Fælles ydelseskatalog 2017

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017

Målgruppe
4. - 6. klasse

1. Vejledning i grundskolen
Individuel vejledning
Gruppevejledning

Undervisning i faget
Uddannelse & Job
10 lektioner i 7. klasse.
(Tilkøbsydelse)

7. klasse

8. klasse

Uddannelsesparathedsvurdering i efteråret 8. kl.

Vejledning om krav til hhv.
EUD og GYM uddannelse.

Deltagelse i skole-/hjemsamtale efter UPV-8., hvor
IUP-elever og forældre
introduceres til den målrettede vejledningsplan.
(Tilkøbsydelse)

Vejledning til udfyldelse af
uddannelsesønsker før UPV.
Vejledning til udfyldelse af
personlige uddannelsesplan

Bilag 1

Kollektiv vejledning
Tilbud om
Undervisningsmateriale til
faget ”Uddannelse & Job” .
”Tidlig undervisningsbaseret
vejledning om EUD” udviklet
i 2017 til 6. og 7. klasse.
Undervisning i faget U & J
10 lektioner i 7. klasse.
(Tilkøbsydelse)
Deltagelse i forældremøde i
slutningen af 7. klasse med
introduktion til UPV.
Undervisning i faget U & J
20 lektioner i 8. klasse.
(Tilkøbsydelse)
Herunder bl.a. besøg på
lokale virksomheder med
mulighed for at møde faglige
rollemodeller.
Deltagelse i forældremøde i
starten af 8. kl. med fokus på
uddannelsesparathed og
konceptet for UPV-8.

Vejledningsplan udarbejdes
for alle ikke-parate elever.
Individuelle samtaler med
alle ikke-parate elever med
udfordring af uddannelsesønske og krav til faglige,
personlige og sociale forudsætninger.

Forberedelse af klassen
inden deltagelse i UE, CS og
Introduktionskurser.

Vejledning om muligheden
for individuelt praktikforløb
og øvrige tiltag for at blive
uddannelsesparat.
UU-vejleder deltager i det
særlige tilbud i alle komm.

Introduktionskursus(5 dage)
1 dag Copenhagen Skills
2 dage klassebesøg GYM-udd
2 dage klassebesøg EUD-udd

Besøg på UddannelsesEvent
(UE) I Bella Centeret i uge 43.

Efterbehandling og evaluering af udbyttet af UE, CS og
introduktionskurser.

I samarbejde med skolen
planlægge praktikforløb
eller virksomhedsophold.

Vejledning om særlige
praktikophold hos f.eks.
Politiet og i Forsvaret.

Opfølgning og justering af
vejledningsplanen inden
afslutningen af 8. klasse.

Vejledningsmulighed til
forældre via UU’s website.

I samarbejde med skolen
tilbud om særlige forløb
under § 9,4 / § 33,4.
For elever i særlige tilbud
evt. suppl. introduktionskurser op til i alt 4 uger.
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9. klasse

Samtaler med IUP-elever og
justering af vejl.planen.
Tilbud om samtale med elev
og forældre om nødvendigt.
Vejledning om obligatorisk
brobygning for IUP-elever.
Planlægning og tilmelding
af IUP-elever til brobygning.

Brobygningsforløb for alle
IUP-elever i 9. klasse.
(Min. 2 og max 10 dage)

Undervisning i faget U & J
10 lektioner i 9. klasse.
(Tilkøbsydelse)

For elever i særlige tilbud
dog mulighed for suppl.
brobygning op til i alt 4 uger

Deltagelse i forældremøde i
starten af 9. klasse med fokus
på brobygning og på
vejleders opgaver for IUPelever.

For elever med begrænset
mulighed for EUD eller GYM
uddannelse, og som ikke
skønnes at få udbytte af
brobygning, tilbydes særlige
forløb på Produktionsskole.

IUP-elever deltager igen i
UddannelsesEvent i uge 43.
Revurdering af paratheden
(UPV-9) for de ikke-parate
senest 15. januar.

Vejledning om 10. klasse
som første mulighed hvis
ikke uddannelsesparat efter
9. klasse.

Hjælp til udfyldelse af
ansøgning til ungdomsuddannelse i optagelse.dk
senest 1. februar.

Vejledning om KUU til
elever uden mulighed for
EUD eller GYM uddannelse.

Dokumentation og
overdragelse til vejleder i
10. klasse (indenfor UU)

Til elever med særlige
behov evt. indledende
vejledning om STU og EGU.
Gerne med inddragelse af
forældrene og skolen.

