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Danmarks mest ambitiøse Ungegaranti

• Hvorfor en Ungegaranti? 
• Den brændende platform 

• Visionen 
• Drømmen om ‘mit gode liv’ og den ‘Positive destination’ 
• Strategiske mål 

• Indsatser i Ungegarantien 
• Modellen 
• Virksomhederne som nøgleaktør (Frontløberne) 
• Garanti -begrebet 

• Ungegarantien - nu og i fremtiden 
• Garantipartnere 
• Samskabelse 
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Hvorfor en Ungegaranti?
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Hvorfor en Ungegaranti?

Antal 16 -årige pr. 2019 og forventet antal 16 -årige udvalgte årstal
763 762 

697 

582 

2019 2023 2027 2031  
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Positiv destination 

ALLE UNGE – DEN ENKELTE UNGE 
Gælder for alle unge, men med fokus på den enkelte unge (bh. kl. – 29 år) 

ALLE DRØMME OM JOB / UDDANNELSE ER RIGTIGE 
Det job eller den uddannelse som den unge ønsker for sig selv, er rigtig 

DRØMMENE SKAL UDFORDRES OG UDFOLDES 
Udvikling i forhold til udsyn, indsigt og kompetencer 

INTRODUKTION TIL JOB OG UDDANNELSESMULIGHEDER 
Unge skal have langt bedre muligheder for at blive afklarede på job - og uddannelsesønsker 
gennem praktikker og andet på lokale virksomheder 

DRØMME KAN ÆNDRE SIG OVER TID 
Vi anerkender, at drømme kan ændre sig over tid. Det er okay, bare drømmen ikke slukkes. 
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De strategiske mål 

UDSYN 
Den enkelte unge skal have udsyn og impulser udefra, der fremmer
refleksion, inspiration og drømmen om ’mit gode liv’. 

INDSIGT 
Den enkelte unge skal opnå indsigt i egne kompetencer og mulige veje, der
fører til realiseringen af drømmen om ’mit gode liv’. 

KOMPETENCER 
Den enkelte unge skal ud fra egne forudsætninger opdage og udvikle sine
potentialer og opnå de nødvendige kompetencer for at kunne realisere
drømmen om ’mit gode liv’. 
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UDSYN – INDSIGT – KOMPETENCER
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POSITIV DESTINATION 

Grundskole Virksomhed Støtte Vejledning 

Tema 4 

Tema 3 

Tema 1 Tema 1 Tema 1 Tema 1 

Tema 2 

Tema 4 

Tema 3 

Tema 2 

Tema 5 Tema 5 Tema 5 Tema 5 

DEN DIGITALE MARKEDSPLADS 



Frontløbergruppens fingeraftryk 

• Obligatorisk erhvervspraktik (9.kl) 
• Praktikkoordinator i hver af de seks skoledistrikter

• ”Uddannelse & Job” – 25 timer på alle årgange 
• Karrierelæringsvejleder i hver af de seks skoledistrikter 

• Styrket ”Åben skole” 
• Praksisfaglighed i fag og som valgfag 

• Indsats for udsatte unge 
• Erhvervspraktik, fritidsjob og introjob 

• Koordinering af lærlingeindsatsen 

• Den digitale markedsplads 



Ungestrategi bliver til Ungegaranti

”Ungegarantien betyder, I garanterer, at I vil hjælpe alle unge, der henvender sig, 
med at forfølge deres positive destination. Det betyder, at hvis I ikke selv har 
mulighed for at tilbyde den unge job, praktik eller læreplads, så forpligter I jer til at 
guide den unge videre til en anden aktør i Ungegarantien. Det kan være en 
virksomhed i eget netværk, en virksomhedskonsulent fra jobcentret, en 
praktikkoordinator fra skolen eller en helt fjerde part. 
Som Garantipartner forpligter I jer til at tage imod udsatte unge i rimeligt omfang. 
Det kan være direkte i job, løntilskud, virksomhedspraktik eller andre redskaber i 
beskæftigelsesindsatsen. Det kan også være særligt tilrettelagte erhvervspraktikker 
for skoletrætte elever. 
I er samtidig ambassadører for Ungegarantien, det vil sige hjælpe med at hverve 
nye virksomheder som partnere i Ungegarantien .” 
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PARTNERSKABSAFTALE 

Vi aftaler hermed at indgO et samarbejde om at hjælpe unge fro skolealderen og op til 29 Or med 
at nO deres egen positive destinat ion: 

• Den enkelte unge skol hove udsyn og impulser udefra. der fremmer refleksion, inspira -
tion og drømmen om 'mit gode liv'. 

• Den enkelte unge skol opnO indsigt i egne kompetencer og mulige veje, der fører til 
realiseringen af drømmen om 'mit gode liv'. 

• Den enkelte unge skol ud fra egne forudsætninger opdage og udvikle sine potentialer 
og opnO de nødvendige kompetencer for at kunne realisere drømmen om 'mit gode liv'. 

