
LUP Roskilde

En chance for 
uddannelse til alle

Hvad er LUP-Roskilde?

• LUP-Roskilde står for Lokale Unge Partnerskab Roskilde.
• Projektet er et samarbejde mellem Ungdommens
 Uddannelsesvejledning Roskilde og Jobcenter Roskilde.
• Det skal hjælpe dig i et forløb på op til 6 måneder med  
 at finde ud af, hvilken uddannelse eller hvilket job,  
 du vil have.
• Mens du går her, får du kontanthjælp.

FAKTA:
73% af de 45 unge, der har 
været igennem LUP-projektet 
i 2012 og 2013, er nu i 
uddannelse eller job. 

UU Roskilde/Lejre
Astersvej 15 D, 
4000 Roskilde
Tlf.: 46 31 43 90
uur@uu-roskilde.dk
www.uu-roskilde.dk

Claus Carlsen
Uddannelsesvejleder
Uddannet snedker og 
socialpædagog
Tlf. 29 66 81 80

Jesper Kamp
Vejleder og støtteperson
Uddannet psykoterapeut

Jesper Most
Holdleder
Uddannet tømrer

KONTAKT



Hvem samarbejder 
LUP-Roskilde med?

Vi samarbejder med mange andre, så du 
kan komme i praktik, prøve uddannelser, få 
rådgivning og lave helt konkrete håndværk-
sopgaver:

•	 Jobcenter	Roskilde
•	 Ungdommens	Uddannelsesvejledning		
 Roskilde
•	 Sagsbehandlere	i	Roskilde	Kommune
•	 Roskilde	Tekniske	Skole
•	 Musicon
•	 Lokale	virksomheder
•	 Center	for	Alkohol	og	Stofmisbrug

MatHias:
”Jeg ville gerne lære nye folk at kende, få 
menneskelige erfaringer, se tingene fra en 
anden synsvinkel, opbygge en hverdag og 
få noget struktur på igen. Derudover fik jeg 
noget studievejledning, som gjorde mig op-
mærksom på mine styrker og svagheder.”

Hvornår er LUP-Roskilde noget for dig?

•	 Hvis	du	er	mellem	15	og	25	år.
•	 Hvis	du	ikke	har	fået	en	uddannelse	endnu.
•	 Hvis	du	ikke	ved,	hvad	du	vil,	og	du	ikke	
 føler dig klar. 
•	 Hvis	du	har	faglige	eller	sociale	problemer,	
 du vil have hjælp med.

aLexandeR:
”På LUP fik jeg udviklet venskaber, som jeg 
stadig har, som ikke lignede den omgangskreds, jeg 
var vant til. LUP har nogle skide fede lærere, som giver 
mere ansvar end normalt, og de hjalp mig med at få 
styr på mine egne problemer”

Hvad får du ud af at være med 
i projektet?

•	 Du	får	mere	selvtillid.
•	 Du	får	struktur	i	hverdagen.
•	 Du	får	afprøvet	forskellige	fag.
•	 Du	finder	ud	af,	hvilke	muligheder	for		 	
	 uddannelse,	du	har.
•	 Du	kan	få	hjælp	til	at	finde	en	læreplads.
•	 Du	kan	få	hjælp	til	at	søge	ind	på	en	
	 uddannelse.
•	 Du	møder	andre	unge	i	samme	situation		 	
	 og	får	nye	venner.

Hvordan ser en uge ud for dig i LUP-Roskilde?

• Du skal møde kl. 08.30 hver dag i en villa på Pulsen 4B   
	 uden	for	Roskilde	Tekniske	Skole.

• Du går på et hold med 10-12 andre unge, og vi gør   
 meget ud af at skabe et godt sammenhold.

• Vi spiser morgenmad og frokost sammen. Alle skiftes til   
 at lave mad og vaske op.

• Tre dage om ugen skal du træne i et træningscenter. 

• To dage om ugen arbejder du på forskellige håndværk-  
 projekter, som lokale virksomheder og institutioner har   
 bestilt hos os.

• Hver fredag deltager du i temaundervisning.

• Du får samtaler med en uddannelsesvejleder og en   
 psykoterapeut.

• Du kan komme i praktik på arbejdspladser, du er
 interesseret i at prøve af.


