til denne målgruppe,
videreudvikle samarbejdet i forhold til specialundervisningens elever (specialklasser,
enkeltintegrerede eller på specialskoler) og elever i modtageklassen,
samarbejde med ungdomsuddannelserne og andre uddannelsesinstitutioner samt
private, herunder også institutioner, der udbyder den Særlig Tilrettelagte
Ungdomsuddannelse, om at udvikle tilbud til disse unge. Tilbud, der kan udvikle den
unges uddannelseskompetencer samt sikre en øget fastholdelse i
uddannelsessystemet,
samarbejde med lokale virksomheder i forhold til afprøvning og udvikling af den unges
uddannelseskompetencer – f.eks. ved iværksættelse af EGU-aftaler, anvende
virksomhedspraktikker til afklaring og afprøvning af uddannelsesmål,
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samarbejde med andre relevante myndigheder om en støttende indsats for denne
gruppe af unge – f.eks. Jobcenter Bornholms myndighedsafdeling, Bornholms
Familiecenter, Psykiatri og Handicap

IT baserede materialer
Det er UU Bornholms mål, at den enkelte elev/unge selv skal kunne søge og anvende
informationer om uddannelse og erhverv - herunder specielt it-baseret materiale.
Eleverne skal motiveres for dette via den grundlæggende viden om uddannelse, erhverv og
arbejdsmarked, de har opnået igennem skolens UEA-undervisning. Her skal
uddannelsesvejlederen bistå lærerne med planlægningen, jfr. ovenfor.
Desuden skal uddannelsesvejledernes konkrete information om de forskellige
ungdomsuddannelser inspirere eleverne til selv at søge yderligere oplysninger.
UU Bornholm vil i den forbindelse:





inddrage it-baseret vejledning i de enkelte vejledningssamtaler,
instruere elever i brug af ungdomsuddannelsernes hjemmesider og andet relevant itbaseret materiale.
udbrede kendskabet til www.ug.dk, www.evejledning.dk, ungdomsuddannelsernes
hjemmesider og andet relevant it-baseret materiale blandt elever, lærere og forældre
videreudvikle UU Bornholms egen hjemmeside, således at denne til stadighed denne
anvendes til informationssøgning

UU Bornholm vil samarbejde bredt
UU Bornholm skal levere en sammenhængende vejledningsindsats og derfor samarbejde med
regionale vejledningscentre, ungdomsuddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger,
erhvervsliv og andre relevante parter.
UU Bornholm vil blandt andet:









samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne for at få opdateret kendskab til
de uddannelsestilbud, der eksisterer og til de krav der stilles til eleverne,
samarbejde med virksomhederne for at få opdateret kendskab til arbejdsmarkedets
behov for arbejdskraft, og medvirke til et øget samarbejde mellem grundskoler og
virksomheder
deltage aktivt i forhold til de aktiviteter, der iværksættes efter afslutningen af UtAprojektet. UU vil i den forbindelse også indgå aktivt i samarbejdet om at få bekrevet,
hvordan de erfaringer, der er gjort via UtA-projektet, bedst muligt forankres,
udveksle erfaringer og informationer med Studievalg,
samarbejde med forvaltningerne for at opnå godt kendskab til gruppen med særligt
behov for vejledning
samarbejde med øvrige UU-centre i regionen og på landsplan. UU deltager i UU16 og
UU Danmark samarbejdet
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