
Indhold Nuværende økonomi  og organisering Scenarie 1 Scenarie 2

Økonomi 4,3 mio 4,3 mio 3,7 mio

Besparelse 0 mio 0,58 mio

Vejlednings-
områder

Almindelige grundskoler:
5 folkeskoler,  3530 elever i alt på alle klassetrin
4 privatskoler, 1232 elever. Gribskov skole og Esrum kost- og friskole har en del elever med særlige behov.

Specialklasser og specialskoler:
4 specialklasser, 
4 specialskoletilbud
STU, EGU, KUU
Det skal pointeres at specialområdet er særligt ressourcekrævende da det vedrører alle unge med fysiske- og psykiske handicaps, samt tilsyn med de unge i STU-
tilbud.

Gribskov 10. klasse, 45-65 elever
Modtageklasse (14-18årige), 15-30 elever
Alle unge 15-25 år der ikke er i gang med en uddannelse. 

Bemanding 7 vejledere i alt ( heraf en på 18t)
1 administrativ 24t/uge
½ lederstilling

7 vejledere i alt ( heraf en på 18t)
1 administrativ 24t/uge
½ lederstilling

6 vejledere(heraf en på 18t/uge) 
1 administrativ 24t/uge
½ lederstilling

Nedskæring 
bemanding

Nuværende medarbejderressourcer Medarbejderressuorcerne består. -Medarbejderressourcerne reduceres med en 
fuldtidsvejleder
- Ruduktion i drift

Organisering 
og bemanding

7 vejledere i alt (en på 18t):

Vejledning:
- 3 grundskolevejledere

- 1 ungevejleder:10. kl, modtageklasser, 15-17årige.

- 1 vejleder 18-25årige (ansat 18t/uge)

- 2 specialvejledere

- 1 administrativ medarbejder 24t/uge

- ½ lederstilling

7 vejledere i alt (en på 18t/uge):

Vejledning:
- 3 vejledere på grundskolerne, 10.kl., 
modtageklasserne, samt vejledning af 
uddannelsesparate 15-17årige.

1 ½ Vejledere resserveres til den særligt udfordrende 
gruppe af unge 15-25årige, særlig med fokus på at 
sætte ind tidligt i forhold til de 15-17årige og 
overgangen til jobcentrets område. Der fastholdes et 
tæt samarbejde med unge 18-25årige i jobcenterregi, 
på trods af at den nye vejledningslov ikke foreskriver 
dette.

- 2 specialvejledere.

- 1 administrativ medarbejder 24t/uge

6 vejledere i alt (en på 18t/uge):

Vejledning:
3 grundskolevejledere varetager vejledning fordelt på 
skolerne, samt vejledning af Gribskov 10. klasse, 
modtagklasser ,samt vejledning af 15-17årige.

- ½ vejleder 18-25årige (unge 18-25år uden for 
jobcenterregi) 

- 2 specialvejledere

-1 administrativ medarbejder 24t/uge

- ½ lederstilling



- ½ lederstilling

Opgavevare-
tagelser i 
øvrigt

Vejledning:
- Åben vejledning for alle elever, fokus på udsatte 
elever (ca 30%), Uddannelsesplaner, 
uddannelsesparathedsvurdering, hjælp til 
optagelsesprocessen på ungdomssunddannelser (alle 
elever)

- Kollektiv vejledningen 7-10. klasse og hjælp til at 
finde erhvervspraktik i 9. klasse for udsatte elever.

Indsatser: 
- Opsøgende vejledning i ungdomsklubber.
- Overgangsvejledning på erhvervsskolen med henblik
på fastholdelse.
-Vejledning på Gribskovs lokale erhversskoleindgang.
-Vejledning af unge ledige på 
kontanthjælp/ungeydelse.

Specialvejledning:
- specialvejledning på specialskoler og i 
specialklasser, STU og EGU-elever.

Øvrige opgaver:
 - Koordinering af introduktionskurser for alle 8. klasse 
og brobygningskurser for 10. klasser, samt efterskoler 
i Gribskov kommune. Inkl. hold for specialklasser og 
specialskoler

-  Samarbejde med forældre og øvrige aktører på 
ungeområdet: lærere, børne-familieafdelingen, social- 
og sundhedsområdet, samarbejde med 
ungdomsuddannelser, produktionsskoler, jobcenter 
m.m.

- Administration og ledelse
- Koordinering af ungeprojekter
- Koordinering af arbejde med ungdomsuddannelser 
og øvrige UU-centre om KUU, garantiskolesamarbejde
m.m.
- Samarbejde med ungdomsuddannelser i 
Nordsjælland.

- Sparring til lærere i fht. Undervisning i det timeløse 

Vejledning:
- Indviduel vejledning og gruppevejledning,  
uddannelsesplaner, uddannelsesparathedsvurdering, 
hjælp til optagelsesprocessen på 
ungdomssunddannelser for ikke-uddannelsesparate 
elever (20%)

- Kollektiv vejledningen 7-10. klasse og hjælp til at 
finde erhvervspraktik i 9. klasse for udsatte elever.

- særlige vejledningstilbud for ikke-uddannelsesparate 
elever.

Indsatser: 
- Opsøgende vejledning i ungdomsklubber.
- Overgangsvejledning på erhvervsskolen med henblik
på fastholdelse.
-Vejledning på Gribskovs lokale erhversskoleindgang.
-Vejledning af unge ledige på 
kontanthjælp/ungeydelse.

Specialvejledning:
- specialvejledning på specialskoler og i 
specialklasser, STU og EGU-elever.

Øvrige opgaver:
- Koordinering af introduktionskurser for alle 8. klasse 
og brobygningskurser for 10. klasser, samt efterskoler 
i Gribskov kommune. Inkl. hold for specialklasser og 
specialskoler. Koo

-  Samarbejde med forældre og øvrige aktører på 
ungeområdet: lærere, børne-familieafdelingen, social- 
og sundhedsområdet, samarbejde med 
ungdomsuddannelser, produktionsskoler, jobcenter 
m.m.

- Administration og ledelse
- Koordinering af ungeprojekter
- Koordinering af arbejde med ungdomsuddannelser 
og øvrige UU-centre om KUU, garantiskolesamarbejde
m.m.
- Samarbejde med ungdomsuddannelser i 

Vejledning:
- Indviduel vejledning og gruppevejledning,  
uddannelsesplaner, uddannelsesparathedsvurdering, 
hjælp til optagelsesprocessen på 
ungdomssunddannelser for ikke-uddannelsesparate 
elever (20%)

- Kollektiv vejledningen 7-10. klasse og hjælp til at 
finde erhvervspraktik i 9. klasse for udsatte elever.

- særlige vejledningstilbud for ikke-uddannelsesparate 
elever.

Nødvendigt at prioritere i følgende indsatser: 
- Opsøgende vejledning i ungdomsklubber.
- Overgangsvejledning på erhvervsskolen med henblik
på fastholdelse.
-Vejledning på Gribskovs lokale erhversskoleindgang.
-Vejledning af unge ledige på 
kontanthjælp/ungeydelse.

Specialvejledning:
- specialvejledning på specialskoler og i 
specialklasser, STU og EGU-elever.

Øvrige opgaver:
 - Koordinering af introduktionskurser for alle 8. klasse 
og brobygningskurser for 10. klasser, samt efterskoler 
i Gribskov kommune. Inkl. hold for specialklasser og 
specialskoler

-  Samarbejde med forældre og øvrige aktører på 
ungeområdet: lærere, børne-familieafdelingen, social- 
og sundhedsområdet, samarbejde med 
ungdomsuddannelser, produktionsskoler, jobcenter 
m.m.

- Administration og ledelse
- Koordinering af ungeprojekter
- Koordinering af arbejde med ungdomsuddannelser 
og øvrige UU-centre om KUU, garantiskolesamarbejde
m.m.
- Samarbejde med ungdomsuddannelser i 



fag UEA/Uddannelse og job. Nordsjælland.

- Sparring til lærere i fht. Undervisning i det timeløse 
fag UEA/Uddannelse og job.

Nordsjælland.

- Sparring til lærere i fht. Undervisning i det timeløse 
fag UEA/Uddannelse og job.


