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Aktørbeskrivelse UU Sydfyn og Langeland 
Der er pr.01.01.2021 ansat 9 UU-vejledere.  

De 8 vejledere dækker vejledningsopgaverne i alle 3 kommuner.3 vejledere 

deles om opgaverne i Langeland kommune,  

Der er ansat 1 administrativ medarbejder på 37 timer, samt 1 leder. 

UU Sydfyn har kontor i Ungekontakten, A.P. Møllersvej 37, 5700 Svendborg. 

 

Udspecificering af ydelser  

Vejlederopgaver i grundskolen (7.kl-10.kl.) 

Medarbejderne vejleder elever i grundskolerne jf. ydelseskataloget, baseret på 

gældende lovgivning.  

UU Sydfyn skal jf. lovgivningen have særligt fokus på unge der vurderes ikke 

uddannelsesparate. 

Alle unge i specialklasser/ heldagsundervisning/modtageklasser er som 

udgangspunkt ikke parate. 

På Langeland er der følgende skoler/institutioner for målgruppen i grundskolen: 

Ørstedskolen folkeskole med overbygning samt specialklasser og modtageklasse  

Kassebølle Friskole 

Desuden varetager UU Sydfyn vejledningen af elever i ” Ung i fokus. ” 

 

Øvrige opgaver tilknyttet målgruppen 

For unge under 18 år, der er ikke uddannelsesparate deltager vejlederne i flg. 

møder: Netværksmøder, SSP, overdragelsesmøder mellem ung og voksen, andre 

møder ift. unge med særlige problematikker, OUH Børne og 

ungdomspsykiatrien m.v. Desuden er der møder med forældre og øvrige fra de 

unges netværk. 

 

 

STU 

UU Sydfyn varetager vejledningsopgaven, målgruppevurdering og forberedelse 

af indstillinger og uddannelsesplaner til STU. UU Sydfyn vejleder alle unge i STU 

gennem de 3 år uddannelsen varer. Desuden deltager STU- vejlederne i 1-2 
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uddannelsesplansmøder om året, samt øvrige møder med 

uddannelsesstederne, forældre andre samarbejdspartnere. 

FGU 

UU Sydfyn har opgaven med at målgruppevurdere unge mellem 15-25 år til Den 

Forberedende Grunduddannelse (FGU), og på baggrund af denne udarbejde 

uddannelsesplan. Vejlederen deltager i møder på FGU Syd- og Midtfyn ift. de 

unge, og vejlederen har fast træffetid på skolen i gang om ugen. For unge over 

18 år sker dette arbejde i regi af Jobcenter Langeland.  

De 15-17-årige 

UU Sydfyn har en forpligtelse til at opsøge alle unge, der ikke er i gang med en 

uddannelse, eller aktiviteter der peger mod uddannelse efter endt grundskole. 

De unge skal kontaktes inden 5 arbejdsdage og have et tilbud i løbet af en 

måned. Det kan være praktik i ungevejledningen, afsøgningsforløb på FGU og 

målgruppevurdering til denne eller andet. Det kan også være arbejde, som den 

unge selv finder. Unge i den aldersgruppe, som ikke er i gang med skole eller 

uddannelse er en gruppe, vi har særligt fokus på, det vil ofte være i samspil med 

en socialrådgiver. Hvis den unge ikke er i aktivitet, kan vi indstille til at man 

afbryder udbetaling af unge ydelsen. 

UU samarbejder med alle ungdomsuddannelser omkring unge, der er 

frafaldstruede. Vi deltager ofte i møder for at finde en løsning, men vi deltager 

også i udskrivningsmøder, på den måde er vi med fra begyndelsen, når en ung 

skal finde en anden vej. 

 

Ungevejledning 18-25 år. 

Alle unge i denne gruppe, der ikke er i gang med et arbejde eller en uddannelse 

kontaktes jævnligt. 

For denne gruppe er det op til den enkelte, om de vil tage imod vores tilbud. Det 

gør de fleste. Vi vejleder dem i forholdt til uddannelse, der er ofte også 

spørgsmål om SU og muligheder for job. Ofte tager vi den første kontakt til et 

uddannelsessted, og vi er også behjælpelige med udfyldelse af ansøgninger i 

optagelse.dk.  

På samme måde som med de helt unge deltagere vi også i møder på 

uddannelsesstederne. 

 

Jobcenter Langeland  

UU Sydfyn deltager i visitationen af unge i aldersgruppen 18-30 år, i samarbejde 

Jobcenter Langeland. UU Sydfyn dækker visitationen med 1 medarbejder 1/2 

dag om ugen.  Alle unge i aldersgruppen 18-30 år, der ikke har en 



 Side 3 af 4 

kompetencegivende uddannelse, møder i visitationen en UU-vejleder og en 

uddannelsesrådgiver fra jobcenteret. Formålet er at afdække muligheden for 

uddannelse eller andet, så den unge undgår en offentlig ydelse eller bliver mere 

afklaret i forhold til en kommende uddannelse 

Ledelse  

Lederen af UU Sydfyn varetager personaleledelse, samt har ansvaret for den 

strategiske udvikling af centeret.  Lederen sikrer at vejledningsopgaven udføres i 

henhold til gældende lovgivning, samt i et tæt samarbejde med de Kommunale 

ungeindsatser i de 3 kommuner. UU Sydfyn udsender hvert år et ydelseskatalog, 

der giver ren oversigt, tover hvilke opgaver UU Sydfyn læser i de 3 kommuner.  

Administration og UV Vej 

Administrationen koordinerer den obligatoriske brobygning for alle 10. klasser i 

de 3 kommuner, frivillig brobygning for elever i 9. klasse samt de obligatoriske 

introkurser for 8.klasserne. Dette i koordination med UUO (Ungdommens 

Uddannelsesvejledning Odense og omegn).  

Der udarbejdes diverse statistikker vedr. unges uddannelsesvalg, frafald m.v. til 

de 3 kommuner, til kvalitetsrapporter m.v. På UU Sydfyns hjemmeside 

www.uusydfyn.dk kan man finde ½ års statistik over de ugens uddannelsesvalg, 

placering m.v. 

Administrationen styrer og opdaterer administrationssystemet UV Vej, som er 

hele grundlaget for arbejdet med de unge. 

Opsamling 

Alle unge har tilknyttet en UU-vejleder, og vi følger de unge fra 7 kl. og frem til 

de har påbegyndt og gennemført en ungdomsuddannelse senest som 25-årige.  

Vi har således snitflader med samtlige aktører i Ungestrategien. Vores fokus er 

unges valg af ungdomsuddannelse og erhverv, med specifikt fokus på unge der 

er vurderet ikke uddannelsesparate, eller på unge som vil have svært ved at 

påbegynde en ungdomsuddannelse uden støtte og hjælp. Hvis den unge skal 

lykkes, så er UU Sydfyn afhængig af, at alle aktører arbejder målrette og 

struktureret sammen til gavn for den unge og den unges valg af uddannelse. 

Samtidig er vi også lovgivningsmæssigt forpligtet på at sikre, at alle unge, uanset 

om de er uddannelsesparate eller ej, få information om 

ungdomsuddannelserne, muligheder og valgprocesser. Alle unge skal udfordres 

på deres uddannelsesvalg. Dette sker i grundskolens kollektive vejeldning. 

UU Sydfyn balancerer således mellem at vejlede alle unge, og samtidig har vi en 

særlig forpligtelse ift. de unge der vurderes ikke parate. Vi ser derfor os selv som 

en naturlig del af ungestrategien. 

 

 

http://www.uusydfyn.dk/
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