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Status på samarbejdet om den regionale ungeplan
Arbejdet med at formulere en fælles regional ungeplan i samarbejde med Region Sjælland, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, KKR Hovedstaden og KKR
Sjælland er i fuld gang. Der er enighed om, at ungeplanen skal være en fælles strategisk forståelsesramme for parternes fokus på og arbejde med at få flere unge i uddannelse og arbejde, så de bidrager til vækst. Desuden arbejdes der i øjeblikket på at konkretisere mulige indsatser fælles og individuelle under ungeplanen, og der er ved at
blive planlagt en konference d. 5. november 2014.
Videndeling og -spredning centralt fokus i ungeplanen
Der bliver løbende iværksat nye initiativer og indført nye praksisser for at få unge hurtigt videre fra folkeskolen til en kompetencegivende uddannelse i de enkelte kommuner. Kommunerne har værdifuld viden om målgruppen og effektfulde metoder, men
denne viden bliver sjældent formidlet og implementeret andre steder, som har lignende
udfordringer i dag. Der er brug for øget videndeling på tværs af kommunerne, hvis
ungeindsatsen skal kvalificeres og effektiviseres yderligere. Her kan ungeplanen spille
en vigtig rolle.
Parterne bag ungeplanen arbejder på administrativt plan i øjeblikket på at beskrive en
række mulige konkrete indsatser under ungeplanen. Det undersøges bl.a., hvordan en
regional videnenhed om uddannelse og beskæftigelse, koordineret af Region Hovedstaden, kan bidrage til, at viden om hvad der virker i forhold til at få unge i uddannelse
og arbejde indsamles, systematiseres og formidles til aktørerne omkring de unge. Målet er, at effektive metoder og tiltag spredes og forankres på tværs af kommuner, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og UU-centre.
Konference om ungeplanen d. 5. november kl. 9-13
De mulige konkrete initiativer vil blive præsenteret og diskuteret med centrale aktører
på uddannelses- og beskæftigelsesområdet på en konference om ungeplanen d. 5. november. Målet er at få input til initiativerne fra en bred vifte af aktører, som har erfaring med området, og sikre kendskab og opbakning til, at parterne bag ungeplanen
iværksætter en koordineret indsats for at få flere unge i uddannelse og arbejde. Erhvervs- og vækstudvalget vil blive inviteret til konferencen.
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