
UU OG  
BOLIGSOCIALE  
INDSATSER
Konference om unge 
i udsatte boligområder  
og behovet for  
tværfagligt samarbejde

I landets udsatte boligområder findes en høj koncen-

tration af unge, der er i større risiko for ikke at få en 

ungdomsuddannelse. Der er derfor behov for at have 

særligt fokus på uddannelsesfremmende indsatser 

for unge i de udsatte boligområder – både gennem 

tidlige og forebyggende indsatser, men også gennem 

indsatser for de mere modne udsatte unge, som ikke 

er kommet i gang med hverken job eller uddannelse.

Samarbejde mellem UU vejledere og boligsocia-

le medarbejdere kan styrke uddannelsesindsatsen 

overfor de unge i udsatte boligområder. CFBU og UU 

DANMARK ønsker derfor i samarbejde at styrke det 

tværfaglige arbejde ved at udbrede erfaringerne fra 

eksisterende samarbejdsprojekter og bidrage til,  at 

nye tværfaglige samarbejder etableres.

Tilmelding: 

www.uudanmark.dk/2015/11/ 

uu-og-boligsociale-indsatser/

Det gør vi på to konferencer i januar 2016, som vi  

gerne vil invitere dig til at deltage i:

20/1-2016 på  Comwell Klarskovgaard i Korsør,  

kl. 09:30 – 15:30 (tilmeldingsfrist: 11/1-2016)

26/1-2016 på Comwell Kellers Park ved Vejle ,  

kl. 09:30 – 15:30 (tilmeldingsfrist: 18/1-2016)

Konferencernes målgruppe er UU-vejledere og -lede-

re, boligsociale medarbejdere og ledere samt andre, 

der arbejder med unge i udsatte boligområder. Delta-

gergebyret er 250 kr.



PROGRAM FOR KONFERENCERNE

9.30:  Ankomst og morgenmad

 

10.00:  Velkomst

10.10:  Unge i udsatte boligområder. CFBU præsenterer deres nyeste undersøgelse af, hvad der  

 karakteriserer de unge, der hverken får job eller uddannelse.

10.30:  Praksiseksempel 1: Hvordan kan man samarbejde om de unge på tværs af organisationer?

 I Vejle: Annie Lindum, leder af helhedsplanen for Korskærparken og Sønderparken, og Ruth Axø,  

 UU-vejleder i UU Lillebælt, Fredericia.  I Korsør: Torben Kofoed-Nielsen,  EUG/UU-vejleder i  

 UU Frederiksberg, Hanne Hørlyck, boligsocial koordinator i Frederiksberg Kommune og Hanne Müller,  

 boligsocial konsulent KAB. 

11.00:  Praksiseksempel 2: Hvilke muligheder giver fast UU-vejledning i boligområdet?

 Jeanett Skov, UU vejleder i København, og Babak Elmi, mentor i helhedsplanen  

 Aldersrogade - Vores Kvarter.

11.30:  Pause

11.45:  Praksiseksempel 3: Hvad betyder det, at en UU-vejleder bliver en integreret del af  

 helhedsplanen?

 Rikke Marie Schnuchel, Job- og uddannelsesvejleder i helhedsplanen Vandtårnsområdet, og Marie  

 Thodberg, leder af UU Aarhus-Samsø.

12.15:  Frokost

13.15:  Workshop: Hvordan får man succes med tværfagligt samarbejde?  I  denne workshop vil vi 

 sammen med Bente Nissen diskutere, hvordan vi bliver bedre til at lave tværfagligt samarbejde, og 

 hvad det kræver af os. Bente Nissen er seniorkonsulent hos CABI og har blandt andet været  

 innovationsleder på projektet ”Route 25”.

14.45:  En livshistorie, kage og networking

15.30:  Tak for i dag 



KORT OM UU

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder om valg af uddannelse og erhverv. Vejledningen til-

bydes elever i grundskolens ældste klasser samt alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har 

gennemført en ungdomsuddannelse.

Der er i alt 55 UU centre i Danmark. UU er kommunlat forankret, og de fleste steder indgår UU centrene et 

samarbejde mellem flere kommuner. Nogle få kommuner har dog deres egne UU vejledninger, ofte organi-

seret i tilknytning til Jobcenterets ungeindsats. 

UU-vejledere

UU vejlederne er ansat i UU og har en dimplomuddannelse i vejledning.. UU giver vejledning til alle elever 

i grundskolens 7.-10. klasser. Alle unge får kollektiv vejledning, og unge, der er vurderet ikke-uddannelses-

parate, får derudover individuel vejledning. Det er UU vejlederen, der vurderer de unges uddannelsesparat-

hed. Uddannelsesparate unge henvises til digital vejledning via e-vejledning og Uddannelsesguiden. 

UU opsøger og vejleder 17-25-årige, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som ikke 

har job i min. 30 timer om ugen.

KORT OM BOLIGSOCIALE INDSATSER

Helhedsplan

En helhedsplan er en fireårig plan for, hvordan der skabes en positiv udvikling i et boligområde. Helheds-

planerne finansieres ved, at almene boligselskaber med afdelinger i udsatte boligområder søger midler hos 

Landsbyggefonden til at gennemføre de planlagte indsatser. Ansøgningen laves i samarbejde med kommu-

nen. Kommunen støtter helhedsplanen med 25% medfinansiering – ofte i form af medarbejderressourcer. 

Der findes i øjeblikket knapt 100 helhedsplaner i udsatte boligområder over hele landet. Størstedelen af de 

boligsociale indsatser i udsatte boligområder indgår som en del af en helhedsplan.

Boligsociale medarbejdere

Boligsociale medarbejdere har kontorer i boligområdet og laver indsatser målrettet boligområdet og dets 

beboere. De boligsociale medarbejdere har ofte et godt kendskab til den enkelte unge, deres netværk og 

familie gennem de forskellige boligsociale aktiviteter, som omfatter alt fra kriminalpræventivt arbejde til fa-

milie- og trivselaktiviteter samt uddannelses- og beksæftigelsesrettede indsatser.

I forhold til unge og uddannelse kan boligsociale medarbejdere fx lave åben uddannelses- og jobvejledning, 

oplysningsarrangementer, mentorstøtte, rollemodelsprojekter, forberedende forløb osv.


