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Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien.
Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland. Vi kan blandt andet fortælle
om et seminar, vi holder i september - med fokus på at nedsætte
antal selvmordsforsøg blandt unge i Nordvestsjælland. Og at vi har
succes med at få unge ledige i gang med en uddannelse sammen
med Job- og Voksencenter Odsherred.
God læselyst!

De bedste hilsner fra Centerleder, Jørgen Dan Pedersen
Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland.

Seminar skal være med til at nedsætte antal
selvmordsforsøg
I Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland har vi
ligesom alle jer andre været meget chokerede over at kunne læse
i rapporten ”Ung & Rus 2013”, at hele 9 % af de unge i Nordvestsjælland har prøvet at tage deres eget liv én eller flere gange. Det
har fået os til sammen med Ungdomsuddannelsernes Psykologiske
Center Nordvestsjælland (UPCN) at arrangere et seminar den 23. og
24. september for alle faggrupper, der i deres professionelle arbejde
kommer tæt på unge, der har det svært.
Underviserne på seminaret er to eksperter fra Australien, der har
mange års erfaring med forebyggelse af selvmord: Lindy Macgregor,
uddannelseschef i Living Works, som er et uddannelsescenter for
selvmordsforebyggelse i Sydney. Og Jørgen Gullestrup, administrerende direktør i MATES in Construction i Brisbane, som arbejder med
selvmordsforebyggelse i den australske byggesektor.
Prisen for seminaret, der foregår på Hotel Strandparken i Holbæk, er
1.050 kr. pr. deltager og tilmelding foregår via dette link:
http://www.uvevaluering.dk/Survey.aspx?s=acefa9cce5914eb3a4fc6f1371d5cb8c%20%20

UU Nordvestsjællands
åbne vejledning
Holbæk - by
Absalonsvej 20, 4300 Holbæk
(EUC Nordvestsjælland)
Tirsdag kl. 14.00 til 16.00
Torsdag kl. 13.00 til 17.00
Studievalg Sjælland er fremover
til stede sidste torsdag i hver
måned kl. 15-17)
Holbæk - Tornved
Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup
(ved biblioteket)
Torsdag 11.00 til 15.00
Kalundborg
Volden 1, 1.sal, 4400 Kalundborg
Torsdag 13.00 til 16.00
Osherred
Storegade 16, 4550 Asnæs
(ved AOF)
Tirsdag 13.00 til 15.00

Se mere på www.uu-nordvest.dk

Mentorer får unge ledige i uddannelse
I Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland har vi
Det er lykkedes Job- og Voksencenteret i Odsherred Kommune og
Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland at få flere
unge ledige på kontanthjælp i gang med en uddannelse ved at
tilknytte uddannelsesmentorer til dem. Projektet blev sat i søen i
sensommeren sidste år som et to-årigt pilotprojekt. Og allerede nu
ser vi resultater. Uddannelsesgraden blandt de unge ledige er steget
med to procentpoint, mens uddannelsesgraden i de kommuner, vi
sammenligner os med, er faldet med et procentpoint.
Alle unge ledige mellem 18 og 25 år bliver sendt til uddannelsesafklaring på AOF, og der får de tilknyttet en af vores uddannelsesvejledere som mentor. For at give dem en voksenkontakt, de ofte ikke får
hjemmefra. Og for at følge dem hele vejen fra uddannelsesvalget og
til de faktisk kommer godt i gang på uddannelsen.
Historien har været bragt i TV2 Øst, så hvis du ikke allerede har set
det, har du muligheden her:
http://www.tv2east.dk/video/2013-07-03/dagens-regionale-nyheder-1930-3-juli-2013

Vi vejleder unge indsatte
Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland indgik i
2012 et samarbejde med Jyderup Statsfængsel om at give uddannelsesvejledning til de unge indsatte mellem 15 og 17 år. I fængslet har
de været så glade for vejledningssamarbejdet, at indsatsen foreløbig
er forlænget 2013 ud.
Historien om den vejledning, vi yder i fængslet, har været i VejlederForum, som nogen måske allerede har læst. Og nu sender VejlederForum selv historien videre til Kriminalforsorgen som inspiration til,
hvordan man kan få succes med at lægge uddannelsesplaner for
kriminelle unge, som mange ellers har opgivet. Det er helt centralt, at
der er en plan for hvad de unge skal når de er færdige med at afsone
deres dom, så de kan komme i uddannelse og i arbejde. Fængslerne
står over for en gennemgribende professionalisering af deres vejledning, og vi er meget glade for at blive fremhævet som et godt
eksempel i den sammenhæng.

