Den kommunale ungeindsats
Er du mellem 15 og 25 år, er du omfattet af den kommunale ungeindsats.
Formålet med den kommunale ungeindsats er, at du som ung får én samlet indgang til kommunen. Sammen
har vi ansvaret for at koordinere de nødvendige indsatser der sikrer, at du som ung kommer godt videre i
uddannelse eller beskæftigelse, efter at du har afsluttet dit grundskoleforløb.
Kommunale aktører i den kommunale ungeindsats

Aktør/alder

14-16 år 15-17 år 18-25 år

Grundskole

X

X

10. klasse

X

X

Ungdomsskole

X

X

Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning

X

X

Sundhedsplejen

X

X

Tandplejen

X

X

Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannlse

X

X

Børn og Familie

X

X

X (23 år)

SSP

X

X

X

Misbrugscenteret

X

X

X

Sundhed

X

X

X

Ungdommens Uddannelsesvejledning

X

X

X

Jobcenter

X

Jobcenter (Unge i Uddannelse)

X

Mentor og Bostøtte (Unge i Uddannelse)

X

Kompetencecenter (Unge i Uddannelse)

X

Handicap og Psykiatri

X

Én indgang
Du kan som ung i alderen 15 ? 25 år, eller som forældre, henvende dig til den kommunaleungeindsats og få
hjælp i alle spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse.
Du kontakter den kommunale ungeindsats:
ved at ringe til os på telefon: 21 44 37 30
eller ved at skrive til os via mail på uiu@toender.dk
Endelig kan du henvende dig personligt på Campus Tønder, Plantagevej 37, 6270 Tønder.?
Her hjælper vi dig videre i uddannelse eller beskæftigelse ? uanset om du har brug for rådgivning og
vejledning, eller om du har brug for hjælp til at få koordineret en særlig indsats omkring dine
problemstillinger.
Én uddannelsesplan
Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og erhvervsønsker. Sammen finder
vi en vej til at realisere disse, eller ved fælles hjælp at få øje på nye muligheder.
Vi udarbejder sammen en uddannelsesplan. Denne er en køreplan for, hvordan vi fastholder dine
målsætninger både på kort og på længere sigt. Gennem uddannelsesplanen sikrer vi også at de
baggrundsoplysninger og den historik du én gang har fortalt os, ikke skal "genfortælles" i forbindelse med
iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.
Vi samler nemlig også oplysninger på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser i
uddannelsesplanen, så vi kan koordinere og skabe gode sammenhængende løsninger, hvis det giver mening ?
og hvis du giver os lov!
Vigtigst af alt: du er en aktiv del af planen
Én kontaktperson
Har du af personlige eller sociale årsager behov for støtte, kan du fra 8. klasse få tildelt en kontaktperson.
Støtten beholder du frem til, at du er godt i gang med uddannelse eller har beskæftigelse med fast tilknytning
til arbejdsmarkedet. Kontaktpersonen kan hjælpe dig med at give støtte til at få struktur på livet og mestre
hverdagen.
Den kommunale ungeindsats er bindeled til Den forberedende grunduddannelse FGU
Den forberedende grunduddannelse er et uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 24 år. FGU henvender
sig til unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et
arbejde. Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen eller som har
lave karakterer, som betyder, at man ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.
Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at gennemføre en uddannelse eller finde et job?
Er du ikke parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse?
Har du udfordringer, som kan gøre uddannelse og arbejde svært for dig lige nu?

Har du brug for at få mere tid til at få lært dansk, matematik, engelsk og måske naturfag eller
samfundsfag?
Vil du gerne lære på en praktisk måde ved at producere varer og løse opgaver ude hos kunder eller på
værksteder eller ved at være i praktik?
Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?
Så kan en FGU være rigtig god for dig, og det kan du læse mere her.
Tænker du at den forberedende grunduddannelse kunne være det rette tilbud til dig, kan du
kontakte den kommunale ungeindsats og vi vil hjælpe dig videre.

