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Finanslovsaftaler 2010
• Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser
• Aftalen om ”Flere Unge i Uddannelse og Job” af 5. november 2009
• Ungepakke 1 (praktikpladser),
• ungepakke 2 (UVM) og
• ungepakke 2 (BM)

• Ungepakke I – praktikpladser
•
•
•
•

Tredobling af præmie og bonus til virksomheder (1.650 ekstra pladser)
1.500 ekstra skolepraktikpladser
1.650 ekstra praktikpladser i kommuner og regioner
200 ekstra praktikpladser i staten
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Finanslovsaftaler 2010
• Ungepakke 2 – Beskæftigelsesministeriets del
• Aktiv indsats til unge
• Mentorordning

• Ungepakke 2 – Undervisningsministeriets del
• Ungeydelse for de 15-17 årige (Forslag til ændring af børnefamilieydelsesloven)
• Forudsætning, at den unge følger sin uddannelsesplan
• Månedsvis udbetaling
• Ydelsen kan i større omfang udbetales til den unge
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Ungepakke 2 –
Flere spor
• Evalueringen af globaliseringsaftalen fra 2006
• Regeringens forenklingspakke for den kommunale sektor
• Rambøll rapporten om uddannelses- og erhvervsvejledning – finanslovsaftalen
for 2009
• Andre forslag
Aftalen om ”Flere Unge i Uddannelse og Job” af 5. november 2009
• Tre dele: Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke
2 (BM)

Forpligte – frisætte – fokusere - forenkle
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Lovforslag
• Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre
love (vedtaget)
• Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og
lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. (1. behandlet)
• Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv
samt forskellige andre love (1. behandlet)
• Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med
erhvervsuddannelse (eux) m.v. (1. behandlet)
• Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for
erhvervsrettet uddannelse (1. behandlet)
• Lov om ændring af børnefamilieydelsesloven og forskellige andre love (1.
behadnlet)
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En investering i fremtiden
• Samlet set investeres 510 mio. kr. på Undervisningsministeriets område i
perioden 2010-2012.
• Dertil kommer 1.351 mio. kr. til at oprette 5.000 flere praktikpladser
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Lovforslagets hovedpunkter
• Pligt til aktivitet for 15-17-årige
• Uddannelsesplaner
• Kommunernes ansvar og pligter
• Uddannelsesparathedsvurdering
• Overgangen til ungdomsuddannelse og samarbejde
• Introduktionskurser og brobygning
• Afbureaukratiseringselementer
• E-vejledning
• Fælles datagrundlag - elevdatabase
• Omlægning af gennemførelsesvejledning
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15-17-årige skal være i aktivitet og
kommunerne skal følge op.
15-17-årige får pligt til at være i aktivitet i overensstemmelse med deres
uddannelsesplan.
Uddannelsesplanen kan indeholde en bred vifte af aktiviteter rettet mod, at 1517-årige før eller siden gennemfører en ungdomsuddannelse eller opnår fast
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Aktiviteterne skal være aftalt mellem den unge, forældrene og kommunen.
Kommunen skal følge den unge og sikre, at uddannelsesplanen overholdes.
Kommunen får redskaber hertil.
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15-17-årige skal have vurderet deres
uddannelsesparathed
• Når unge søger om optagelse på en ungdomsuddannelse skal det vurderes, om
den unge besidder de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer.
• Vurderingen foretages af UU (eller elevens fri- eller efterskole).
• Elever/forældre kan forlange vurderingen efterprøvet af en
ungdomsuddannelsesinstitution (hvis de ikke er enige med UU).
• Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal have tilbud fra kommunen, så de kan
blive det.
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Uddannelsesplaner
• Uddannelsesplan og ansøgningsskema: ét dokument
• Digitalt understøttet
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Tilmelding til 10. klasse - kommunalt

