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UDDANNELSESSAMARBEJDET ROSKILDE/LEJRE

Vision
Alle unge skal have en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.
Mission
Gennem fokus på uddannelsesparathed, fastholdelse og fælles ansvar og retning vil vi samarbejde om at
skabe bedre veje for de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Målgruppe


Unge, der i grundskolens udskoling er frafaldstruede



Unge, der har – eller burde have – afsluttet grundskolen, men ikke er startet på en
ungdomsuddannelse eller er i ordinær beskæftigelse



Unge, der er startet på en ungdomsuddannelse, men er faldet fra eller er frafaldstruede



Unge flygtninge og indvandrere, som har brug for yderligere uddannelse eller en anden indsats for at
få en kompetencegivende uddannelse eller komme i beskæftigelse

Baggrund
Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre udspringer af det tidligere samarbejde Garantiskolen Roskilde Lejre.
Størstedelen af Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejres aktører har siden 2013 samarbejdet om
Garantiskolen, som nu afløses af Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre. Baggrunden for begge tiltag er en
erkendelse af, at samarbejdet mellem det brede felt af aktører omkring unges uddannelse og beskæftigelse
skal styrkes. Der er brug for en højere grad af videndeling og samarbejde, hvis vi skal løfte gruppen af ikkeuddannelsesparate unge i vores to kommuner, samt mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne og sikre, at
flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
Også landspolitisk er der fokus på unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse og i den forbindelse et
styrket samarbejde mellem det brede felt af aktører på uddannelsesområdet, jf. både KL’s og den af
regeringen nedsatte ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelses udspil, fra hhv. januar og
februar 2017.
Ambitionen for Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre er tonet af regeringens ekspertgruppes oplæg og den
reform, der vil komme i kølvandet på dette. Det er en vigtig opgave for samarbejdet, at vi sammen gør os klar
til at få udmøntet og implementeret en kommende reform godt i vores to kommuner.
Metode
Vi skal optimere det tætte og koordinerede samarbejde mellem de uddannelsesforberedende tilbud,
uddannelsesinstitutioner og kommunale aktører for at sikre, at der er et relevant tilbud til alle unge, som leder
hen mod målet om at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Vi samarbejder om de overgange, de unge kan møde i form af omvalg og frafald.
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Alle unge er omfattet af Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre, indtil de har gennemført en
ungdomsuddannelse



Alle unge med behov skal have et tilbud om relevant aktivitet, som fører hen imod en
ungdomsuddannelse

Målsætninger
Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejres målsætninger omhandler overordnet to målgrupper, hhv. de ikkeuddannelsesparate unge, der endnu ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og de frafaldstruede unge
på ungdomsuddannelserne. De to overordnede målsætninger er således, at flere unge påbegynder en
ungdomsuddannelse, og at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre vil:
1. Arbejde for at alle unge bliver uddannelsesparate eller erhvervskompetente:
Ved hjælp af Fællesskabet for uddannelsesparathed vil vi styrke samarbejdet om de unge, der endnu ikke er
parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse.


De unge skal have tilbud, der passer til deres behov.



Vi skal samarbejde om den unges uddannelsesplan.



Vi skal understøtte tankerne om ”en fast hånd i ryggen” frem til gennemførelse af den unges
uddannelsesmål.

2. Gøre frafald til omvalg:
Når en ung er frafaldstruet samarbejder den unges uddannelsesinstitution og UU om og med den unge
angående ønsker og muligheder ift. valg/omvalg af uddannelse.
Sammen vil vi afpudse, udarbejde og formalisere arbejdsgange og vores indbyrdes kædeansvar, der skal
sikre, at ingen unge falder fra uden en plan for det næste skridt i deres uddannelsesplan.

3. Styrke netværket mellem aktører på uddannelsesområdet
Et tættere netværk mellem både vejledere og ledelse institutionerne imellem forebygger silotænkning og
styrker fokus på den unge.


