BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN

Kommissorium for ungeindsatsen i Tårnby Kommune – Unge i Uddannelse
Baggrund
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en plan for ungeindsatsen på
beskæftigelsesområdet i Tårnby Kommune med henblik på at skærpe indsatsen for at flere unge kommer i
uddannelse og job. Der er i januar 2021 vedtaget en beskæftigelsesplan som også sætter mål for indsatserne i
Ungecentret. Det foreslås på den baggrund, at der udarbejdes en toårig plan for den samlede ungeindsats i
Tårnby. Planen skal være omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem udvalg og administration om status og
udvikling i arbejdet med uddannelse eller beskæftigelse til alle unge.
I 2020 har Ungecenter Tårnby etableret sig og sat rammer for det interne koordinerede samarbejde og udarbejdet
samarbejdsaftaler med kommunens øvrige afdelinger. Herudover er ungegruppen, som modtager
uddannelseshjælp, analyseret, så vi i kommunen er klogere på, hvem der er Ungecentrets målgrupper og hvilke
typer af indsatser, der er behov for. En plan for ungeindsatsen skal sikre en rød tråd i arbejdet fra
vejledningsindsatsen i folkeskolens udskolingsklasser og til alle vores unge har gennemført en
ungdomsuddannelse eller er kommet i beskæftigelse. Planen skal indeholde konkrete indsatser.
Ungeindsatsen har to ben.
Ungeindsatsen i forhold til vejledningsindsatsen, for de, der går i folkeskolen, for gruppen af 15 – 25-årige,
der ikke kommer i gang efter folkeskolen, er frafaldstruede eller falder fra, samt hele det tværgående,
koordinerende og forpligtende samarbejde i forhold til de 14-25-årigehører under Børne – og
Skoleudvalgets område.
Ungeindsatsen for at få de 18 – 30-årige, som ikke har gennemført en kompetencegivende
ungdomsuddannelse, som modtager uddannelseshjælp og/eller har en indsats i beskæftigelse hører
under Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget.

Formål
Ungeindsatsen skal understøtte, at flere unge kommer tidligere i gang med at uddanne sig, gennemfører en
kompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet i Tårnby Kommune hæves og den enkelte unges
muligheder for at skabe sig et godt liv øges. Den skal også bidrage til, at flere unge bliver mere selvhjulpne og
klarer sig uden kommunens støtte bl.a. ved at understøtte de unge til at indgå i fællesskaber, som kan udvikle,
støtte og hjælpe dem til et godt liv på vej i uddannelse og beskæftigelse. Herudover skal planen sikre en
prioritering i, at indsatserne udvikler sig i takt med de politiske ønsker og det økonomiske grundlag.

Handleplanens indhold og målgrupper
Formål med ungeindsatsen – politiske temaer og prioriteringer
Kommunale mål og succeskriterier for uddannelse, beskæftigelse og koordineret ungeindsats
Målgrupper – udvikling, indsatser, udfordringer og tilbud til sårbare unge
- Udskoling og overgang
- 10. klasse/Ungdomsskolen
- De 15-17-årige
- Unge 18 – 24-årige uden kompetencegivende ungdomsuddannelse på ydelse
- Unge 25 – 29-årige uden kompetencegivende ungdomsuddannelse på ydelse
Indsatser for at få unge i uddannelse og job
Støttende indsatser for de unge: SSP, ungeguides og psykologhjælp.
Samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannelser, FGU, STU skoler.
Ungemiljøer der understøtter den unge – Kultur, idræt, ungdomsklubber mv.

Hvem beslutter kommissoriet
Kommissorium besluttes af Arbejdsmarkeds-og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.
Ungeindsatsen vil blive opdelt, så udvalgene kan godkende hver deres del.
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Proces og tidsplan
Opgave
Kommissorium behandles samt
drøftelse af indsatsområder
Kommissorium behandles samt
drøftelse af indsatsområder
Udarbejde indsatsplan

Hvem
Arbejdsmarkeds og
Beskæftigelsesudvalget
Børne- og Skoleudvalget

Hvornår
23. februar 2021

Ungecenter i samarbejde med:
Ungeråd og unge i målgruppen
Kontaktforældre udskoling
Skoler inklusiv Ung Tårnby
Jobcenter, familieafdeling,
Rådgivning og Forebyggelse,
Handicap &Psykiatri
Ungdomsklubber, kultur og
Fritid
Input fra Dragør Kommune

marts-maj 2021

Drøftelse af udkast til Ungeindsats

Fællesmøde Arbejdsmarkeds og
Beskæftigelsesudvalg og Børneog Skoleudvalg
Arbejdsmarkeds og
Beskæftigelsesudvalg
Børne- og Skoleudvalg

Juni 2021

Godkendelse
Godkendelse

4. marts 2021

31. august 2021
19. august 2021
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