Program for Ungetopmøde 2021
Region Midtjylland, De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) i Øst- og Vestjylland og de 19 kommuner i KKR
Midtjylland har en fælles ambition om at flere unge skal i uddannelse eller beskæftigelse. 14% af unge
mellem 16 og 29 år i Midtjylland er hverken i gang uddannelse eller i beskæftigelse, samtidig med at der
mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for flere brancher. Det store spørgsmål er derfor: Hvordan sikrer vi
det rette match mellem ung og indsats, og dermed drager bedst mulig nytte af de unges potentialer?
Sammen er vi stærkere og derfor inviterer parterne til dialog om gode løsninger. På ungetopmødet, vil vi
bl.a. afdække følgende perspektiver:
 Hvordan kan vi gøre mere for de unge på kanten af arbejdsmarkedet som er uden uddannelse, og
hvilke redskaber kan anvendes?
 Hvordan ser de unge selv udfordringerne og løsningerne?
 Hvordan kan virksomhederne og erhvervslivet være en understøttende faktor?
På ungetopmødet vil virksomheder, praktikere, forskere, unge og politikere sammen drøfte forslag til
løsningerne, ud fra de udfordringer som aktørerne og ikke mindst de unge står med i dag. Det overordnede
formål med ungetopmødet er at sikre samarbejder om udfordringerne. Der er særligt fokus på, hvad
arbejdsmarkedet og uddannelsessystemets respektive aktører hver især kan bidrage med, og hvor de unge
selv ser potentialerne.
Grundet de nuværende restriktioner om forsamlingsforbud, livestreames arrangementet til tilmeldte
deltagere. Link udsendes i næste uge. Ungetopmødet afvikles fra Viborg Golfhotel.
Ungetopmødet er gratis at deltage i. Hvis du har en kollega eller kender til andre personer i dit netværk som
ungetopmødet kunne være relevant for, så tøv ikke med at tage kontakt til amkmidt-nord@star.dk for
tilmelding. Herefter vil interesserede senere modtage en mail med deltagelseslink.
Program:
Kl. 16.00

Politisk velkomst og præsentation af program v. KKR og RAR

Kl. 16.05

Politisk indflyvning til dagens tema, v. Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard på baggrund
af spørgsmål fra arrangørerne

Kl. 16.15

Udsatte unge uden job og uddannelse – baggrund, barrierer og flyttemønstre. Oplæg v.
seniorforsker fra VIVE, Iben Bolvig
Hvilke faktorer kan forklare hvorfor de unge ikke kommer i uddannelse eller job og hvordan
kan de unge hjælpes videre?

Kl. 16.40

Breakout session 1 - oplæg med efterfølgende spørgsmål og dialog
Session 1: Ungecases der rykker – Virksomheder der gør en forskel for de unge og deres
tilknytning til uddannelse og beskæftigelse v. Coop Crew og Peter Larsen Kaffe
Session 2: Frivillig erhvervsmentorindsats i Viborg: Fra idé - til handling - til udbytte v. Viborg
Kommune, Ravendo Randersbøren, Nova-C samt en ung mentee

Session 3: Ung i uddannelse - håndholdte forløb og målrettet vejledning til sårbare unge
v. ungeguides Søren Høgh-Mikkelsen og Malene Holk
Kl. 17.10

Kort pause

Kl. 17.20

Breakout session 2 - oplæg med efterfølgende spørgsmål og dialog
Session 4: Mentorforløb for udsatte unge via Ungeteams v. Ree Park
Session 5: Fra TAMU til fast job v. direktør Peter Kastholm og tidligere elev
Session 6: Samspil – virksomhedsrettet vejledningsindsats i folkeskolen v. Horsens
Kommune og virksomheden Steel Products

Kl. 17.50

Paneldebat med Grundfos, Peter Larsen Kaffe, Iben Bolvig (VIVE), FGU Østjylland samt en
ungestemme i Kristian Larsen v. moderator Jacob Fuglsang

Kl. 18.15

Opsamling i dialog med formandskaber, v. moderator Jacob Fuglsang

Kl. 18.25

Afrunding og tak for i dag, v. Formandskabet i RAR og Region Midtjylland

Baggrund:
De Regionale Arbejdsmarkedsråd, kommunerne og Region Midtjylland gik i 2019 sammen om en konference,
som havde fokus på unges tilknytning til arbejdsmarkedet samt uddannelses- og karrierevalg.
På konferencen deltog beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), som efterlyste konkrete input og
initiativer fra det midtjyske, som kan indgå i ministerens videre arbejde. Parterne har nu forpligtet hinanden
til den fælles ambition – at vise veje til uddannelse eller beskæftigelse for ungemålgruppen og dertil
udarbejdet et samarbejdspapir og tilhørende indsatskatalog med ungeinitiativer fra kommunerne,
arbejdsmarkedet parter og regionen: Læs mere her:
https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/beskaeftigelsespolitik/faelles-ambition-paa-ungeomraadet-rarvestjylland/
Vi glæder os til at se jer. På vegne af:

