Kommunale indsatser målrettede unge
Poul H. Jørgensen

Leder af
Majoriaq Qaqortoq
(job-, vejlednings- og
opkvalificeringcenter)

Mere end 30 år med

• Erhvervsuddannelse
• Uddannelsesvejledning
• Job-, vejledning - opkvalificering
• Lokalt / kommunal arbejde /
samarbejde / sammenhænge /
udviklende

Majoriaq’s tilbud, forløb for unge

Kommune Kujalleq

• Prøveforberedende undervisning, 3 byer.
• Forløb med værksteder ”håndværk” og håndværksprojekter og andre projekter i
3 byer.
• Forløb med ”små-scala-intern-køkken”, 2 byer.
• Arbejds- og jobtræning i virksomheder og institutioner, i alle byer og nogle
bygder.
• Højskoleophold i Danmark.
Opsøgende vejledning over for ”ungemålgruppe”, hele kommunen.
”Unge-højskole-forløb”.

Samt alle øvrige tilbud og service fra Majoriaq

Opsøgende vejledning, 16 – 18 år
Ansøg til efterskole
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Ansøg tl uddannelse
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Opsøgende vejledning
Overgangsvejledning

"unge målgruppe"
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JVO-centers bidrag
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Kendetegn ”ungemålgruppe”

5 lige store grupperinger

• Lille skub for at søge og starte uddannelse.

• Afklaring og valg nødvendig, vejledning.
• Karakterløft og afklaring og valg nødvendig, vejledning.
• Meget karakterløft og afklaring og valg, vejledning.
• Social-pædagogisk indsats kombineret med (meget) karakterløft og
afklaring og valg, vejledning.

Opsøgende vejledning, ”ungemålgruppe”
Kommune Kujalleq
Ungemålgruppe:
• Ca. 100 unge, 3 årgange,
16 – 18 år.
• Ca. 50 unge i Qaqortoq.
• Ca. 25 unge i Narsaq og
Nanortalik.

I det hele taget:
Vigende grundlag for opsøgende
vejledning.
• Der foretages flere opgørelser; data og
lister tilflyder dog ikke Majoriaq.
• Vanskeligere at få data om aktuel status /
aktivitet for unge.
• Flere definitioner af ungemålgruppe.

Tilbud målrettet ”ungemålgruppe”
”Unge-højskole-forløb”:
• 20 unge fra hele kommunen
• Visse prioriteringskriterier
• 3 - 7 uger
• ”Unge—døgn-højskole”
• Visitering ud fra opsøgende
vejledning
• Forældre involvering.

Fokusområder, ligelig fordelt:
• Botræning
• Erhvervs- og uddannelsesorientering m/ inspiration og
afprøvning
• Personlig udvikling
• Friluftsliv, idræt, sundhed
• Handleplan.

Ved evt. ny
uddannelsesstruktur
med 12 års skolegang
•

•
•
•

Øget behov for
vejledning og at følge
gennem uddannelse
Væsentlig flere veje
Væsentlig flere
overgange
Flere at følge og opsøge

Ønsker
• Tiltrængt erfarings- og metodeudvikling omkring overgangsvejledning og
opsøgendevejledning og ”følgende”-vejledning. (Folkeskole, Majoriaq, gymnasium og
erhvervsuddannelse).

• Udvikle produktionshøjskole-ideen (ikke-boglige forløb) bl.a. formulering
mål, indhold og struktur for at gøre unge uddannelses-pararte og
arbejdsmarkedspararte. (Kommune Kujalleq og Sulisartut Højskoliat har arbejdet med oplæg m.v.).
• Egentlige ungdomsvejleder vedr. uddannelse.

• Ungdomshybel m/ tilknyttet mentor, personale.

