Ungeindsatsen Køge
kommune
17. August 2020

Agenda
• Status på Baseline

• Status på implementering af den kommunale
ungeindsats

Baseline
Nationale kvantitative mål
• 90 % af de 25 årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2030 (25 årige som har gået i 9.klasse i Køge kommune)
• Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse elle arbejdsmarked skal halveres.
• 25 % af afgangseleverne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 % i år 2025
Lokale kvantitative mål
• Flere unge i uddannelse og flere unge i beskæftigelse - 21 årige med bopæl i Køge kommune
• Flere 24 årige med gennemført ungdomsuddannelse med bopæl i Køge kommune
• Flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse med bopæl i Køge kommune
• Færre unge på uddannelseshjælp og kortere forløb.
• Uddannelsesplaner som en del af handleplaner på §140
• Kortere anbringelser af unge - øget kvalitet i anbringelserne
• Kortere efterværnsforløb
• Max. 4 % skolefravær
• Flere sager hvor der er sammenhæng og kendskab på tværs af fagområder
Lokale kvalitative mål
• At de unge skal opleve én indgang.
• At de unge føler tryghed og stabilitet i deres forløb.
• At de unge oplever sammenhæng.
• At den unge deltager i meningsfulde indsatser/forløb.
• At fagprofessionelle samarbejder om den unge.

Baseline -Nationale mål
Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse
elle arbejdsmarked skal halveres i 2030.
I Køge kommune
• 600 unge – svarende til 7 % - uden tilknytning til uddannelse og job i 2017
•
•
•

534 unge – oktober 2018
502 unge – januar 2020
516 unge - juni 2020

Baseline - Lokale kvantitative mål
Flere 24-årige med gennemført ungdomsuddannelse med bopæl i
Køge kommune.
• 73 % af de 24 årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2018
• 73 % af de 24 årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2019
• 76 % af de 24 årige har gennemført en ungdomsuddannelse i 2020

(juni)

Baseline -Nationale mål
25 % af afgangseleverne skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og
30% i år 2025

Baseline - Lokale kvantitative mål
Færre unge på uddannelseshjælp og kortere forløb.
Forløbslængde:
1. kvartal 2019
Uddannelsesparate: 24,3 uger
Aktivitetsparate: 149,5 uger
1.kvartal 2020
Uddannelsesparate: 26,8 uger
Aktivitetsparate 130,2 uger

Status på implementeringen
- Lokalpolitiske kriterier • Èn indgang
• Uddannelsesvejledningen, beskæftigelsesindsatsen for unge og
familieindsatsen for 14-23 årige samles på én matrikel.

• Helhed og sammenhæng
• Ledelse og medarbejdere samarbejder på tværs og med de unge om at
realisere uddannelsesplanerne. De unge skal opleve sammenhængende og
effektiv indsats på tværs af lovgivninger, fagområder og budgetter.

• De unges perspektiv
• Indsatsen skal tage udgangspunkt i de unges evner, ønsker og hele
livssituation. Og indsatsen skal tilrettelægges så det giver mening for den
unge.

Status – lokalpolitiske kriterier
Februar 2020
• Èn indgang
Samlet på én matrikel.
Åben Ungecentrum hvor alle tre fagligheder er til rådighed.
Samarbejde med borgerservice omkring bevilling af ydelse.

• Helhed og sammenhæng
Samarbejde på tværs - spontant.
Tværgående ledelse - Firkløverledelse - syv-kløver med cheferne.

• De unges perspektiv
Alle unge mødes af en vejleder – muligheder og potentiale

Status – lokalpolitiske kriterier
Juni 2020
• Én indgang
Ungecentrums eget venteområde i aulaen
Egne samtalerum
Skilte på plads
Flere sammenhængstilbud – FVUscreening, gruppeforløb

• Helhed og sammenhæng
Fælles adgang til vidensplatform – uddannelsesplan, målgruppevurdering etc.
Relationel kapacitet – analyse og handleplan
Kortlægning af tilbud og indsatser

• Den unges perspektiv
• …….

Status på implementeringen - etableringen
Kontaktpersonsordningen

Fokus på FGU – forbindelsesofficer 

Godt samarbejde med FGU Midt- og østsjælland.
Relationel kapacitet – analyse og handleplan
Ungepuljen
Ramme for arbejdsfællesskabet – august 2020
Fælles personalemøder
Faglige møde med fokus på ungefagligheden
Tværfaglig nysgerrighed

Erhvervsklasse for 8. og 9.klasse
Tilgængelighed, synlighed og ændret åbningstider

Status på implementeringen - medarbejdere
Vi er lykkes med…..
• Etableringsgruppen – Dialoggruppen
• Lokaler, faciliteter og rammer
• Det gode naboskab - samflytningen
Fokus fremadrettet er...
• Det systematiske tværfaglige samarbejde
• Arbejdet med den tværfaglige dialog
• Fysiske rammer for arbejdet med de unge

Status på implementeringen – de unge
Vi er lykkes med…..
• Flere fagligheder repræsenteret på møderne
• Første møde er altid en vejleder - muligheder og potentialer....FGU
• Fokus på uddannelse
• Kort fra ord til handling

Fokus fremadrettet er...
• Ungemiljøet i Ungecentrum
• Oplevelse af sammenhæng og kontinuitet.
• ……..

Ombygningen
#NYSTART

Ungecentrum
Ledelsesteam Christel Jørgensen
Christina Thomsen, Birgit Ingvor og Mark Jensen
Leder af vejledning
Mark Jensen
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Fremtidslinjen

Leder af beskæftigelse
Birgit Ingvor
Sagsbehandlere
Mentorer
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Sporet

Leder af ungerådgivere
Christina Thomsen
Ungerådgivere
Ungepsykolog

Fælles administration
Christel Jørgensen
Indgangen
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Ydelse
Administration

