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Bemærkninger til UU Tårnbys målsætning 

UU’s målsætning handler altid om at udvikle vores vejledning, men også at skabe svar på de udfordringer, som vi har i vejledningen. 

Det kommende års målsætninger tager netop udgangspunkt i de daglige udfordringer, som de tre teams møder og som det er nødvendigt 

og vigtigt at udvikle på i fællesskab. 

På skoleområdet er det en stor udfordring at udvikle en kollektiv vejledning, der kan skabe refleksion og viden hos hele ungegruppen, så 

vi dermed understøtter, at også de uddannelsesparate elever får et fornuftigt grundlag at træffe et uddannelsesvalg på. Det er ligeledes 

til stadighed en opgave at få den kollektive vejledning, som UU leverer, til at få en kobling til den undervisning, som skolerne skal levere i 

det obligatoriske emne ”Uddannelse og Job”. Når skolernes undervisning og UU’s vejledning kan ses som et parløb op gennem 

udskolingen, vil der være skabt en platform for, at alle elever får en grundliggende viden at træffe uddannelsesvalg på. 

UU vil også gerne være med til at udvikle/udtænke og implementere tilbud til de elever, der har udfordringer i forhold til deres 

uddannelsesparathed. UP - klassen er et godt eksempel på et sådant forløb. Det er et meget givende forløb til en gruppe af unge, der har 

udfordringer i forhold til uddannelsesparathed – ikke mindst på det sociale og personlige område og er et særdeles godt eksempel på at 

fagligt samarbejde styrker tilbuddenes kvalitet. Et tilbud til en lidt anden gruppe af elever har Talentspejderne udviklet. Her tilbydes 

eleverne et mentorforløb over 24 uger, hvor en fast opgaveplan styrer samtalerne. Tårnby Kommune har underskrevet en 

partnerskabsaftale med Talentspejderne og UU har sagt ja til at indtage en væsentlig plads i arbejdet med at få tilbuddet op at køre. 

I vores 10. klasser oplever såvel skolen som vejlederne hvert år, at perioden fra opstart til valg og uddannelsesparathedsvurdering finder 

sted er ekstrem kort. Eleverne kommer ind af døren omring 10. august, ukendte for hinanden, lærerne og vejlederne, og tre en halv 

måned senere, så får eleverne den karakter, som de skal søge videre på og de får deres endelige parathedsvurdering. UU’s vejledere 

oplever, at det er svært at have ressourcer og at få skabt tilstrækkelige rum for vejledning og resultatet er desværre, at en del elever 

stadig har urealistiske uddannelsesønsker, når de skal lave deres uddannelsesplan. Derfor har det stor betydning at udvikle og 

implementere gruppeaktiviteter, hvor elevernes dialoger er med til at understøtte den enkeltes proces.  

I alle vores teams oplever vejlederne en stigning i unge, der har psykiske udfordringer eller har et misbrugsproblem. Det giver selvfølgelig 

udfordringer både i forhold til, at de unge ikke har mulighed for at starte og slet ikke for at fastholde en ungdomsuddannelse, men også i 

forhold til den viden, som vejlederne skal være i besiddelse af for at kunne afholde samtalerne og for at kunne lægge en realistisk 



uddannelsesplan. Derfor er det vigtigt, at vejlederne kontinuerligt supplerer deres grundliggende viden omkring psykiatriske diagnoser og 

de fagfolk og institutioner, som der kan samarbejdes med omkring den unge. 

UU har, i forhold til ovenstående, oplevet den nye mulighed for psykologisk rådgivning til de unge over 18 som et meget relevant tilbud, 

hvor der etableres kontakt og rådgivning til en gruppe unge, der ofte bare har siddet hjemme, har haft megen forsømmelse på deres 

uddannelse eller er droppet ud. Der er ingen tvivl om, at de unge også har taget muligheden til sig og den afsatte stilling udnyttes fuldt 

ud. Den mulighed, som det har givet i UU i forhold til sparring mellem psykolog og vejledere, evalueres også særdeles positivt fra begge 

sider. 

UU vil udover det daglige fokus på vores kerneopgaver og vores indsats på de områder, som er en del af målsætningen, i det kommende 

år også arbejde for: 

 At færdigudvikle ”ModelTårnby”, så der også foreligger en model møntet på de unge og løbende supplere værktøjskasserne. 

 At implementere de nye bekendtgørelser på skoleområdet. 

 At udvikle det tværfaglige samarbejde i Tårnby og Dragør Kommuner. 

