Kortlægning af unges status i forhold til job og uddannelse
Baggrund
Vejledning om uddannelse og job er et tilbud til alle unge i Hjørring Kommune.
Uddannelses- og Erhvervsvejledningen har efter loven om den kommunale ungeindsats en
vejledningsforpligtelse overfor unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har gennemført en
ungdomsuddannelse.
Hjørring Kommune har igennem Ungegarantien besluttet at udvide denne vejledningsmulighed til også at
dække unge mellem 26 og 30 år.
Uddannelses- og Erhvervsvejlederne understøttes i vejledningsopgaven af et IT-system, som giver vejlederne
oplysninger om unge, som efter lovgivningen er i målgruppen for vejledningsindsatsen. Systemet har dog
nogle begrænsninger i forhold til at give den vejledning, som forudsættes i Ungegarantien, herunder:
1. Der er ikke informationer i systemet om unge over 25 år. Da gruppen af 25 til 30-årige ikke efter
lovgivningen er i målgruppen for vejledningsindsatsen, skal de give samtykke til at blive kontaktet af
en Uddannelses- og Erhvervsvejleder.
2. Der er ikke informationer i systemet om unge, efter de har gennemført en gymnasial
ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX og HF). Det er vigtigt, at disse unge vejledes til at tage en
erhvervskompetencegivende uddannelse (videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse), for
at de kan opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, men systemet understøtter ikke Uddannelsesog Erhvervsvejlederne i denne vejledningsopgave, da disse unge ikke efter lovgivningen er i
målgruppen for vejledningsindsatsen.
For at leve op til målsætningerne i Ungegarantien gennemføres en målrettet indsats, for at sikre at alle unge
aktivt tilbydes muligheden for vejledning om uddannelse og job.
Indsatsen foregår i to trin. I det første trin udsendes et spørgeskema til alle unge i målgruppen med henblik
på at afdække om de unge:




er afklaret i deres ønsker ift. job og uddannelse.
er på rette vej.
har brug for hjælp eller rådgivning.

I det andet trin kontakter Uddannelses- og Erhvervsvejlederne gruppen af unge, som svarer, at de har brug
for hjælp ift. at afklare eller nå deres positive destination, og som giver samtykke til at blive kontaktet herom.

Afgrænsning af målgruppen for den udvidede vejledningsindsats
Spørgeskemaet er sendt ud til 2018 unge mellem 18 og 30 år bosiddende i Hjørring kommune.
Følgende unge er frasorteret, da de ikke tilhører målgruppen for undersøgelsen:







Unge som i vejledningssystemet er registreret med en gennemført erhvervsuddannelse
Unge som er registreret som medlemmer af en A-kasse, som indikerer optag på- eller
gennemførelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse
Unge som er registreret som i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse
Unge som er på permanent offentlig forsørgelse
Unge som har en aktiv sag i jobcenteret, da disse unge allerede er i kontakt med Uddannelsesog Erhvervsvejledningen

Spørgeskemaet blev sendt ud i perioden mellem d. 22. september og d. 5. oktober 2021.
628 unge har svaret på mindst et spørgsmål og 597 unge, svarende til 30%, har gennemført hele
spørgeskemaet.

Første trin: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse
I den nedenstående figur er de unge opdelt på deres senest gennemførte uddannelse. 628 unge har svaret
på dette spørgsmål. Af disse er 393 mellem 18 og 24 år. 235 er mellem 25 og 30 år.
Figur 1: De unges senest gennemførte uddannelse, pct. (n=628)
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I alt 47 unge svarer, at de ikke har gennemført en uddannelse og 151 unge har grundskolens
afgangseksamen som senest afsluttede uddannelse.
Hele 211 unge, svarende til 34% af besvarelserne, har senest afsluttet en gymnasial uddannelse. Denne
målgruppe er særligt interessant, da disse unge har haft kompetencerne til at gennemføre en
ungdomsuddannelse, men endnu ikke har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse.
110 unge svarer, at de har gennemført en erhvervsuddannelse, og 109 unge svarer, at de har gennemført en
videregående uddannelse. Disse unge frasorteres i de følgende figurer, da de ikke indgår i målgruppen for

undersøgelsen. De vil dog fortsat blive kontaktet af en Uddannelses- og Erhvervsvejleder, hvis de udtrykker
ønske herom.