Implementering af Ungegarantien forudsætter et tæt samarbejde mellem de lokale virksomhe-
der og Hjørring Kommune: grundskoler. jobcenter samt børn- og fomilieomrOdet 

Forpligtelser i aftalen 
Ungegarant ien betyder, at 

I garanterer, at I vil hjælpe alle unge, der henvender sig, med at forfølge deres positive 
destinat ion. Det betyder. at hvis I ikke selv hor mulighed for at tilbyde den unge job, 
praktik eller læreplads. sO forp ligter I jer til at guide den unge videre til en anden aktør 
i Ungegarantien. Det kan være en virksomhed i eget netværk, en virksomhedskonsu-
lent fro jobcent ret. en praktikkoordinator fro skolen eller en helt fjerde port 

Som Garantiportner forpligter I jer til at toge imod udsatte unge i rimeligt omfang. Det kan være 
direkte i job, løntilskud. virksomhedspraktik eller andre redskaber i beskæftigelsesindsatsen. Det 
kan ogs6 være særligt tilrettelagte erhvervspraktikker for skolet rætte elever. 

I er samt idig ambassadører for Ungegarantien, det vil sige hjælpe med at hverve nye virksom-
heder som partnere i Ungegarantien. 

Samarbejdets organisering 
I vil f6 en certificering som Garantiportner. Herunder vil I modtage grafisk materiale. som I kan 
anvende til at synliggøre partnerskabet . 

Hjørring Kommune udvikler Den Digital Markedsplads, som skal synliggøre partnere i Ungega-
rantien for unge og andre relevante interessenter. Den vil blondt ondet indeholde en kort beskri-
velse af jeres virksomhed og de indsatser, I ønsker at samarbejde om. 

Samarbejdet om den enkelte indsats vil altid blive understøttet af navngivne kontaktpersoner i 
Hjørring Kommune. I vil altid vide. hvem I helt præcist skol rette kontakt til . hvis der er behov for 
hjælp til at 10 et forløb til at lykkes. 

Desuden vil I blive inviteret med i et netværk med de øVrige portnervirksomheder. hvor I kan 
udveksle informationer og erfaringer med andre portnere i Ungegarantien. Det omfatter blondt 
andet invitation til 1-2 Orlige statusmøder om Ungegarantien. 

Indhold i samarbejdet 
Ungegarantien Obner mulighed for utallige somorbejdsfloder mellem jer som virksomhed og 
Hjørring Kommune. Listen er ikke udtømmende - der vil løbende komme nye indsatser til , i takt 
med at Ungegarantien udvikler sig. Vores samarbejde vil forsat udvikle og tilpasse sig . 

Garantiportner-samarbejde: 

IKJ Hjælpe alle unge. der henvender sig 
IKJ Toge imod udsatte unge I forløb for udsatte unge 

IKJ Ambassadør for Ungegarantien 

Virksomhed-ung-samarbejde: 

D Erhvervspraktik (grundskoleelever) 
D Lærlingepladser 
D Delelærlingepladser 
D lntrojob Oob for uafklarede unge - evt. tidsbegrænsede) 

D Fritidsjob 

Virksomhed-grundskole-samarbejde: 

D 'Virksomheden ind i grundskolen' (præsentation af job og kompetencebehov) 

D 'Grundskolen ud i virksomhederne' (vise virksomheden frem til elever) 

D Medvirke til at udvikle konkrete undervisnings forløb til grundskolens fog 
D Ungemesser for udskolingselever om jobtyper. rekruttering mv. 

Dato: 

l . 
Hjerring Komm...-.e Garantipartner 

Portnerskabsafta[en gælder i to tir fra dato for undenkrift. Hvis samarbejdet i1dce fortøbel" tilfrpds.stillende i perioden, kon afto-
Jen opsiges af begg-e parter med tre månede.rs varsel. 

I erklærer med jeres underslaift pO tro og love. ot I ikke er omfattet af fogf.ig blokade. 

09-12-2019  11  



09-12-2019  12  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

Ungegarantien – nu og i fremtiden

Grundskole 

Tema 1 

Tema 2 

Tema 3 

Tema 4 

Tema 5 

… 

Virksomhed 

Tema 1 

Tema 2 

Tema 5 

… 

Støtte 

Tema 1 

Tema 3 

Tema 5 

… 

Vejledning 

Tema 1 

Tema 4 

Tema 5 

… 

POSITIV DESTINATION 
Byråd : 
Fokus på  den POSITIVE DESTINATION  
Må lba re  resulta ter forventes  om 5-7 å r.  

Styregruppe : 
Fokus på  tvæ rgå ende indsa tser, der leder henimod en  
POSITIV DESTINATION 
Nye indsa tser  er  a llerede iga ngsa t. 

Må lba re  resulta ter forventes  om 1-2 å r  

Ungesekretariat : 
Fokus på  da glig t a t unders tøtte implementering  a f  
indsa tserne  i Ungega ra ntien  
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