1. april

Bekræftelse/ansøgning til 10. klasse – frie skoler

Ungdommens Uddannelsesvejledning

USB / EGU

UU

Anden aktivitet

+ UDP

UU

- UDP

GYM-HF-EUD

Revurdering

+ UDP

EUD

- UDP

uddannelsesparathed

Vurdering af

GYM/ HF

Anden aktivitet

UU

+
Optagelse
Optagelsepå
på

-

adgangsbegrænsede
adgangsbegrænsede

- UDP

+

+ UDP

uddannelsesparathed

Revurdering

-

EUD
EUDuddannelser
uddannelser

Vurdering af

udarbejdelse af uddannelsesplaner

Skole der har ansvar for

USB/EGU

Skoler hvor vejledningen foretages af

1. marts

Fri

Andre aktiviteter

Skole

USB

EUD
GYM/HF

Tilmelding til 10. klasse – kommunalt

1. marts

1. april

Bekræftelse/ ansøgning til 10. klasse – frie skoler
11-05-2010
Side 11

Målrettet vejledning i overgangen til
ungdomsuddannelserne
Kommunen skal følge de udsatte unge i overgangen fra 9./10. kl. og ind i
ungdomsuddannelserne for at undgå uhensigtsmæssige omvalg og hurtige
frafald
• Der afholdes overdragelsesmøder mellem kommuner og
ungdomsuddannelsesinstitutioner .
Den nuværende mentorordning udstrækkes til at gælde alle
ungdomsuddannelser og ikke blot erhvervsuddannelserne. Mentorordningen
skal desuden omfatte både 9. og 10. klasse.

11-05-2010
Side 12

Kommunale tilbud for 15-17-årige
Kommunerne får mulighed for at tilbyde unge særlige afprøvningsforløb, hvor
den unges interesser og kompetencer afdækkes. Kommunen kan fx købe forløb
på en erhvervsskole eller en produktionsskole, bruge ungdomsskolen,
praktikforløb, højskoler, efterskoler, …..
Mulighed for befordringstilskud til unge, der ellers ikke ville få det
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Kommunerne får større frihed til at
organisere vejledningsindsatsen.
Der sker en afbureaukratisering af vejledningsindsatsen, som giver
kommunerne større frihed, blandt andet til at fokusere ressourcerne på udsatte
15-17-årige.
Kommunerne skal have større frihed i organiseringen af vejledningsindsatsen,
hvilket fx indebærer, at UU-opgaver kan varetages af jobcentret.
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Fra proces- til resultatstyring af
kommunernes vejledningsindsats
Kommunernes frihed til at tilrettelægge indsatsen modsvares af et krav om at
fastsætte kommunale mål for resultaterne af ungeindsatsen, der understøtter
regeringens målsætninger på uddannelses- og beskæftigelsesområdet.
Der indhentes oplysninger om kommunernes indsats over for de 15-17-årige, så
det bliver muligt at opstille klare performancekrav til den kommunale indsats.
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Introduktionskurser, brobygning og øvrig
afbureaukratisering
Kravet om, at vejledningen skal påbegyndes i 6. klasse ophæves
Bortfald af ufleksible krav om deltagelse i introkurser i 8. klasse
Kravet om, at alle elever i 8. klasse skal deltage i introduktionskurser i 5 dage, lempes og gøres til
en frivillig mulighed.

Bortfald af ufleksible krav om deltagelse i brobygning i 10. klasse
Kravet om to ugers obligatorisk brobygning i 10. klasse reduceres til én uge.