 At styrke samarbejdet med vores leverandører på STU området for at kvalitetssikre. 

 At beskrive behovet for tilbud til gruppen af udsatte unge, der har forladt grundskolen. 

  



Skoleteam. Mål: Styrke koblingen mellem kollektiv vejledning og Uddannelse og Job 

STATUS 
Hvor står vi? 

Hvad har vi gjort hidtil? 

Mål KVALITETSKRITERIER 
Det er vellykket, når… 

HANDLINGSPLAN 
Hvad skal bidrage til målets 

opfyldelse? 
 

EVALUERINGSPLAN 
Hvordan vil vi evaluere? 

 
Vi udvikler løbende den 
kollektive vejledning. 
 
Vi har i den kollektive 
vejledning fokus på at 
udfordre eleverne på deres 
uddannelsesvalg. 
Vi har i det forgangne år 
afholdt inspirationskurser i 
Uddannelse og Job for 
lærere med henblik på at 
styrke implementeringen af 
det obligatoriske emne 
”Uddannelse og Job”. 
 
Vi bistår skolerne med 
inspiration og sparring i 
forhold til det obligatoriske 
emne ”Uddannelse og Job”. 
 
 

 
Vi vil udfordre elevernes 
forestillinger om eget 
uddannelsesvalg. 
 
Vi vil styrke elevernes 
kendskab til 
ungdomsuddannelser. 
 
Vi vil styrke og synliggøre 
koblingen mellem den 
kollektive vejledning og det 
obligatoriske emne 
”Uddannelse og Job”. 
 
 
Vi vil styrke samarbejdet 
mellem skoler og UU i 
forbindelse med 
”Uddannelse og Job”. 

 
Eleverne får kendskab til de 
forskellige ungdoms-
uddannelser og svar på de 
spørgsmål, de har ønske om 
at få besvaret. 
 
Eleverne bliver mere 
afklarede i forhold til deres 
uddannelsesvalg, bliver 
bekræftet eller afkræftet i 
deres valg og forestillinger 
om den enkelte uddannelse 
ved, at eleverne får svar fra 
en ung, som netop nu er i 
uddannelsen. 
 
Lærerne oplever 
samarbejdet med UU 
positivt, bliver inspirerede 
og får en styrket bevidsthed 
om koblingen mellem den 
kollektive vejledning og 
”Uddannelse og Job”. 
 

 
Vi vil planlægge og afholde 
en ”Ung-til-Ung” temadag 
sammen med lærerne for 
9.klasses elever på tre 
forskellige skoler i Tårnby og 
Dragør kommuner.  
 
Elevrepræsentanter fra 
forskellige ungdoms-
uddannelser vil her formidle 
deres erfaringer til eleverne 
gennem speedinterview.  
 
Vi vil udarbejde et 
eksemplarisk forløb, som 
efterfølgende kan overtages 
af skolerne i forbindelse 
med Uddannelse og Job.  
 

 
Vi vil bede eleverne besvare 
et spørgeskema. 
 
Vi vil udarbejde et 
spørgeskema til lærerne. 

 



 

Ungeteam. Mål: At styrke vejledning af IUP elever i 10. klasse. Udvikling via pilotprojekt i to Fokusklasser på US10 (75pct IUP) 

STATUS 
Hvor står vi? 

Hvad har vi gjort hidtil? 

Mål KVALITETSKRITERIER 
Det er vellykket, når… 

HANDLINGSPLAN 
Hvad skal bidrage til målets 

opfyldelse? 
 

EVALUERINGSPLAN 
Hvordan vil vi evaluere? 

 
Vi har høstet erfaringer 
efter 1. år med modtagelse 
af parathedsvurderede 
elever i 10. klasse. Her har vi 
har konstateret, at: 
 
Perioden fra skolestart til 
endelig parathedsvurdering 
den 15.1. opleves meget 
kort ift. at arbejde med 
elevernes parathed. 
 
Vejledningsressourcer og tid 
sætter en begrænsning på 
antallet af individuelle 
samtaler med den enkelte 
IUP elev.  
 
Mange ikke uddannelses-
parate (IUP) elever 
fastholder et urealistisk 
uddannelsesønske helt frem 
til optagelsesprøver på 
ungdomsuddannelserne. 

 
Styrke vejledningen af en 
gruppe af IUP elever i 10. 
klasse, således at den 
enkelte elev får øget 
mulighed for at vælge, 
påbegynde og gennemføre 
en uddannelse eller vælge 
et erhverv. 
 