De unge er også blevet spurgt om, de for tiden er i gang med en uddannelse eller et arbejde. I den
nedenstående figur er de unge opdelt på, deres nuværende aktivitet.
409 unge har svaret på spørgsmålet. 332 af disse er mellem 18 og 24 år. Kun 77 er mellem 25 og 30 år. Det
indikerer, at jo ældre de unge bliver, jo større er sandsynligheden for, at de har taget en
erhvervskompetencegivende uddannelse.
Figur 2: De unges nuværende aktivitet, pct. (n=409)
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101 unge uden en gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse svarer, at de nu er i gang med en
uddannelse, og 30 unge svarer, at de er i uddannelse, og derudover har et fritidsjob. Disse unge frasorteres i
de følgende figurer, da de ikke indgår i målgruppen for undersøgelsen. De vil dog fortsat blive kontaktet af
en Uddannelses- og Erhvervsvejleder, hvis de udtrykker ønske herom.
Næsten halvdelen (45%) af de unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er i arbejde. For
gruppen mellem 25 og 30 gælder det for hele 68%. Denne gruppe er meget vigtig i forhold til
vejledningsindsatsen, da en stor gruppe af disse unge kan hænge fast i ufaglært arbejde, som både er mere
konjunkturfølsomt, og som indebærer en markant lavere livsløn.

I de følgende figurer vises resultaterne for de unge, som ikke er i gang med- og som ikke har gennemført en
erhvervskompetencegivende uddannelse.
Figur 3: ”Ved du, hvad du ønsker at arbejde med i fremtiden?”, pct. (n=278)
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Lidt over halvdelen (56%) af de unge ved, hvad de ønsker at arbejde med i fremtiden. De 25 til 30-årige er
mere sikre i forhold til deres ønsker om job end de 18 til 24-årige. I den ældste gruppe ved 2 ud af 3, hvad de
ønsker at arbejde med i fremtiden. Det indikerer, at en del unge har brug for tid for at blive afklaret i forhold
til deres jobønsker.

De følgende to spørgsmål besvares kun af de unge, som har svaret, at de ved, hvad de ønsker at arbejde med
i fremtiden.
Figur 4: ”Har du den rette uddannelse i forhold til dine jobønsker?”, pct. (n=155)
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Figuren viser, at lidt under halvdelen af de unge vurderer, at de allerede har den rette uddannelse i forhold
til deres jobønsker. Der er dog også en stor gruppe, som vurderer at de har brug for en anden eller mere
uddannelse, for at lykkes med deres jobønsker.
Et flertal af de unge mener dog jf. figur 5, at de er på rette vej i forhold til deres ønsker om job.

Figur 5: ”Er du på rette vej i forhold til dine ønsker om job?”, pct. (n=155)
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Gruppen af 25 til 30-årige vurderer i højere grad at de er på rette vej end de 18 til 24-årige. Blandt de yngste
er der generelt flere, der svarer ”ved ikke”.

Figur 6: ”Har du et ønske om mere uddannelse?”, pct. (n=278)
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Figuren viser, at det er over halvdelen af de unge, som på et eller andet tidspunkt ønsker at få mere
uddannelse, mens ca. en fjerdedel ikke er direkte afvisende i forhold til det.
Uddannelses- og Erhvervsvejledningen vil analysere resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, og bruge
dette vidensgrundlag til den fortsatte kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen.

Andet trin: Målrettet individuel vejledning
I alt har 87 unge svaret, at de ønsker at blive kontaktet af en Uddannelses- og Erhvervsvejleder med henblik
på individuel vejledning om uddannelse og job. De nedenstående figurer viser, hvordan disse unge er fordelt
på hhv. deres senest gennemførte uddannelse og deres nuværende aktivitet.
Figur 7: Unge der ønsker kontakt med Uddannelses- og Erhvervsvejleder opdelt på senest gennemførte uddannelse,
antal. (n=625)
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Figuren viser, at der er flest unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannelse og
videregående uddannelse), som ønsker kontakt med en Uddannelses- og Erhvervsvejleder.

Figur 8: Unge der ønsker kontakt med Uddannelses- og Erhvervsvejleder opdelt på nuværende aktivitet, antal.
(n=625)
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De unge kontaktes i perioden fra d. 6. oktober til d. 22. oktober. Der gives en afrapportering på den
målrettede individuelle vejledning i kvalitetsrapporten for Uddannelses- og Erhvervsvejledningen.

