
Eksempler på modeller på et tværfagligt unge-
team i et uddannelsesmiljø

UngePorten, Bornholm 
Jobcenter Bornholm har etableret UngePorten på Campus Bornholm. UngePorten er en enhed, 
der varetager den aktive beskæftigelsesindsats for unge ledige under 30 år. Bofællesskabet mel-
lem Jobcenter Bornholm og Campus Bornholm skal signalere vigtigheden i, at unge får en ud-
dannelse. Desuden skal det forenkle samarbejdet mellem de to aktører. 
UngePorten tilbyder et fælles vejledningsforløb til alle relevante unge, uanset om de tilkendes 
kontanthjælp eller ej. 
Tilfredshedsmålinger viser, at de unge er tilfredse med den vejledning og de tilbud, som de får 
i UngePorten. Og andelen af unge 15-24-årige, der er i gang med eller har afsluttet en uddan-
nelse, er steget fra 82 til 87 pct. Det har betydet 230 færre unge på kontanthjælp og sparede 
udgifter på kontanthjælp på 9.340.000 kr. 

Study Support Center, Vejle
Vejle Kommune, Syddansk Erhvervsskole og Campus Vejle er gået sammen om at skabe Study 
Support Center. Centeret ligger på Campus Vejles område. Centret bliver bemandet med medar-
bejdere fra Syddansk Erhvervsskole, Campus Vejle og fra Vejle Kommunes arbejdsmarkedsom-
råde og Børn & Unge. Desuden er der ”flyverarbejdspladser” til medarbejdere fra f.eks. produkti-
onsskoler, EGU m.v. 
Study Support Center fungerer som én indgang for frafaldstruede unge, der på ét samlet sted får 
vejledning fra kommunen og ungdomsuddannelserne til at komme i gang med og gennemføre 
en ungdomsuddannelse. Centeret tilbyder bl.a. vejledning om økonomiske ydelser, SU, afklaring 
af kompetencer, uddannelsesvalg og praktikpladser. 
Der er ikke lavet en endelig evaluering af Study Support Center, men de foreløbige erfaringer  
viser, at andelen af unge, der gennemfører en uddannelse, er steget. 

Ungecenter ved Teknisk skole i Silkeborg
Siden 1. februar 2014 har omkring 40 medarbejdere delt kontorfællesskab ved siden af Teknisk 
Skole Silkeborg. Den nye enhed, der skal styrke indsatsen over for de unge under 30 år, er ble-
vet til på baggrund af den nye kontanthjælpsreform. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal 
stadig stå for opgaven med vejledning i folkeskoler og på ungdomsuddannelser, men får også en 
større rolle i forhold til de unge, der ikke går den lige vej til uddannelse. Det nye center kommer 
også til at indeholde mange andre tilbud til unge. Rusmiddelcentret, sundhedshuset og kommu-
nens socialteam har allerede planer om at have faste træffetider i huset. Også politiet, SSP og 
kriminalforsorgen har vist interesse.