Intensivering af 
vejledningen frem til 
parathedsvurderingen den 
15.1. 
 
Udvikle og gennemføre 
gruppeaktiviteter i 
vejledningen, der sikrer 
sammenhæng og 
progression med begrænset 
forbrug af 
vejledningsressourcer og 
som understøtter elevernes 
individuelle proces ift. 
uddannelsesplan og -valg 

 
Eleverne evaluerer forløbet 
positivt. 
 
Eleverne oplever ejerskab 
og tager ansvar i forhold til 
egen og gruppens 
vejledningsproces. 
 
Grupperne kan arbejde 
selvstændigt med 
materialerne. 
 
IUP eleverne har et 
realistisk uddannelsesønske 
på deres uddannelsesplan 
den 1.3. 
 
Vi vejledere ser værdien i at 
implementere 
gruppeaktiviteterne i 
vejledningen fremover. 
 
Lærerne evaluerer forløbet 
positivt. 

 
Gruppeaktiviteter for de to 
Fokusklasser på US10 
tilrettelægges over 
minimum 3 gange vha. 
arbejdsark udarbejdet i UU 
Tårnby i16/17 og 17/18 
samt redskaber fra Tårnby-
modellen. 
 
Processen tilrettelægges 
med spørgsmålstyper, der 
kan skabe refleksion i en 
undersøgende tilgang, og 
fokus rettes mod 
undersøgelsen af styrker og 
udfordringer. 
 
Som redskaber vil vi bla. 
udvikle og inddrage: 

- Interview-ark 
- Eksemplariske cases om 

unges uddannelsesvalg  
- Den individuelle 

uddannelsesplan fra 

 
Optælling af IUP elever i 
Fokusklasserne, der har 
deltaget hele skoleåret og 
vælger en uddannelse, de er 
parate til den 1.3. 
 
Evaluering i direkte 
forlængelse af de enkelte 
aktiviteter  
 
Ved skoleårets slutning 
gennemføres et 
fokusgruppeinterview af 
tilfældigt udvalgte elever 
med spørgsmål, der retter 
sig mod oplevelsen af 
forløbet.  
En gruppe fra hver klasse. 
 
Lærernes evaluering skal 
ske i form af nedskrevne 
kommentarer fra drøftelser 
på et teammøde. 
 



 
Vi har afholdt individuelle 
samtaler med alle IUP 
elever, men har ikke 
gennemført 
gruppeaktiviteter, hvor 
hovedformålet har været, at 
eleverne kan lytte til og 
sparre med hinanden. 
  
Forældreinddragelse har 
foregået via skole-hjem 
møder. 
 
Andelen af IUP elever i 10. 
klasserne ligger ved optaget 
august 2017 på 70-80 pct. 
 

 
Aktiviteterne skal give 
eleverne mulighed for at 
lytte til og sparre med 
hinanden og derved skabe 
refleksion med henblik på at 
øge bevidstheden om egne 
styrker og udfordringer. 
 
Synliggøre vejlednings-
indsatsen for forældre og 
lærere. 
 

 Uno-it i en styrket 
version mht. 
refleksionsmulighed 

 
Vejlederen forbereder og 
efterbehandler aktiviteterne 
sammen med eleverne, men 
eleverne gennemfører selv 
de enkelte aktiviteter.  
 
Lærerne inddrages ift. 
dannelse af grupper og som 
samarbejdspartnere under 
aktiviteterne. 
 
Forældre inddrages via Uno-
it samt skole/hjem møder. 

Forældreinddragelsen 
evalueres via spørgsmål til 
elever i de ovenfor 
beskrevne 
fokusgruppeinterviews.. 

  



Specialteam. Mål: Videreudvikling af special-teamets viden omkring specifikke psykiske diagnoser og behandling. Herunder 

opkvalificering af kontakt og samarbejde med de relevante samarbejdspartnere på behandlingsstederne til brug ved 

tilrettelæggelsen af vores vejledningsarbejde med disse unge 

STATUS 
Hvor står vi? 
Hvad har vi gjort hidtil? 

MÅL KVALITETSKRITERIER 
Det er vellykket, når… 

HANDLINGSPLAN 
Hvad skal bidrage til 
målets opfyldelse? 
 

EVALUERINGSPLAN 
Hvordan vil vi evaluere? 

Vi opsamler dagligt 
viden, der deles indenfor 
teamet og vi har deltaget 
i et internt kursus 
omkring diagnoser og 
det psykiatriske arbejde. 
 
