Relationer til og anerkendelse
af unge med særlige
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Rekruttering og forløb
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Rekruttering til projektet
Ung med
særlige
behov

Sammenhæng
ende
kommunale
ungeindsats

Ung går i gang
med uddannelse
eller job

Den unge har behov
for støtte ud over den
kommunale indsats

Den unge har behov
for støtte ud over
den kommunale
indsats

Målrettet
vejledning

Der afholdes
rundbordssamtale med
den unge og relevante
voksne hvor det aftales,
hvad der vil/kan hjælpe
den unge bedst muligt

Den unge får tildelt en
fortrolig voksen, der
hjælper den unge med
koordinering og hvad
den unge har behov for

Der sættes gang i de
aktiviteter, der skal
hjælpe den unge med at
blive på sporet og gøre
sig klar til
ungdomsuddannelse/FGU
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Eksempel på forløb
Målrettet
vejledning

Rundbords
samtale og der
udfyldes
startskema

Den unge kan klare
sig uden støtte ud
over skolens
normale tilbud, og
slutskema udfyldes.

Den unge får skræddersyet
lektiehjælp fx tre gange
om ugen (det kan fx være
VR-briller, særlige spil,
praksisundervisning,)
Får tilknyttet
en fortrolig
voksen

Samtidig hjælper den fortrolige voksne
med at finde et netværk til den unge
(det kan fx være deltagelse i en
sportsklub, kultur mm.) Den voksne
hjælper den unge i gang og støtter op
om aktiviteten, så længe der er et
behov.

Den unge deltager i
undervisningen og bliver
samtidig etableret i
skolemiljøet, får styr på
lektiehjælp, netværk mm.

Den unge har stadig sin
fortrolige voksen, der
hjælper den unge med
koordinering og at holde
fast i aftaler fra
rundborssamtalen

Den unge får
styrket personlige
og faglige
kompetencer og
søger ind på
ungdomsuddannelse

Den unge er optaget på
en ungdomsuddannelse
og der holdes
rundbordssamtale mhp.
behov for støtte i
opstarten på den nye
uddannelse
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Eksempel på forløb
Målrettet
vejledning

Ung deltager i
rundbordssamtale
og der udfyldes
startskema

Får tilknyttet
en fortrolig
voksen

Den unge får tilknyttet
psykologhjælp 2 timer om
ugen, hvis fx kommunen
kun kan tilbyde ½ time om
ugen og max 5 timer i alt i
deres sammenhængende
ungeenhed.
Samtidig hjælper den
fortrolige voksne /mentor
med lektier 2 timer om
ugen, og er til rådighed for
sms’er og telefonsnak.

Den unge kan klare
sig uden støtte ud
over skolens
normale tilbud,.
psykolog hjælp og
fortrolig voksen
afslutter og
overdrager til skolen.
Slutskema udfyldes

Den unge deltager i
undervisningen og bliver
samtidig etableret i
skolemiljøet, får styr på
lektiehjælp, netværk mm.

Den unge får
styrket personlige
og faglige
kompetencer og
søger ind på
ungdomsuddannelse

Den unge er optaget på
en ungdomsuddannelse
og psykologhjælp og
fortrolig voksen
fortsætter uændret
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