Netværket omkring ikke-uddannelsesparate unge styrkes gennem Fællesskabet for
uddannelsesparathed



Vejledernetværket styrkes endvidere via både Vejledersalonerne og Fællesskabet for
uddannelsesparathed

Værdigrundlag


De unge, og deres behov og motivation for uddannelse, er i centrum



Fleksibilitet og nytænkning



Forpligtende tværgående samarbejde, engagement og handlekraft
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Organisering
Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre består af Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Zealand
Business College, Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Roskilde Gymnasium, Base 4000,
Kohinoor, Roskilde Ungdomsskole, Lejre Ungdomsskole, TCR – Tiendeklassecenteret Roskilde, VUC
Roskilde, AOF Center Sjælland, CLAVIS, NSI Sprog- og integrationscenter, SSP Roskilde, SSP Lejre, PPR
Roskilde, PPR Lejre, CAS, Folkeskolen Roskilde, Folkeskolen Lejre, Jobcenter Roskilde, Jobcenter Lejre,
UU-Roskilde/Lejre samt Roskilde og Lejre Kommune. De to sidstnævnte vælger niveau for deltagelse.

Samarbejdet organiseres i tre dele:


Styregruppe – repræsentativt og bredt sammensat. Her sættes retningen for samarbejdet. Mødes
minimum to gange årligt.



Fællesskabet for uddannelsesparathed – repræsenteres ved vejleder/rådgiver/leder fra alle
samarbejdspartnere. Mødes to gange årligt.



Vejledersaloner – for alle vejledere. Mødes tre gange årligt.

UU fungerer som tovholder for Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre.
Alle aktører omkring de unge har ansvar, men kommunen har især ansvar for de borgere, der har behov for
en ekstra indsats i henhold til Serviceloven og Beskæftigelseslovgivningen.
UDDANNELSESSAMARBEJDETS DELE OG DERES SPECIFIKKE FORMÅL
Fællesskabet for uddannelsesparathed:
Aktører:
Her deltager repræsentanter for hver institution/aktør i Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre.
Formål:
Fællesskabet for uddannelsesparathed skal være et fast forum for de aktører i Roskilde og Lejre, der arbejder
med ikke-uddannelsesparate unge. Forummet skal skabe nogle rammer, der fordrer videndeling og
samarbejde. I dette forum skal vi sammen få overblik over gruppen af ikke-uddannelsesparate unge – antallet
af unge, bredden af udfordringer og hvilke tilbud de er i gang med. Her skal vi adressere emner, der
omhandler ikke-uddannelsesparate unge, og hvordan vi bedst muligt hjælper de unge til at blive
uddannelsesparate.
Vejledersaloner
Aktører:
Vejledersalonerne er for alle i Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre, der arbejder med vejledning af unge.

Formål:
Formålet med Vejledersalonerne er at udvikle vores vejledningspraksis, faglighed og netværk. Salonerne
styres af en Salonbestyrelse, som planlægger hver salon ift. tema/indhold, oplægsholdere, form og tidspunkt.
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Salonerne skal bringe relevante temaer på banen, som kan fremme dialog og viden. Det kan dreje sig om
relevante tilbud i lokalområdet, ny forskning, vejledningspraksisser og meget andet. Det er Salonbestyrelsen
som i samarbejde med vejledere generelt temasætter hver enkelt salon. Styregruppen kan opfordre til at
temaer tages op, men det er Salonbestyrelsen der i sidste ende planlægger hver enkelt salon.
Styregruppen
Aktører:
Styregruppen består af udvalgte ledere fra Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejres aktører og den
repræsenterer hele Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre.

Formål:
Styregruppen sætter retningen for samarbejdet og har den overordnede beslutningskompetence. Her skal det
sikres, at vi arbejder i overensstemmelse med kommissoriet for Uddannelsessamarbejdet Roskilde Lejre.
Styregruppen har særligt fokus på, at vi løfter vores fælles ansvar for samarbejdets målgrupper – herunder fx
at sikre kommunikationen mellem afgivende og modtagende institution. Styregruppen samarbejder med
Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejres to andre fora, hhv. Fællesskabet for uddannelsesparathed og
Salonbestyrelsen for Vejledersalonerne.
Kommunikation
Vi skal formalisere kommunikationen om og i Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre. Kommunikationen
vedligeholder samarbejdet, da den minder os om hinandens arbejde, vores fælles målgruppe og faglighed.
Kommunikationen binder Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre sammen og synliggør arbejdet i de
forskellige fora – styregruppe, Fællesskabet for uddannelsesparathed og Vejledersalonerne. Mediet for
kommunikation om og i Uddannelsessamarbejdet Roskilde/Lejre er LinkedIn. Her vil tovholderen
kommunikere om møder i samarbejdet samt anden relevant information til samarbejdets parter, eksempelvis
fokus på relevante data.
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