Vi oplever i teamet, at de 
unge, vi beskæftiger os 
med, i stigende grad er 
præget af psykiatriske 
udfordringer, og at vi i 
forbindelse med vores 
kontakt med dem har 
behov for yderligere 
viden og 
samarbejdsrelationer for 
at kunne udøve et 
hensigtsmæssigt 
vejledningsforløb. 
 
 

Vi vil gerne videreudvikle 
og styrke vores viden 
omkring unge med 
psykiske udfordringer. 
Specielt indenfor 
områderne skizoide 
sindslidelser, angst og 
depressioner samt 
personlighedsforstyrrelser. 
 
Vi vil gerne styrke vores 
viden omkring 
behandlingstilbud og 
styrke kontakt og 
samarbejde mellem 
psykiatrien og UU, til 
fordel for det løbende 
arbejde med de unges 
uddannelsesforløb. 

… vi i vejledningsfor-løbet 
kan imødekomme den 
unges psykiske 
udfordring og ved, 
hvordan møder og forløb 
kan struktureres, samt 
hvor meget og hvad vi 
kan forvente af den 
enkelte unge. 
 
Når arbejdet i psykiatrien 
bliver bragt over i UU og 
indført i den unges 
handlingsplan og 
understøtter det 
fremadrettede arbejde. 
 
 

Vi skal forsøge at etab-
lere en møderække med 
relevante institutioner. 
Dette for at skabe 
personlige relationer til 
det faglige netværk og 
der udbygge vores viden 
omkring psykiatriske 
diagnoser og 
behandlinger. 
 
 

Teamet vil skriftligt 
evaluere i hvilket omfang 
vejledningsprocessen er 
blevet kvalificeret som 
følge af arbejdet med 
målsætningen.   
 
Vi forestiller os at 
udforme en 
evalueringsplan, der 
baserer sig på to pinde. 
Den første, omhandler 
hvordan vores egen 
fagspecifikke viden er 
blevet udbygget gennem 
samarbejde og sparring 
med relevant netværk. 
Den anden skal fokusere 
på, hvordan det har 
manifesteret sig i den 
praktiske tilrettelæggelse 
af vejledningsforløb med 
de unge.   
 



Fælles mål: Etablering af Talentspejderne i Tårnby og Dragør 

STATUS 
Hvor står vi? 

Hvad har vi gjort hidtil? 

Mål KVALITETSKRITERIER 
Det er vellykket, når… 

HANDLINGSPLAN 
Hvad skal bidrage til målets 

opfyldelse? 
 

EVALUERINGSPLAN 
Hvordan vil vi evaluere? 

Tårnby Kommune har 
underskrevet en 
partnerskabsaftale med 
Talentspejderne om 
oprettelse af mentorforløb 
for elever i 7.-9- klasse, som 
har behov for ekstra 
voksenstøtte. 
Ifølge aftalen skal 
kommunen udpege en fast 
kontaktperson – en 
koordinator. Det er aftalt, at 
det er UU’s leder, der 
påtager sig opgaven. 

At UU er medvirkende til at 
etablere en styregruppe og 
deltager efterfølgende i 
styregruppens arbejde. 
At UU medvirker til, at der 
etableres kontakt til en 
række virksomheder, som 
vil understøtte, at deres 
medarbejdere indgår som 
mentorer. 
At der i Tårnby og Dragør 
findes mentorer, der 
deltager i mentorkursus og 
indgår i et forløb med en 
ung. 
At lærere, forældre og 
elever bliver gjort bekendt 
med tilbuddet. 
 

- Der i Tårnby og Dragør 
er 10 virksomheder, der 
understøtter 
medarbejderes 
mentorarbejde. 

- Der er 10-15 mentorer, 
der starter forløb. 

- Vejlederne i UU har 
indsigt i tilbuddet og blik 
for målgruppen 

- Alle elever og forældre 
på 7.-9. årgang er blevet 
oplyst om tilbuddet. 

UU orienterer om behovet 
for mentorer i forb. med 
virksomhedskontakter. 
Repræsentant fra 
talentspejderne inviteres til 
UU’s 
virksomhedsnetværks-
møde og til skoleleder-
møde. 
Vejlederne sættes ind i 
forløbets indhold og 
orienterer forældre, elever 
og lærere. 

Det vurderes konkret om: 
Der eksisterer en 
styregruppe. 
UU har deltaget i 
styregruppens arbejde. 
Der findes 10 virksomheder, 
der stiller med mentorer. 
Der er startet 10-15 forløb. 
Vejlederne har informeret 
om tilbuddet på alle skoler. 

 


