
  

”Alle unge har et stort 
ønske om at lykkes 
med at få en 
uddannelse og et job 
bagefter. Få så mange 
muligheder for selv at 
bestemme over deres 
eget liv som muligt.”  
 
”Men vi møder en 
del, som har brug 
for hjælp til at finde 
deres egen vej 
gennem systemet. 
Til at holde retning 

og motivation og få 
det hele til at 
hænge sammen” 
 
 

UngeGuide, 

Ungeporten   

 

 

   

Den 
kommunale 
ungeindsats 
 

Er du ved at tabe pusten, når det 

handler om uddannelse og job? Så 

kan du få hjælp til at finde vej og 

holde retning, så det bliver 

nemmere for dig at nå dine mål.  

 

Plads til dine egne noter: 



 

 

Én indgang til kommunen 

Er du mellem 15 og 29 år, er du 
omfattet af vores kommunale 

ungeindsats i Bornholms 
Regionskommune.  

Formålet med den kommunale 

ungeindsats er, at du som ung får én 
samlet indgang til kommunen, derfor 
kalder vi det også for den 

sammenhængende ungeindsats. 

 

Sammen – på tværs af de 

fagpersoner, du allerede har mødt 

eller vil komme til at møde på din vej 

- har vi ansvaret for at koordinere 

vores hjælp og støtte til dig. 

Sammen skal vi sikre, at du som ung 

kommer godt videre i uddannelse og 

job, efter at du har afsluttet dit 

grundskoleforløb. 

 

Vi samler dine oplysninger på 

tværs af uddannelses-, 

beskæftigelses- og 

socialindsatser i din 

uddannelsesplan, så vi kan 

koordinere og skabe gode 

sammenhængende løsninger, 

hvis det giver mening for dig! 

Én uddannelsesplan – og du 

er en aktiv del af den! 

Vi tager udgangspunkt i din aktuelle 

situation og dine uddannelses- og 

erhvervsønsker. Sammen finder vi en 

vej til at realisere dem eller ved fælles 

hjælp at få øje på nye muligheder.  

Vi laver sammen en uddannelsesplan. 

Det er en køreplan for, hvordan vi 

fastholder dine målsætninger både på 

kort og på længere sigt.  

Med  uddannelsesplanen sikrer vi også, 

at de baggrundsoplysninger og den 

historik du én gang har fortalt os, ikke 

skal genfortælles i forbindelse med nye 

aktiviteter og tilbud til dig efter 

forskellige lovgivninger. 

Mulighed for en Ungeguide 

Har du af personlige eller sociale 

årsager behov for støtte, kan du fra 

8. klasse få tildelt en kontaktperson. 

I Bornholms Regionskommune kalder 

vi en sådan kontaktperson for en 

Ungeguide. Du har mulighed for 

kontakt med din Ungeguide frem til, 

at du er godt i gang med uddannelse 

eller har beskæftigelse med fast 

tilknytning til arbejdsmarkedet.  

En Ungeguide kender lidt til alle 

afdelinger i kommunen og kan derfor 

hjælpe dig med at koordinere din 

kontakt med kommunen og komme 

godt i gang med en 

ungdomsuddannelse eller et 

forberedende tilbud. 

Kontakt os 

Den kommunale ungeindsats 

Ungeporten 

Merkurvej 10 

3700, Rønne. 

5692 3838 

ungeindsats@brk.dk  

eller kontakt din UU-vejleder direkte. 

Du finder navnet på din UU-vejleder 

her: www.uub.dk 
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