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Projektitel

De glemte unge (arbejdstitel)

Indsatsområde i
Handlingsplan 2020-2021

Sikre adgang til attraktive uddannelser

Bidrager til RUS’en

I 2018 var der 21.000 unge mellem 15 og 29 år i Region
Hovedstaden, vis højeste uddannelse var grundskolen, og som
hverken var i job eller uddannelse. Med projektet ønsker vi at
fokusere på den gruppe af unge, som står udenfor både job og
uddannelse, men som ikke har har diagnoser eller på anden
måde bliver grebet af eksisterende tilbud. Vi kalder dem ”de
glemte unge”. Disse unge kræver en særlig indsats for at komme
videre i uddannelse, få kompetencer til fremtiden og de bedste
muligheder for at skabe sig et godt liv.

Bidrager til FN’s
verdensmål

Formål

Projektet er et forprojekt, hvor vi, i samarbejde med en
uddannelsesinstitution, ønsker at udvikle og afprøve metoder til
at arbejde med målgruppen ”de glemte unge”. Formålet med
projektet er at udvikle en metode til at få netop denne målgruppe
i gang med en uddannelse, da de ikke gribes af eksisterende
tilbud, men heller ikke selv har ”drivet” eller handlekompetencerne til at gennemføre en uddannelse. Det er vigtigt at
arbejde med særligt denne målgruppe, idet de risikerer en
tilstand af permanent udsathed (kriminalitet, misbrug, gæld mv.),
hvis ikke de får en tilknytning til en uddannelse eller et arbejde.
Dette er både problematisk for den unge, men også for
samfundet, der bliver økonomisk belastet af det høje antal af
unge uden uddannelse og job.

Beskrivelse af initiativet

Region Hovedstaden er allerede involveret i flere projekter vedr.
udsatte unge, bl.a. Unge med Kant og Upgrade. Dette projekt vil
bygge videre på flere elementer fra disse projekter, bl.a.
kædeansvar, hvor aktører forpligter sig til at holde hånden under
den unge igennem systemet. Desuden involveres eksterne
vidensorganisationer, således at initiativerne er baseret på aktuel
viden om området og hvilke tiltag, der er effektive ift. målgruppen.
Med dette projekt ønsker vi at udvikle aktiviteter og forløb til at få
netop denne målgruppe i gang med en uddannelse. Regionens
midler vil blive udmøntet til en uddannelsesinstitution, og kan
bl.a. gå til:
- Udvikling af for-forløb til FGU, fx sprogundervisning
- Udvikling af særlige forløb på FGU
- Kompetenceløft af undervisere, så de styrkes i at arbejde
med målgruppen

Varighed

2022 – 2024 (afklares)

Effekt

På kort sigt er det ambitionen at få lavet et pilotprojekt med en
uddannelsesinstitution, samt få et bredere kendskab til den
udsatte målgruppe og hvad der skal til, for at få dem i gang med
en uddannelse.
På langt sigt er det målet, at færre unge skal være udenfor job og
uddannelse og at der oprettes permanente tilbud til netop denne
målgruppe.

Partnerskaber
Vurdering: 4

Minimum 1 uddannelsesinstitution i regionen, det kan være enten
en FGU eller en erhvervsskole. Der er konkret aftalt møde med
FGU Nordsjælland (Hillerød), som er meget begejstrede for
udspillet.
Herudover forventes følgende at kunne bidrage til projektet:
Kommuner og den kommunale ungeindsats (tidligere UU)
Eksterne vidensorganisationer

Innovation
Vurdering: 5

Der mangler på nuværende tidspunkt tilbud til den gruppe af
unge, som ikke enten selv kan tage initiativ til en
ungdomsuddannelse eller som bliver grebet af eksisterende
tilbud pga. fx diagnoser. Det er med andre ord en gruppe, som
falder mellem eksisterende tilbud, og derfor risikerer, at ende i
permanent udsathed. Vi ønsker at finde en ny måde at arbejde
med gruppen.

Udbredelse
Vurdering: 4

Erfaringer fra projektet forventes at blive brugt til at udvikle et
større socialfondsprojekt i 2022.

Gearing
Vurdering: 4

Medvirkende parter forventes at lægge 25% egenfinansiering.
Det forventes desuden, at der i 2022 søges midler for EU’s
Socialfond til yderligere udvikling af projektet.

Internationalisering

Ikke relevant

Særlige forhold/samlet
vurdering
Samlet budget

1.875.000 kr. (estimeret)

Medfinansierings behov fra
RUS-puljen

1.500.000 kr.
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