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På Vej i Uddannelse – et ungetilbud i Jobcenter Varde 

Baggrund 

Beskæftigelsesministeren har som mål for 2013 at ”flere unge skal have en uddannelse. 

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en 

erhvervskompetencegivende uddannelse”. 

Med afsæt heri etablerer Jobcenter Varde et uddannelsesafklarende og –motiverende 

ungetilbud for fortrinsvis match 2, kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden uddannelse med 

henblik på at øge andelen af unge i uddannelse i Varde. Tilbuddet forventer at starte op 15. 

april 2013.

Indhold

Tilbuddet vil hente inspiration fra Social- og Sundhedsskolens Ung på Arbejdsmarkedet1.

Tilbuddet adskiller sig fra Jobcentrets øvrige tilbud ved at være uddannelsesafklarende og –

motiverende frem for beskæftigelsesrettet, hvorfor det fysisk placeres på Campus Varde, frem 

for Kompetencecentret. Dog vil tilbuddet organisatorisk knyttes til Kompetencecentret. 

Tilbuddet har 15 løbende pladser med 20 lektioner om ugen i op til 40 uger. 

Tilbuddet veksler mellem undervisning og praktik fordelt på 4 temamoduler á 10 ugers 

varighed. De ti uger består af 5 ugers holdundervisning og 5 ugers virksomhedspraktik på 

lokale virksomheder. Såfremt der er ledige pladser, er der mulighed for på- og afstigning hver 

10. uge.

Tilbuddet vil have tilknyttet to faste medarbejdere fra Kompetencecentret, som udover at være 

undervisere, også etablerer virksomhedspraktik. 

På hvert tema vil der, udover de faste medarbejdere, være eksterne undervisere, fx psykolog, 

fysioterapeut, vejledere fra EUD uddannelser i Varde, Bramming og Esbjerg og UU vejleder til 

rådgivning og vejledning i forhold til uddannelse. 

Hertil knyttes en uddannelsesmentor, som kan støtte den unge i overgangen til 

ungdomsuddannelse. Uddannelsesmentoren kan kobles på den unge i slutningen af jobcentrets 

1 http://www.sosuesbjerg.dk/Kurser-og-Efteruddannelser/Projekter/Ung-p%C3%A5-

arbejdsmarkedet.aspx

http://www.sosuesbjerg.dk/Kurser-og-Efteruddannelser/Projekter/Ung-p%C3%A5-arbejdsmarkedet.aspx
http://www.sosuesbjerg.dk/Kurser-og-Efteruddannelser/Projekter/Ung-p%C3%A5-arbejdsmarkedet.aspx
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ungetilbud og i opstarten på ungdomsuddannelse. Uddannelsesmentoren forventes ansat i 

Jobcentret 2. kvartal 2013. 

Holdundervisningens 4 temaer er følgende:

Tema 1: At indgå i en gruppe

- Roller og forventninger

- Identitet og selvbillede

- Gruppedynamik

- Kommunikation

- Samarbejde 

- Behov 

Tema 2: At tage en uddannelse og være aktiv på arbejdsmarkedet 

- Arbejdsmiljø – psykisk, fysisk og socialt 

- At være jobsøgende

- Livsløn

- Krav og forventninger

- Signalværdier

- Kommunikation 

Tema 3: Sundhed

- Livskvalitet – psykisk, fysisk og socialt 

- Livsstil

- Kend din krop og dens signaler

- Kost

Tema 4: Samfund

- Demokrati 

- Politik – partier

- Samfund

- Ret og pligt

- A-kasse og fagforening 

Fysiske rammer

Campus Varde. 
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Samarbejder

Jobcentret er i gang med at etablere samarbejdsaftaler med følgende aktører: 

 Social- og Sundhedsskolen om sparring på projektindhold og undervisningsmaterialer

 EUD uddannelser som EUC Vest, Kjærgaard Landbrugsskole, Social- og 

Sundhedsskolen, Varde Gymnasium, VUC Vest og Varde Handelsskole om vejledning og 

uddannelsesmentor

 UU Varde om uddannelsesmotiverende vejledning

Effekt

Jobcenter Varde har for match 2 målgruppen under 30 år en udslusningseffekt i 2. halvdel 

2012 i forhold til uddannelse og arbejde på henholdsvis 15 % og 6 %. 

Jobcentrets ungetilbud vil ligne Social- og Sundhedsskolens tilbud, som arbejder med samme 

metode og målgruppe. Social- og Sundhedsskolens udslusningseffekt er beskrevet i fodnote 2. 

Med afsæt i Jobcentrets hidtidige udslusningseffekt for match 2 og Social- og Sundhedsskolens 

erfaringer opstilles følgende estimerede effektmål for Jobcentrets ungetilbud:

 40 % oplever en progression i forhold til matchkategori (fra match 2 til match 1) 

 25 % kommer i uddannelse

 15 % kommer i ordinært job eller fleksjob 

 25 % kommer i andre uddannelses- eller beskæftigelsesfremmende aktiviteter

Jobcenter Varde laver (1) løbende progressionsmåling på borger og tilbud og (2) en opgørelse 

over udslusningseffekten. 

2 Fra 2009-2011 har der været 65 unge til visitationssamtale i Ung på Arbejdsmarkedet. 

 20 % er kommet i ordinært job, fleksjob eller uddannelse 

 25 % er kommet i beskæftigelsesfremmende aktiviteter 

 3 % er gået på barsel 

 7 % er udsluset til alkoholambulatorium og psykisk udredning

 3 % er afklaret ift. arbejdsevne og uddannelsesparathed

 5 % er flyttet til anden kommune

 18 % er stoppet pga. psykisk sygdom, misbrug, sociale problemer og manglende fremmøde

 5 % fortsætter i det nye og kommunalt forankrede projekt Ung på Arbejdsmarkedet

 14 % startede aldrig i projektet efter visitationssamtale
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Der laves en samlet evaluering af ungetilbuddet januar 2014. 

Økonomi 

Med 15 løbende pladser i 40 uger om året vil ugeprisen for Jobcentrets ungetilbud være kr. 

1250,-. Til sammenligning er ugeprisen på Social- og Sundhedsskolen på kr. 2207,-. 


