
Samarbejdsmodel - "Projekt Fremskudt Tri.vselsberedskab" - Hovedaktivitet I, punkt 4 

FORMAL MED AFTALEN 

I forbindelse med projektet skal der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem de fire deltagende 
uddannelsesinstitutioner (BC Syd, Alssundgymnasiet, Sonderborg Statsskole og EUC Syd) og Sonderborg 
Kommune. 

Formdlet med samarbejdsaftalen er, gennem et tact samarbejde mellem Uddannelsesinstitutionerne og 
Sonderborg Kommune at sikre, at sa mange unge som muligt der pabegynder en ungdomsuddannelse 
gennemforer denne. 

Derfor er vigtigt, at samarbejdet er koordineret og effektivt, nar en ung vurderes frafaldstruet. Dette gadder 
bade: 

• INDEN DEN UNGE STARTER UDDANNELSE - Sikring of god opstart pa uddannelse 

• MENS DEN UNGE ER I UDDANNELSE - Tiltag til undgaelse of frafald 

• DEN UNGE ER FRAFALDET UDDANNELSE - Hvordan kommer den unge bedst tilbage i 
uddannelse? 

KBKJ
Stamp



Med baggrund i en indsatstrappe, onsker vi — pa tvaers of ungdomsuddannelserne og Sonderborg Kommune - at implementere en tvaergaende strategi 

til forebyggelse of elevfravaer via indsatser pa tvaers of det forebyggende, foregribende og indgribende indsatsniveau. Formalet er at have oget fokus 

pa deltagelse i undervisning og faellesskaber samt de unges trivsel og motivation med det sigte, at oge andelen of elever, som far en stabil og positiv 

skolegang. Herudover at styrke arbejdet med at oge elevernes deltagelse i skolen, elevernes relationer, faellesskaber og netvaerk pa tvaers. Den 

tvaergaende strategi laegger samtidig op til, at skabe mere sammenhaengende forlob for eleverne og deres familier, hvor forskellige indsatser og 

handleplansmal understotter hinanden. 

Konsekvenser ved massivt skolefravaer 

Uanset baggrunden, er det vaesentligt at forsta, at der bag et hvert fravaer er en ung, der er i mistrivsel. 
Fravaer er et symptom og tegn pa forhold, der ikke fungerer i den unges liv, og der kan derfor vaere flere forskellige arsager til skolefravaeret. Pa Iaengere 

sigt kan mistrivslen fa konsekvenser for den unges sociale liv og udvikling. 

En vellykket skolegang er afgorende for unges uddannelses- og fremtidsmuligheder. 

"God skolegang er den stwrkeste beskyttelsesfaktor 

for udsatte unges langsigtede udvikling, som vi kender til". 

(Bo Vinnerljug, professor ved Institut for socialt arbejde ved Stockholms Universitet) 

Fra fravaer til fremmode 
For at arbejde malrettet med at bevare og (gen)skabe skoleglaede for unge, er det afgorende, at de professionelle i samarbejde med foraeldre og 

netvaerket omkring den unge bliver nysgerrige pa baggrunden for elevfravaeret. Herunder, hvordan vi kan forebygge og fa kendskab til de beskyttende 

faktorer. Samtidig bor fagpersoner vaere vidende om hvilke monstre og tegn der indikerer mistrivsel, og i den tidlig opsporing, hvilke risikofaktorer, der 

kan vaere medvirkende til et begyndende fravaer, som pa sigt kan fore til fastlaste problemstillinger omkring den unge, safremt der ikke handles relevant 

og rettidigt. 
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"Projekt Fremskudt Trivselsberedskab" — Hovedaktivitet I, punkt 4 

Udd. Institution 1 
	

Udd. Institution 2 

Tvaerfagligt team 

Internt netvaerk pa inst. 

DEN UNGE 

Trivselsmedarbejder (TM) 

Internt netvaerk pa inst. 

DEN UNGE 

Trivselsmedarbejder (TM) 

UU-Vejleder 
(Udd annelsesvej led ning) 

Familieradgiver (Unge.radg) 

Psykolog (PPR) 

Jobradgiver (Adhoc) 

KBKJ
Stamp



Trin 3 

e r: 
Den unge, fora=_Idre, 
Uddannelsesinstitutionen 

UU/iobcenter 

r 

Almen overdragelse og forebyggende indsatser 
Til alle unge, der pbbegynderen ungdomsuddannelse MAM 

Sam a 	strap pen 
Samarbeidets faser 

Trin 1 

Trin 2 
Supplerende forebyggende indsatser 

 T IMI 
Sa?rlige overdragelser, b6de for unge der kommer direkte fro grundskolen, samt unge der er 
jobcenterregi. Det kan ogs6 v--re unge der onsker at skifte uddannelse. 	

