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Bilag 5.6.3. Aktøroverblik 

 

Aktørlandskabet på området med at sikre uddannelse til udsatte unge består pri-

mært af offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner og aktører samt 

NGO’er.  

 

Formålet med notatet er at vise, hvilke aktører der har en rolle i arbejdet med at 

sikre, at udsatte unge opnår en ungdomsuddannelse samt at give en overblik over 

projekter, der administreres fra erhvervsstyrelsen på området for social inklusion 

via uddannelse. 

 

Blandt de offentlige aktører har kommunerne et særligt ansvar for de unge, der 

starter nede i folkeskolen med at give de unge en afgangseksamen, der kan lede 

dem ind på en ungdomsuddannelse. Kommunerne spiller også en stor rolle for 

de unge, der ikke er i stand til at gå direkte fra folkeskole til ungdomsuddannelse. 

Overfor disse unge har kommunen en myndighedsforpligtelse i den kommunale 

ungeindsats til at vejlede de unge under 25 år om uddannelse og job. Det er bl.a. 

i den kommunale ungeindsats, at kommunen har ansvaret for at målgruppevur-

dere unge, der vil have gavn af at starte på den forberedende grunduddannelse. 

De forberedende grunduddannelser og ungdomsuddannelser har også en helt na-

turlig rolle i at sikre, at de unge bliver klar til uddannelse og efterfølgende gen-

nemfører den.  

 

Blandt de private aktører er det særligt NGO’erne, der spiller en rolle på de unges 

vej mod uddannelse. Organisationer som Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp 

tilbyder lektiehjælp, fritidsaktiviteter og mentorordninger, der alle har til formål 

at hjælpe de unge i retning af en uddannelse og et liv ud af de belastede vilkår 

og miljø. 

 

Nedenstående liste viser en oversigt over aktører på området, listen er ikke ud-

tømmende. 

 

Tabel 1: Arbejdsdelingen på området for social inklusion  

Aktør Kerneopgave 

Kommunerne 

 

Folkeskolen: Kommunerne er driftsejere og har der-

med ansvaret for at give eleverne en afgangseksa-

men, der sikrer deres videre vej til en ungdomsuddan-

nelse. Kommunerne har en forpligtelse til at tage 

højde for elever med særlige behov og sikre dem 
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Aktør Kerneopgave 

hjælp fx i form af inklusionsindsatser og specialklas-

ser.  

Kommunal ungeindsats (KUI): 

Siden den 1. august 2019 har alle kommuner skulle 

etablere en kommunal ungeindsats, der koordinerer 

de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, 

beskæftigelses- og socialindsatsen. Jobcenterets op-

gaver for unge under 25 år forankres desuden i den 

kommunale ungeindsats. Unge under 25 år, der ikke 

er i gang med eller har gennemført en erhvervskom-

petencegivende ungdomsuddannelse, har ret til vej-

ledning om uddannelse og job hos den kommunale 

ungeindsats. 

Ungdomsuddan-

nelserne 

 

Både de erhvervsfaglige og gymnasiale ungdomsud-

dannelser har ansvaret for at sikre undervisning af de 

studerende, der bliver optaget på de enkelte skoler. 

Flere skoler har i dag særlige tilbud for udsatte unge 

– fx Aspergers-klasser, fastholdelsesstrategier og an-

dre særlige indsatser, der skal sikre, at unge med sær-

lige behov kommer igennem uddannelsen. 

Forberedende 

grunduddannelse - 

FGU 

 

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henven-

der sig til unge under 25 år, der endnu ikke er parat til 

at gå i gang med eller gennemføre en anden ung-

domsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige 

eller sociale årsager. Formålet med FGU er, at de 

unge efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsud-

dannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. 

Staten 

 

Har den lovgivende rolle på området fx folkeskolelo-

ven, den nye FGU-reform. 

Regionerne 

 

Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regi-

onen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ung-

domsuddannelser, herunder for så vidt angår den geo-

grafiske placering af udbuddet og kapaciteten på ud-

dannelserne, med henblik på, at der er et tilstrække-

ligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og 

voksne i regionen. 

Andre NGO’er og andre som fx Kirkens Korshær, Folkekir-

kens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors 

og fx visse højskoler, der driver forskellige tilbud og 

gennemfører aktiviteter og/eller projekter for udsatte 

unge i form af fx lektiehjælp, fritidsaktiviteter, men-

torordninger og sommerlejre for udsatte unge.  

 

Hertil kommer en lang række foreninger og frivillige 

organisationer, som typisk arbejder for særlige grup-

per af udsatte børn og unge. Det kan være for unge 

med særlige handicap, misbrugere, hjemløse eller 

lign. 
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Tabel 2: Eksisterende projekter 

Socialfonden akse 3.1 – Aktiv inklusion 

Projekttitel Geografi Operatør Projektperiode Tilsagnsbeløb  

Ungeguide (Tidligere Ung 

på vej og Social Helpdesk) 

Bornholm Bornholms 

Regionskom-

mune 

01-08-2015 –  

31-07-2019 

8.033.311,97 kr. 
 

Fremskudt trivselsberedskab Sydjylland Campus Vejle 

 

02-03-2018 – 

28-02-2021 

11.065.394,54 kr. 

Handlekompetente Unge Sjælland Langeland  

kommune 
 

04-09-2018 –  

31-03 2021 

4.102.070,00 kr. 

HF-IN Hovedstaden HF& VUC 

Nordsjælland 

01-01-2017 –  

31-08-2020 

7.508.779,72 kr. 
 

Unge med kant ”Nationalt” - 

Hovedstaden 

UU Danmark 06-12-2018 –  

31-12-2021 

18.084.044,77 kr. 

Alle unge med imidt Midtjylland Projektsekre-

tariatet ApS 

02-10-2017 – 

31-08-2021 

9.999.494,05 kr. 

Ungeindsats Aalborg Nordjylland AMU Nord-

jylland Aal-

borg 

 

01-01 2016 –  

30-09-2018 

5.999.179,44 kr. 
 

Unge i centrum Aalborg –  

Styrket vejledningsindsats  

for unge udsatte i forhold til  

valg af, start på og  

gennemførelse af  

ungdomsuddannelse 
 

Nordjylland Aalborg Kom-

mune 

 

15-06-2017 –  

28-02-2021 

4.432.838,12 kr. 

Hold Fast Nordjylland VUC Nordjyl-

land, Jammer-

bugt afd. 

 

19-06-2017 –  

31-12-2020 

3.229.814,90 kr. 

SUME - Særlig Ungeindsats  

Med Effekt 
 

Sjælland Zealand Busi-

ness College 

 

09-08-2016 –  

31-08-2019 

4.004.319,20 kr. 
 

Kommune- og uddannelses-

samspil - "Komm Udd" 

Sjælland Slagelse Kom-

mune  

 

07-08-2017 –  

31-12-2020 

18.953.098,12 kr. 

Mod til uddannelse Hovedstaden Holbæk Kom-

mune 

 

22-10-2018 –  

31-05-2022 

7.860.059,00 kr. 

 

REM 

Analyse af den samfunds-

mæssige effekt af Jobban-

kens indsats med udviklings-

perspektiv 

Midtjylland Jobbanken.nu 

(Herning) 

1-9-2018 –  

30-6-2020 

1.000.000 kr. 
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