Psykologordning
til Odsherreds
10. klasser
I løbet af sommeren er der indgået
en samarbejdsaftale mellem UPCN
psykologordningen og Odsherred
Kommune om en psykologordning
for 10. klasserne i Odsherred.
Aftalen dækker i første omgang
skoleåret 2013/2014, og betyder, at
elever i 10. klasserne, der grundet
psykiske, sociale eller personlige
årsager er i risiko for at falde ud af
10. klasse, kan få psykologisk støtte
til at fastholde uddannelsen, og dermed blive klar til en efterfølgende
ungdomsuddannelse.

Se mere på www.uu-nordvest.dk

3 nye projekter til Nordvestsjælland
UU Nordvestsjælland er part i tre nye spændende projekter, der skal køre i
løbet af 2013/2014:
Alternativ vejledning til sårbare unge: Sammen med en række samarbejdspartnere i Odsherred Kommune, har UU Nordvestsjælland fået en bevilling
på 242.000 til et projekt for sårbare unge i Odsherred. Projektet har til formål
gennem nye og utraditionelle vejledningsmetoder at få de unge gjort uddannelsesparate og få dem i gang med en erhvervsuddannelse. Konkret betyder det, at de unge med støtte fra et filmselskab, ungdomsskolen, Odsherred
Teater, Vig Bio og andre kreative folk i Odsherred skal producere, filme og
klippe en kortfilm, mens de i processen skal finde frem til, hvilken uddannelse
de drømmer om og egner sig til. Vi tror på, at det skaber succes, at vi tager
udgangspunkt i og bygger ovenpå resurser og viden, de unge har, i stedet
for dem, de ikke har. Især i USA, men også i et par andre norske og danske
projekter, har man allerede gode erfaringer med at bruge film i terapeutisk og
selvudviklende sammenhæng.
Arbejdspladsmentorer i forbindelse med praktik: UU Nordvestsjælland
har sammen med FOA Holbæk fået bevilget 350.000 kr. til et projekt, der skal
støtte unge i overgangen fra grundskole til grundforløb på en erhvervsuddannelse. Projektet vil forsøge at give de unge succesoplevelser i form af virksomhedspraktik inden for FOA’s fagområder med mentorstøtte fra det faglærte
personale og med udvidet vejledning fra en UU vejleder, der vil følge den
unge før, under og efter forløbet. Arbejdspladsmentoren vil være en, der arbejder inden for FOA’s arbejdsområde og som frivilligt melder sig til at være
kontaktperson og sparringspartner for den unge. Alle arbejdspladsmentorer
gennemfører et uddannelsesforløb og har i øvrigt en coachuddannet UU-vejleder som kontaktperson.
Den langsigtede plan er, at vi får udviklet en model, vi også kan bruge inden for andre fagområder, så UU Nordvestsjælland senere kan indgå lignende
samarbejder med fx HK, 3F og Dansk Metal.
Afprøvning af nye metoder: Sidst men ikke mindst skal UU Nordvestsjælland sammen med UPCN psykologordningen gennemføre et projekt, der er
målrettet de svageste grupper af unge i Nordvestsjælland. Projektet handler
om afprøvning af metoder og værktøjer til at gøre de sårbare unge mere robuste – med udgangspunkt i at dele erfaringer og samle værktøjer på hjemmesiden Robusthed.dk. Projektet er baseret på et succesfuldt pilotprojekt, som
er gennemført i Aarhus. Her viste det sig især at være værdifuldt at få skabt
et fælles sprog og handlekompetence i samarbejdet mellem fagpersoner og
forældre i forhold til sårbare og udsatte børn og unge. Vi gennemfører projektet samtidigt med seks andre UU Centre rundt i landet. Vi vil få introduktion
og adgang til Robusthed.dk samt supervision, så vi kan bruge værktøjerne i
vejledningen af og kontakten med de unge.

