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Det hele begyndte før det begyndte i 
2004



Historisk rids over UUV 2004 - 2019
• 2004: UUV’s dannelse i et samarbejde mellem Solrød, Skovbo, Stevns, Vallø og Køge
• 2006: Greve kommer med. Det praktiske blev aftalt mellem Michael Rask Pedersen og Johnny 

Tvarnø på møde den 20.3.2006 og den 7.8.06 kl. 13 var der Lanceringsdag på Centerholmen 
med deltagelse af de 4 sammenlægningsborgmestre. Taler v. borgmestrene Hans Barlach 
(Greve), Torben Hansen (Køge) 2006: UUV modtog 12 nyansættelser august 2006 – det var 
lige ved at vælte os……

• 2006: 95% målsætningen frem mod 2015 lanceres (nogle vil sige relanceres)
• Januar 2007 strukturreform fra 6 til 4 kommuner
• 2007: Privatskolerne kommer med – dem er der 12 af i dag, 9 dengang. - Og STU 

uddannelsen blev  en mulighed som UU vejledningen  målgruppevurderer til.
• 2008/9 UXG – Unge Krydser Grænser
• 2009/2010: Erhvervsklassesamarbejde med Solrød Ungdomsskole
• 2010 et ønske i København Syd samarbejdet om, at der blev oprettet et lokalt STU tilbud: 

Bedre, billiger og med mere undervisningstid til de unge.
• 2011 januar: UUV flytter fra Strandpromenaden til Ølbycenteret
• August 2011 oprettelsen af Fremtidslinjen
• 2010: Ungepakken som betyder oprettelsen af Praktikpladsen i 2012 (Servicestationen 

dengang) – Praktik med mentor – Klar til Start
• 2014 Vejledningsreform og UUV som underviser i 36 lektioner i § 7 emnefaget Uddannelse 

og Job. 
• 2018 indgår i den Boligsociale Helhedsplan med en UUV mentor



UUVs lokaliteter

3 ministerbesøg:
Inger Støjberg
Bertel Haarder

Tina Nedregaard



Dokumentation på vejen

Har turdet tage et 
udgangspunkt og 

så måle derfra 

Den røde tråd 
mellem skole 
og ungeteam



Fra Stefan Hermann udvalg til aftale om 
Bedre veje til uddannelse og job 2017 

FGU
KUI



UUV og KUI og ”det nye”
• Der indføres en ny kommunal ungeindsats, som skal omfatte UUs og jobcentrets 

opgaver for unge
• UUs opgaver skal stadig løses af uddannede vejledere, unge med behov for det får 

én kommunal kontaktperson, uddannelsesplanen forbedres og digitaliseres i en 
bedre og udbygget Ungedatabase.

• Kommunerne får ansvar for, at alle unge gøres parate til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse 

• Kommunen har ansvar for at der sker en koordineret indsats på tværs af 
uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. 

• UUs nuværende funktioner og opgaver – også i forhold til grundskolen – og 
jobcentrenes nuværende funktioner og opgaver i forhold til de unge opretholdes i 
den nye kommunale ungeindsats, som også skal monitorere de 15-17-åriges pligt 
til uddannelse, beskæftigelse mv

• Der skal fortsat udarbejdes uddannelsesplan og uddannelsespålæg, 
målgruppevurdering de unge til FGU, vedligeholde og ajourføre Ungedatabasen

• En opsøgende indsats for alle unge, der ikke har mindst en ungdomsuddannelse 
eller er fast forankret på arbejdsmarkedet – også unge, der har afsluttet en FGU.



Mod nye horisonter
De få og de mange……………… 

48.000 på nationalt plan
Ca. 1.500 i Køge Bugt

Udvidelse af den 
opsøgende 
vejledning

Gå på to ben



På vej

Hvor ligger vi i Køge Bugt?
Afvent Christel Jørgens oplæg 

senere ;-)



Fremtiden

www.uuvgreve.dk

www.uuvkoege.dk

www.uuvsolrod
www.uuvstevns.dk

FGU Øst-skolen
FGU Midt-Øst



Tak for ordet og tak for et godt samarbejde 
som vi skal fortsætte med i det nye……