Muligheden for at etablere erhvervspraktik udvides, så den kan afvikles både i
8. og 9. klasse.
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Etablering af e-vejledning i tilknytning
til portalen www.ug.dk
Der etableres en e-vejledning med mulighed for personlig vejledning.
Rettet primært til ressourcestærke unge og deres forældre, som nemt og hurtigt
kan få afklaring på spørgsmål om uddannelsesvalg mv.
E-vejledningen skal aflaste vejlederne og tilbydes som en bred vifte af virtuelle
kommunikations- og vejledningsværktøjer som fx telefon, online chat, webcam,
sms og e-mail.
E-vejledningen bemandes med professionelle vejledere og gives i samarbejde
med UU, Studievalg, uddannelsesinstitutioner mv.
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Kommunerne skal følge hver enkelt staten vil udbygge datagrundlaget
Der skabes et fælles datagrundlag, som kan danne udgangspunkt for en
målrettet og individuelt tilpasset indsats.
Data hentes fra eksisterende systemer.
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Omlægning af
gennemførelsesvejledningen
Gennemførelsesvejledningen som begreb afskaffes i lovgivningen, men
erstattes af en pligt til fastholdelse i uddannelse og samarbejde med UU og
Studievalg
Institutionerne frisættes, så det i højere grad bliver muligt at tilpasse indsatsen
på den enkelte skole til elever med behov herfor.
Flere fagligheder kan bringes i spil på institutionerne
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Tilskud til fastholdelsesarbejde ændres
Tilskudsprincippet for fastholdelsesarbejdet ændres, så midlerne i højere grad
gives til skoler, som har elever med behov for vejledning – på baggrund af
socio-økonomiske faktorer
Indbudgetteret en besparelse på ungdomsuddannelserne 35 mio kr. i 2012 –
svarende til ca. halvdelen af den overlappende vejledning.
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10. klasse på erhvervsskoler
Kommunen kan udbyde en eller flere 10. klasser på en erhvervsskole, så 10.
klasse i højere grad bliver starten på en ungdomsuddannelse end afslutningen
på folkeskolen
Mulighed for, at elever tager 20 uger af 10. klasse på en
folkeskole/ungdomsskole og derefter 20 uger på erhvervsuddannelsens
grundforløb. Afslutningen af 10. klasse kan udskydes således, at 10. klasse først
afsluttes efter grundforløbet på EUD. Når den unge har gennemført 10. klasse,
har eleven samtidig et helt eller store dele af et grundforløb på EUD.
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Erhvervsuddannelserne
Forsøget "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse" permanentgøres mhp. at
øge fastholdelsen for unge, der bedre vurderes at kunne gennemføre en
erhvervsuddannelse på en produktionsskole.
Der skabes fleksible uddannelsesforløb på erhvervsuddannelserne, som gør det
muligt for stærke elever at kombinere erhvervsuddannelsen med hel eller
delvis studiekompetence (”eux”).
Erhvervsuddannelsers kompetencemål gennemgås kritisk for at fjerne evt.
unødige teoretiske krav i uddannelserne.
Udbuddet og søgningen af elev- og praktikpladser forbedres ved at udveksle
oplysninger på tværs af praktikpladsen.dk og jobnet.dk.
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Erhvervsgrunduddannelser og
produktionsskoler
EGU: Der oprettes en fælles internetbaseret portal til indberetning og dagligt
administrativt arbejde i forbindelse med den enkelte elevs uddannelse.
Produktionsskoler: For at reducere ventelisterne indføres et midlertidigt
særligt supplement til bygningstaxamestret, så produktionsskolerne får
mulighed for en midlertidig kapacitetsudvidelse ved i tæt samarbejde med
erhvervsskolerne at udlægge en del af deres virksomhed til erhvervsskoler.
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Ikrafttræden
• Loven træder i kraft 1. august 2010
• Visse dele har først virkning fra 1. januar 2011:
•
•
•
•
•
•
•

Pligt til aktivitet
Ændringer i uddannelsesplan
Vurdering af uddannelsesparathed
Indsatsen i overgangen
Udvidelsen af mentorordningen
E-vejledningen
Elevdatabasen
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Proces
• Lovforslagene forventes vedtaget primo juni 2010
• Nye bekendtgørelser til høring efter lovens vedtagelse og inden sommerferien:
•
•
•
•
•

B. om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller andet
B. om uddannelsesparathed, uddannelsesplaner og procedurer
B. om introduktionskurser og brobygning
B. om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (”UU-bekendtgørelsen”)
B. vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv (”Studievalgbekendtgørelsen”)

• Etablering af e-vejledning
• Etablering af elevdatabasen
• Forældreunivers på www.ug.dk
• Ændringer i www.optagelse.dk
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Proces 2
• Uddannelsesplaner
• Rambøll Management styrer en proces med involvering af UU’er, institutioner mv.
•  Bekendtgørelsen og ændringer i www.optagelse.dk

• Elevdatabase
• UNI-C står for implementeringen
• Styregruppe med BM/AMS (+ KL)
• Rambøll Informatik står for afklaring og kravspecifikation

• E-vejledning
•
•
•
•
•

Indledende møde med UU 45 og Studievalglederforeningen
Devoteam Consulting bistår
Indledende afklarende fase: 3 workshops
Etableringsplan
Drift: ”et sted i organisationen”
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