UU inspirerer skolerne i
UEA indsatsen
Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) er et
obligatorisk, men timeløst fag i skolen. UU Nordvestsjælland tilbyder
derfor alle skoler og lærere inspiration til, hvordan man kan inddrage
UEA i de forskellige fag og på de
forskellige klassetrin. Det betyder
blandt andet, at vi onsdag den 9.
oktober gennemfører et UEA kursus
for lærere i Kalundborg Kommune
på Høng Skole kl. 14.00 – 17.00.
Der er foreløbigt tilmeldt 19 lærere
fra 5 forskellige skoler, men der er
fortsat få ledige pladser på kurset.
Udover dette kursus, skal UU Nordvestsjælland rundt på følgende
skoler og afvikle UEA Workshops
med inspiration til lærerne:
Holbæk Kommune: Engskovskolen, Ladegårdsskolen og Sofielundskolen
Kalundborg Kommune: Hvidebækskolen og Bregninge-Bjergsted
Friskole
Odsherred Kommune: Fårevejle
Friskole, Vallekilde-Hørve Skole og
Nr. Asmindrup Specialskole
Se evt. ministeriets faghæfte, der
beskriver indholdet i UEA-undervisning: http://www.uvm.dk/Service/
Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/~/media/Publikationer/2009/Folke/Faelles%20Maal/Filer/Faghaefter/090625_uea_06.ashx

Se mere på www.uu-nordvest.dk

Sådan vurderer de unge selv vejledningsaktiviteterne

Samarbejde med
Studievalg Sjælland

Hvert år laver UU Nordvestsjælland en brugerundersøgelse blandt
9. og 10. klasse-eleverne i slutningen af skoleåret. Her bliver de bl.a.
spurgt om, hvilke vejledningstiltag der har været mest værdifulde
for dem, og hjulpet dem til afklaring af valg af ungdomsuddannelse.
I 2012 var der 69,4 % af eleverne, der mente, at vejledningsaktiviteterne havde hjulpet meget eller noget. I år er tallet steget til 70,4 %.
Se de samlede resultater her:

For at opnå en endnu bedre vejledningsfaglig service overfor de
unge, har vi i UU Nordvestsjælland
arbejdet på at sikre et tættere samarbejde med Studievalg Sjælland,
og dermed sikre en endnu større
synergi i vejledningen. Vi har drøftet
flere muligheder for fælles vejledningsaktiviteter og projekter. I første
omgang er vi indledt et samarbejde,
så Studievalg Sjælland flytter en del
af deres åben vejledningsaktiviteter
fra Holbæk Bibliotek til vejlederhuset ved EUC i Holbæk. Dermed
kommer vi til at have åben vejledning fra samme adresse, så vi kan
supplere hinanden fagligt. Første
gang med denne fælles vejledning
bliver torsdag den 29. august.

Hvor meget har vejledningsaktiviteterne hjulpet dig til at
vælge, hvad du skulle?
					2012		

2013

Hjulpet mig meget		

27,6%		

28,9%

Hjulpet mig noget		

41,8%		

41,5%

Hjulpet mig lidt		

21,5%		

18,7%

Slet ikke hjulpet		

6,0%		

8,9%

Ved ikke			2,8%		1,6%
Ikke udfyldt			0,2%		0,4%

På den næste side er gengivet en oversigt over, hvilke vejledningsaktiviteter eleverne selv vurderer, har hjulpet dem mest. Her er det de
samme aktiviteter, der scorer højest både i 2012 og 2013.
1.
2.
3.
4.

Erhvervspraktik
At lave uddannelsesplan med UU vejleder
Personlig samtale med UU vejleder
Introduktionskurser (8. kl.)

