Projektbeskrivelse: En styrket ungeindsats
Formål
En del af visionen for Roskilde Kommune er at styrke den enkelte borgers tryghed og
muligheder i livet gennem uddannelse og stærke fællesskaber.
Imidlertid falder mange unge fra undervejs på deres ungdomsuddannelse. I øjeblikket
forventes hver femte elev fra 9. klasses årgangen 2013/2014 i Roskilde Kommune ikke
at gennemføre en ungdomsuddannelse 6 år efter endt 9. klasse. Samtidig er
fuldtidsledigheden i Roskilde Kommune blandt de 16-29-årige højere end
landsgennemsnittet, og blandt de 25-29-årige var ca. hver tolvte ung registreret som
fuldtidsledig i 3. kvartal af 2016.
Formålet med det projektet er at udarbejde forslag til en styrket ungeindsats, der skal:
 øge andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
 mindske ledigheden blandt unge
 styrke sammenhængen i de kommunale og øvrige indsatser målrettet unges
uddannelse og beskæftigelse

Målgruppe
Målgruppen for det videre arbejde er alle unge fra udskolingsalderen op til 30 år. En del
af målgruppen er i gang med grundskole, ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.
For disse unge kan forebyggende tiltag være relevante for at forhindre frafald eller
ledighed. En mindre – men central – del af målgruppen er hverken under uddannelse
eller i beskæftigelse.

Baggrund
Det kommunale system omkring unge menneskers uddannelse og beskæftigelse
involverer en lang række aktører på både forvaltnings- og institutionsniveau. Dertil
kommer de uddannelsesinstitutioner, virksomheder mv., som den unge er i berøring med
dagligt, og som kommunens arbejde har snitflader til.
Det brede felt af aktører omkring unges uddannelse og beskæftigelse understreger
væsentligheden af sammenhæng mellem de forskellige indsatser og fokus på overgange
mellem aktører for de unge. Bilag 2 indeholder en oversigt med centrale kommunale
aktører omkring unge menneskers uddannelse og beskæftigelse.
Unge og ungdomsuddannelse
Landspolitisk er der betydelig bevågenhed knyttet til unges gennemførelse af
ungdomsuddannelse. Senest har regeringen i maj 2017 offentliggjort et udspil til en
reform af de forberedende uddannelsestilbud under titlen Tro på dig selv – det gør vi.
Ifølge Undervisningsministeriets beregninger ventes blot 80,5 pct. af 9. klasses
årgangen fra 2013/2014 i Roskilde Kommune at have gennemført en

ungdomsuddannelse 6 år efter endt 9. klasse. Denne andel har været svagt faldende
over de seneste år fra 82,3 pct. for årgangen 2011/2012. Roskilde Kommune ligger dog
over landsgennemsnittet på 77,0 pct., hvilket dog også må forventes ud fra kommunens
1
socioøkonomiske reference.
Gruppen af unge uden ungdomsuddannelse er bredt sammensat og omfatter bl.a. unge,
der i grundskolen ikke har tilegnet sig tilstrækkelige faglige kundskaber til at kunne
begynde og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Andre har psykiske eller
sociale udfordringer, misbrugsproblemer, helbredsproblemer, diagnoser eller andre
særlige behov. For andre er ophold mellem grundskole og ungdomsuddannelse et
tilvalg, som skyldes manglende afklaring eller bevidst udskydelse af uddannelsesvalget.
Unge og beskæftigelse
Når det kommer til beskæftigelsen blandt unge under 30 år, har Roskilde Kommune en
højere andel fuldtidsledige under 30 år end både resten af landet, Region Sjælland og
flertallet af udvalgte omkringliggende kommuner, jf. tabel 1.
Tabel 1: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken, 3. kvartal 2016

Roskilde
Hele landet
Region Sjælland
Holbæk
Lejre
Køge
Næstved
Ringsted
Slagelse

16-24 år
3,2
2,4
2,7
2,2
3,2
2,3
2,5
2,7
3,4

25-29 år
8,3
7,7
7,0
5,8
9,5
6,7
7,0
6,1
7,4

Alle aldre
3,7
3,9
3,7
3,2
2,9
3,4
4,3
3,7
4,1

Kilde: Danmarks Statistik

Samtidig ses et stigende antal unge mellem 18-29 år i Roskilde Kommune, der
gentagende gange vender tilbage til UngeGuiden for at søge om uddannelses- eller
kontanthjælp – i første halvdel af 2015 udgjorde ”gengangere” 62 pct. af alle registrerede
besøg i UngeGuiden.
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Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Opgørelsen baserer sig på beregninger fra

Undervisningsministeriets Datavarehus.
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Tidsplan og projektleverancer
Tidsplanen for det videre arbejde kan deles op i fire overordnede faser, jf. tabel 2:
Tabel 2: Faser i det videre arbejde frem mod en styrket ungeindsats

Fase 1: Kortlægning af eksisterende indsatser for unge
2. kvartal 2017
Fase 2: Analyse af udvalgte områder og problemstillinger
3. kvartal 2017
Fase 3: Udarbejdelse af forslag til en styrket ungeindsats
4. kvartal 2017
Fase 4: Implementering og evaluering af godkendte forslag
2018-

Arbejdet igangsættes i juni 2017 og tilrettelægges med fokus på inddragelse af bl.a.
unge i målgruppen, institutionsledere og medarbejdere tæt på de unge. Samtidig vil
forvaltningen søge inspiration blandt erfaringer fra andre kommuners indsatser rettet
mod unges uddannelse og beskæftigelse. Der vil undervejs desuden blive taget hensyn
til relevante nationale udspil og forslag til ændret lovgivning, jf. ovenstående
baggrundsafsnit.
Relevante dele af MED-systemet vil blive inddraget.
Projektet skal munde ud i en række forslag til en styrket ungeindsats. Forslagene skal
følges af en handlingsplan for implementering og evaluering.
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