
Fredag d. 3.5. UUV’s Caféshop-program: 

Kl. 9:00 - 12:00 Vejledning om ungdomsuddannelser og forberedende

aktiviteter. 

Åben vejledningscafé på UUV’s center, Ølbycenter 53, 1. sal. Har du spørgsmål om uddannelse kan du kom-

me til at tale med en UUV-vejleder.

Kl. 12:30 - 13:15 Brug for en at snakke med?

Nogle gange støder man som ung ind i problemer, hvor det er godt at få en snak med en professionel per-

son. Du kan møde psykolog Sofie Balloli og Campuspræst Nadia Hoxer Dyhrberg-Krantz.

UUV’s Caféshop, Ølbycenter 53.

Kl. 13:30 - 14:15 Ny mulighed for forberedende uddannelse; FGU

Den 1. august åbner en ny uddannelse i Danmark og i Køge. Det er Den Forberedende Grunduddannelse, 

FGU. Hør om den nye uddannelse ved direktør Tommy Sylvest, FGU Midt - Østsjælland.

UUV’s Caféshop, Ølbycenter 53.

Kl. 14:30 - 15:30 Ung og flytte i egen bolig?

Hvordan bliver man skrevet op til en bolig i et boligselskab? Hvad er en ungdomsbolig, og hvordan får man 

et kollegieværelse? Boligselskabet Sjælland stiller med et par repræsentanter, der kan svare på 

spørgsmål og fortælle om muligheder.

UUV’s Caféshop, Ølbycenter 53

Kl. 14:15 - 15:30 Ung og bøvl med økonomien?

Det er ikke Luxusfælden fra TV, men et lokalt tilbud i Køge om økonomisk rådgivning til unge. Fra bøvl til 

succes – tips og tricks til en god økonomi. 

Du kan møde økonomirådgiver Jan Milo og Yvonne Lerche fra Dansk Folkehjælp. 

Mød dem ved en stand udenfor Ølbycenter 53.

Kl. 15:40 - 16:30 Ung og fritidsjob

Et fritidsjob eller en praktik kan hjælpe mange unge på ret kurs mod en uddannelse. Fritidsjobkonsulent 

Jan Mansur Hussain fra Jobplaneten og Mai Rose fra UUV’s Praktikpladsen fortæller om muligheder-

ne for fritidsjob, 

lommepengejob og praktik i lokale virksomheder.

UUV’s Caféshop, Ølbycenter 53.

Mød UUV på ØlbyFestival 2019 –
fredag den 3.5. og lørdag den 4.5.

Ølbycenter 53

Lørdag d. 4.5. UUV’s Caféshop-program:Kl. 9:30 - 10:20 Mentorstøtte og fritidsjob
Bor du i et af områderne, som er dækket af Den Boligsociale Helhedsplan, kan du 

få en håndsrækning til et fritidsjob. Hør om mulighederne når 

Fritidsjobkonsulent Jan Mansur Hussain fra JobPlaneten udfolder projektet. 

Indtil nu er over 300 unge hjulpet til et fritidsjob/ lommepengejob.

Hans Bjerregaard, der er UUV-mentor i Helhedsplanen, står til rådighed, så du 

kan høre om mulighederne for mentorstøtte.
UUV’s Caféshop, Ølbycenter 53.
Kl. 10:30 - 11:15 Lyst til større netværk og fællesskab med andre unge?

Køge Kommune har et godt tilbud til unge, der har brug for at komme ind i et 

fællesskab. Projekt GNISTEN stiller op med deres tilbud, som Heidi Nielsen fra 

GNISTEN vil fortælle om og besvare spørgsmål til. 
UUV’s Caféshop, Ølbycenter 53.
Kl. 11:00 - 12:30 Ung og bøvl med økonomien?
Det er ikke Luxusfælden fra TV, men et lokalt tilbud i Køge om økonomisk rådgiv-

ning til unge. Fra bøvl til succes – tips og tricks til en god økonomi. 

Du kan møde økonomirådgiver Jan Milo og Yvonne Lerche fra Dansk Folke-

hjælp.
Mød dem ved en stand udenfor Ølbycenter 53.Kl. 11:30 - 12:30 Ung og flytte i egne bolig?
Hvordan bliver man skrevet op til en bolig i et boligselskab? Hvad er en ungdoms-

bolig og hvordan får man et kollegieværelse? 
Boligselskabet Sjælland stiller med et par repræsentanter, der kan svare på 

spørgsmål og fortælle om muligheder.UUV’s Caféshop, Ølbycenter 53.
Kl. 12:45 - 13:30 Hvordan bliver du klar til ungdomsuddannelse?

Vejledningscafé hvor du kan møde en UUV-vejleder, der kan svare på spørgsmål 

om uddannelse, adgangskrav, og det at være – eller blive – valgparat.

UUV’s Caféshop, Ølbycenter 53.
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