
BØR 06.10.14: Aktuel organisering af UU 

Historik
Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge, der ikke har en ungdomsuddannelse fra 7. 
klasse til 25 år.

Ungdommens Uddannelsesvejledning blev i august 2012 hjemtaget til Gribskov fra et samabejde 
med Hillerød og Halsnæs. Hensigen var at styrke samarbejdet med øvrige ungeområder i 
kommunen, med henblik på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning der i dag er forankret i Uddannelsescentret har på den 
baggrund et tæt samarbejde med både grundskoler, 10. klasse, produktionsskolen og ungeteams i
både Jobcentret, Center for Børn og unge og Center for Social og Sundhed.

Ekstra bevilling til vejledning på arbejdsmarkedsområdet i 2014 og 2015.
Arbejdesmarkedsområdet har i 2014 og 2015 bevillinget 750.000kr årligt til ekstra vejledning af 
unge 18-29 årige. Fokus er, i forbindelse med den nye med den nye kontanthjælpsreform, at sikre 
ekstra vejledning af unge på kontanthjælp med henblik på at de unge gennemfører en uddannelse.

Nuværende bemanding og organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Økonomi: Nuværende bevilling: 4.3 mio

Nuværende budget 2014, UU-Girbskov
Budget 4,3 mio. kr.

Udgift I mio kr.

Administrativ medarbejder 0,35

Ledelse* 0,3

3 grundskolevejledere 1,4

1 vejleder 15-17år + 10. klasse og 
modtageklassen M3

0,5

1 vejleder (18t/uge) 18-25 årige 0,25

2 specialvejledere 0,9

Drift, IT-systemer, kompetenceudv., kørsel 
m.m**

0,6

I alt 4,3

* Der hentes pt. 0,2 fra ungeprogrampuljen til ledelse af UU

** UU-Gribskov har to store poster i fht. Administration.

- Administrative IT-systemer til registering og systematisering af vejledning af unge og koordiering 
af brobygning/introduktionsforløb for elever på ungdomsuddannelserne.

- Kørsel, da vejlederne særligt på specialområde har en del kørsel i fht. Opsyn med STU og EGU 
forløb.

Nuværende opgavefordeling

Bemanding Opgavevaretagelse

Administrativ medarbejder 
24t/uge

- Vejledningssystem journalsystem
- Hjemmeside
- Ad hoc opgaver, indkøb, 
- Administrative opgaver ifht. 10. klasse (UU gør brug af 
pedel og administrativ økonomimedarbejder fra 10. klasse)

Ledelse - Samarbejde og koordinering m. grundskoler, privatskoler, 



ungdomsuddannelser, UU-centre i Nordsjælland, jobcenter, 
specialområder i Center for børn og unge, teams i Center 
for social og sundhed, produktionsskoler, ungdomsskolen, 
erhvervslivet, Garantiskolen Nordsjælland m.m.
- Daglig ledelse af Uddannelsescentret (UU, 10. klasse, 
modtageklassen 15/16årige - 17årige)

3 grundskolevejledere Vejledning:
Folkeskoler: Gribskole, Nordstjerneskolen, Bjørnehøjskolen,
Skt. Helene Skole, Gilbjerg skole.
Privatskoler*: Helsinge Realskole, Gribskov skole, Alme 
skole, Esrum kost og friskole.
Almindelige vejledningsopgaver: individuel vejledning, 
gruppevejledning, kollektiv vejledning, forældremøder, 
skole-hjemsamtaler for enkelte elever, koordinering af 
særlige praktikker samt tilsyn af elever, koordinering af 
erhverspraktik i 9. klasse, uddannelsesplaner, optagelse på 
ungdomsuddannelser.

Øvrige vejledningsopgaver:
Vejledning hver 14. dag i ungdomshuset i Helsinge.
Koordinering at introduktionskurser og brobygning på 
ungdomsuddannelserne.

Netværksgruppe på Erhvervsskolen Nordsjælland mhp. 
Overgangsvejledning.

1 vejleder: 15-17år + 10. 
klasse og modtageklassen 
M3

Vejledning:
10. klasse i uddannelsescentret
Modtageklassen i fht. Indvandre og flygtningebørn/unge
Vejledning af 15-17årige som ikke er i uddannelse eller 
udannelsesrettet beskæftigelse (de unge har pligt til dette), 
derfor medfølger opfølgning og myndighedsrolle i forhold til 
dette.

Øvrige vejlednings-/koordineringsopgaver:
Vejledning i ungdomshuset Remisen i Gilleleje hver 14. dag
SSP netværksmøder
Ungearenamøder i kommunen mhp samarbejde i Gribskov
Garantiskolevejleder (I forbindelse med 
Garantiskolesamarbejdet i Nordsjælland)

1 vejleder (18t/uge tid): 18-
25 årige

Vejledning af unge 18-25årige som ikke er i uddannelse, 
både i og uden for jobcenterregi.
Individuel vejledning og vejledningsforløb af unge i den 
lokale erhvervsskoleindgang.
Deltagelse i ungearenamøder mhp. Koordinering i fht. Unge 
der overgår til jobcenterregi.

2 specialvejledere Vejledning:
EGU 15-29årige (vejledning, uddannelsesplaner, 
opfølgning)
STU 15-25årige vejledning, uddannelsesplaner, opfølgning, 
tilsyn)
(Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), fra august 
2015)**

Vejledning følgende specialskoler:
Havregården, Krageredgård, dagskolen Nordal, Ternen, 



Godhavn, Lundekollegiet

Vejledning i følgende specialklasser:
4Y Gilbjergskole, 9.Y Nordstjerneskolen, 9.X og Columbus 
på Gribskole.

Drift, IT-systemer, 
kompetenceudv., kørsel 
m.m

Administrativt vejledningssystem
Adminitrativt introduktions- og brobygningssystem
Kørsel
Almindelig kontorhold
Kompetenceudvikling
Tilkøb fx medlemskab af UUDanmark, Genvej.nu, 

Øvrigt Workshops for udskolinglærere på erhversskolerne, med 
henblik på større viden/komptenceudvikling omkring 
erhvervsuddannelserne.
Faglig sparring til lærere omkring tilrettelæggelse af faget 
UEA (Uddannelse, erhverv og arbejdsmarkedsorientering, 
der fremover kommer til at hedde Uddannelse og job 1.-9. 
klasse).
Koordinering af intro og brobygning for de to efterskoler i 
Gribskov.
Screening af ordblindhed***

*UU skal tilbyde vejledning på privatskoler inden for kommunegrænse omkostningsfrit. 
Privatskolerne kan frabede sig vejledning hvis de selv varetager tilsvarende vejledning.

**UU får fra 1.august 2015 vejledningsforpligtigelse i forhold til den nye ungdomsuddannelse 
kombineret ngdomsuddannelse (KUU) som ligger på uddannelsesniveau med EGU.

***UU har fra 1. augsut 2014 fået ansvar for at screene unge for ordblindhed hvor vejlederen i 
samtaler med den unge får mistanke om, at den unge kunne have brug for støtte, under SU-
styrelsens ordning Specialpædagogisk Støtte (SPS) i forbindelse med at den unge påbegynder en 
ungdomsuddannelse.
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