Vejledning om obligatorisk
brobygning for IUP-elever i
9.klasse.
Vejledning om UP-elevers og
forældres ansvar for selv at
lave uddannelsesplan og
tilmelding til ungdomsuddannelse i optagelse.dk
senest 1. marts.
Vejledning om mulighed for
besøg på UddannelsesEvent
i uge 43 hvis eleven er i tvivl
om sit uddannelsesønske.
(kun obligatorisk i 8. klasse)
Vejledning om mulighed for
deltagelse i forskellige
virksomhedsbesøg m.m.
Gennemførelse af brugerundersøgelsen fra MBUL.
Vejledningsmulighed til
forældre via UU’s website.

10. klasse

Samtaler med IUP-elever og
udfylde uddannelsesplanen
(erstatter vejledningsplan)

Brobygningsforløb for alle
elever i 10. klasse.
(Min. 1 og max 6 uger)

Planlægning og tilmelding
af alle elever til brobygning
og til praktikophold.

IUP-elever deltager igen i
UddannelsesEvent i uge 43.
Vejledning om KUU til
elever uden mulighed for
EUD eller GYM uddannelse.

Revurdering af paratheden
(UPV-10) for de ikke-parate
senest 15. januar.

Til elever med særlige
behov evt. indledende
vejledning om STU og EGU.
Gerne med inddragelse af
forældrene og skolen.

Hjælp til udfyldelse af
ansøgning til ungdomsuddannelse i optagelse.dk
senest 1. februar.
Vejlednings- / udskolingssamtaler med elever, der
vælger at afbryde 10. klasse

Vejledning om obligatorisk
brobygning eller kombination
af brobygning og praktik for
alle elever i 10. klasse.
(1 uge obligatorisk og tilbud
om suppl. brobygning i op til
5 uger.)
Vejledning om UP-elevers og
forældres ansvar for selv at
lave uddannelsesplan og
tilmelding til ungdomsuddannelse i optagelse.dk
senest 1. marts.
Gennemførelse af brugerundersøgelsen fra MBUL.
Vejledningsmulighed til
forældre via UU’s website.
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Ungdomsskolens heltidsundervisning/dagklasse
og øvrige særlige
skoletilbud i kommunen.
Gældende for elever der
modtager undervisning
på 7. – 10. klassetrin.

Alle elever tilbydes individuelt tilpasset vejledning
med udgangspunkt i
elevens særlige behov.

Gruppevejledning tilbydes
elever med samme forudsætninger eller som
følger samme klassetrin.

Kollektiv vejledning anvendes
kun i form af en tilpasset
undervisning i faget U & J.
(intet fastlagt lektionstal)

Vejledningen foregår i tæt
samarbejde med lærerene
på skolen og i nødvendigt
omfang med inddragelse af
elevens forældre eller i
særlige tilfælde andre
personer f.eks. mentorer
eller lignende.

Gruppevejledning kan f.eks.
anvendes i forbindelse med
særlige tilrettelagte forløb
under folkeskolelovens § 9,
stk. 4 eller § 33, stk. 4 – 7,
som f.eks. forløb tilrettelagt
på og i samarbejde med
produktionsskolen som
alternativ til obligatorisk
brobygning i 9. eller 10. kl.

Undervisningen i U & J
tilrettelægges og gennemføres i samarbejde mellem
UU-vejleder og lærerne på
det pågældende skole-tilbud.

Uddannelsesparathedsvurderingen foregår i en
særligt tilpasset form i
samarbejde med det
enkelte skoletilbud under
hensyntagen til elevens
særlige behov jf. § 18 i Bek.
om uddannelsesparathedsvurdering og uddannelsesplaner.

Undervisningens indhold kan
f.eks. være relevante uddrag
af den aftalte læseplan for U
& J.
Vejledningsmulighed til
forældre via UU’s website.

UU vejleder samarbejder
med ledelse og lærere på
det enkelte skoletilbud om
tilpasning af vurdering og
efterfølgende vejledningsog uddannelsesplan.
UU sikrer den nødvendige
inddragelse af forældre
eller andre personer.
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2. Ungevejledning / Vejledning af unge op til 30 år
Målgruppe
Unge 15 – 17 årige

Individuel vejledning

Gruppevejledning

Kollektiv vejledning

Opsøgende vejledning til
unge senest 5 dage efter
afbrudt uddannelse eller
beskæftigelse.

Åbent vejledningstilbud i
lokalområdet f.eks. under
Helhedsplanen i Ishøj.

Vejledning via UU’s
website, e-vejledning og
UG

Besøg på uddannelsesinstitutioner sammen med unge
i vejledningsforløb.

Vejledning ved deltagelse i
Åbent Hus arrangementer
på lokale uddannelsesinstitutioner forud for
tilmeldingsfristen 1. marts

Personlig og differentieret
vejledning om uddannelsesog karrieremuligheder samt
praktiske/sociale forhold

Initiativ til og opstart af
f.eks. pigegrupper,
mødregrupper m.m. med
sigte på motivation for
uddannelse.