41 

Konsultativ indsats 
Tva?rfaglig, konsultativ og eller sparringsorienteret indsats p6 individniveau 

Trin 4 
Indikerede specifikke indsatser 
Der skal laves en sa?rlig fastholdelsesindsots for den unge 

Trin 5 
Specialiserede indsatser 
Den unge kan ikke l--ngere fplge 
uddonnelsen 

Aktorer: 
Den unge, familien, netvxrket 
Myndighed/Jobcenter, tvxrfaglgt 
team„ ad hoc fagpersoner 

Aktorer: Den unge, familien, 
nety,Trket, trivselsmedarbejder, 
Tvxrfagligt team, ad hoc 
fagpersoner 

Aktorer: 
Den unge, familien, netvxrket, 
trivselsmed arbejder, 
Tv--rfagligt team, 

Aktorer: 
Den unge, For.Tldre, Jobcenter og 
UU, 

d Ungdomsuddannelsesinstitution 

Fase 2 

Fase 1 
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Fase s: Overgangen i passagen 
1) Overgangen fra Grundskole til Ungdomssuddannele 
2) Overgangen fra Jobcenteret til Ungdomsuddannelse 

3) Overgangen fra en Ungdomsuddannelse til en anden 

Trivselsindsatsen gennemfores pa institutionen ved brug of intern netvaerk, individuelle- og gruppeforlob 

Fase 2: Nar trivselsmedarbejderen (TM) skonner det, kan det tvaerfaglige team inddrages: 

1) TM soger sparring og kontakter UU-vejlederen 

2) TM onsker sparring med det tvaerfaglige team, hvilket kan gores skriftligt 
3) TM onsker at drofte en ung med det tvaerfaglige team, hvilket gores i fremmodeform i Ungecenteret 

4) TM onsker at afholde et mode med den unge (og evt. foreeldre), hvor det tvaerfaglige team deltager. Foregar i Ungecenteret 

Fase 3: efter det indledende mode besluttes, hvem der arbejder videre med den unge, og andre kommunale samarbejdspartnere kan inddrages (SSP, 
opsogende medarbejdere, SFK, Myndighed, Misbrugscenteret, Kommunale sundhedstilbud (sundhedsvejledere) m.m.) 

Det tuxrfaglige team bestdr of. en UUvejleder, en familierddgiverfra Ungerddgivningen og en psykolog fra PPR. Er den unge 

over 18 inddrages Jobrddgiver fra Jobcenteret adhoc. 
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Samarbejdsaftalen indgaes of folgende parter: 

Bente Esbensen Jensen, Direktor Business College Syd:. 

Jeppe Kragelund, Rektor Alssundgymnasiet: 

Ole Kamp Hansen, Rektor Sonderborg Statsskole: 

Poul Kirkegaard, Intern Udvildingschef EUC Syd: 

Maja Decovski Hansen, Afdelingsleder — Unge — Jobcenter Sonderborg: 

Ditte Randal-Lund, leder Born, unge og familieenheden: 

Jesper Aaskov, Leder of Ungecenter Sonderborg: 

Ir 
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Projekt "Fremskudt Trivselsberedskab" 

Procedure for kontakt fra Trivselsmedarbeider til det kommunale netvaerk 

NAr en trivselsmedarbejder (TM) pA ungdomsuddannelserne vurdere, at indsatsen pA institutionen 

ikke er tilstraekkelig for at fastholde den unge i uddannelsen, kan det kommunale netvaerk 

aktiveres. 

1) TM tager kontakt til det kommunale netvaerk via administrationen i Ungecenteret 

UU-Sonderborg 
Orstedsgade 53 
6400 Sonderborg 

88724424 

Email: raadhus@sonderborg.dk  att: UU Sonderborg, Ulla Dinsen, Fremskudt trivsel 

2) Ved kontakt til administrationen skal vedhaeftede henvendelsesskema udfyldes. 

W71 
Henvendelsesskem 

a 27032019.docx 

3) Administrationen kvitterer for henvendelsen. 

4) Den unge far en tid i Ungecenteret. Denne tid formidles via TM til den unge 

5) Der er afsat traeffetider hver 14 dag (hver anden torsdag i tidsrummet 13 til 16) 

6) Til tider en given torsdag, skal henvendelsesskemaet senest vaere administrationen i 

haende mandag. 

7) TM vurderer om den unge selv kan mode i Ungecenteret, eller om TM skal folge den unge 

derhen. 

8) Efter samtalen orienteres TM om den besluttede indsats, sAledes uddannelsesinstitutionen 

kan understotte indsatsen. 
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