Oprettelse/videreførelse af
personlig uddannelsesplan
Tilbud om ny aktivitet i
relation til uddannelse eller
eventuel opkvalificering
eller virksomhedspraktik
indenfor 30 dage.

Vejledning ved deltagelse i
UddannelsesEvent under
Copenhagen Skills i
oktober.

Samarbejde med Jobcenter
om tilvejebringelse af
betalingstilsagn for særlige
uddannelses- eller
opkvalificeringstilbud.

Vejledning ved deltagelse i
andre uddannelsesmesser
f.eks. ”Ud i Fremtiden”

Åbent vejledningstilbud i
lokalområdet f.eks. under
Helhedsplanen i Ishøj.

Vejledning via UU’s
website, e-vejledning og
UG

Besøg på uddannelsesinst.
sammen med unge i
vejledningsforløb.

Vejledning ved deltagelse i
Åbent Hus arrangementer
på lokale uddannelsesinstitutioner forud for
tilmeldingsfristen 1. marts

Hjælp til tilmelding til
ungdomsuddannelse.
Deltagelse i møder og
koordinerende samarbejde
med f.eks. opholdssteder,
PPR, kriminalforsorgen,
distrikts- og socialpsykiatri
og alle typer af udd.inst.
Målgruppevurdering forud
for produktionsskole / KUU

Unge 18 – 24 årige

Personlig og differentieret
vejledning om uddannelsesog karrieremuligheder samt
praktiske/sociale forhold
Oprettelse/videreførelse af
personlig uddannelsesplan
Hjælp til tilmelding til
ungdomsuddannelse.

Initiativ til og opstart af
f.eks. pigegrupper,
mødregrupper m.m. med
sigte på motivation for
uddannelse.

Deltagelse i møder og
koordinerende samarbejde
med f.eks. opholdssteder,
PPR, kriminalforsorgen,
distrikts- og socialpsykiatri
og alle typer af udd.inst.

Samarbejde med Jobcenter
om vejledning af unge på
uddannelseshjælp eller
anden forsørgelse samt
tilvejebringelse af
betalingstilsagn for særl.
udd.tilbud. (Tilkøbsydelse)

Målgruppevurdering forud
for produktionsskole / KUU
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Vejledning ved deltagelse i
UddannelsesEvent under
Copenhagen Skills i oktober
Vejledning ved deltagelse i
andre uddannelsesmesser
f.eks. ”Ud i Fremtiden”
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Unge 25 – 29 årige

Personlig og differentieret
vejledning om uddannelsesog karrieremuligheder samt
praktiske/sociale forhold
Oprettelse/videreførelse af
personlig uddannelsesplan
Hjælp til tilmelding til
ungdomsuddannelse.

Vejledning via UU’s
website, e-vejledning og
UG

Besøg på uddannelsesinst.
sammen med unge i
vejledningsforløb.

Vejledning ved deltagelse i
Åbent Hus arrangementer
på lokale uddannelsesinstitutioner forud for
tilmeldingsfristen 1. marts

Initiativ til og opstart af
f.eks. pigegrupper,
mødregrupper m.m. med
sigte på motivation for
uddannelse.

Deltagelse i møder og
koordinerende samarbejde
med f.eks. opholdssteder,
PPR, kriminalforsorgen,
distrikts- og socialpsykiatri
og alle typer af udd.inst.

Unge 18 – 30 årige som
modtager udd.hjælp

Åbent vejledningstilbud i
lokaleområdet f.eks. under
Helhedsplanen i Ishøj.

Vejledning ved deltagelse i
UddannelsesEvent under
Copenhagen Skills i oktober
Vejledning ved deltagelse i
andre uddannelsesmesser
f.eks. ”Ud i Fremtiden”

Samarbejde med Jobcenter
om vejledning af unge på
uddannelseshjælp eller
anden forsørgelse.

Samarbejde med Jobcenter
om vejledning af unge på
uddannelseshjælp eller
anden forsørgelse.

UU varetager vejledningen
af unge ledige i samarbejde
med og på foranledning af
Jobcentrets sagsbehandlere
(Tilkøbsydelse)

UU varetager vejledningen
af unge ledige i samarbejde
med og på foranledning af
Jobcentrets sagsbehandlere
(Tilkøbsydelse)
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Vejledning via UU’s
website, e-vejledning og
UG
Vejledning ved deltagelse i
Åbent Hus arrangementer
på lokale uddannelsesinstitutioner forud for
tilmeldingsfristen 1. marts

