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Indledning 
Gribskov Kommunes beskæftigelsesplan for 2023 danner en overordnet ramme for 
beskæftigelsesindsatsen og konkretiserer arbejdet med beskæftigelsesministerens mål i 
Gribskov Kommune det kommende år.  
 
Udvalget for Beskæftigelse og Unge skal senest 31. december 2022 udmelde 
beskæftigelsesplanen for 2023. Beskæftigelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af 
hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter 
repatrieringsloven og der skal indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af 
beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år, jf. Lov om organisering og 
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4. 

 
Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023 er uændrede og lyder 
som følger: 
 
 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling  
2. Flere ledige skal opkvalificeres 
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal 

være selvforsørgende  
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse 
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og 

kvalificerede arbejdskraft 

 
Beskæftigelsesplanen er struktureret med udgangspunkt i disse mål – suppleret med et 6. 
mål for ungeområdet. 
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Indsatsområder og mål 
 
Værdighed i sagsbehandlingen (mål nr. 1) 
 
Beskæftigelsesministeren har et mål om, at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. 
I den forbindelse afholdt Center for Job og Unge i 2022 en temadag, som havde værdighed 
på dagsordenen.  

Udvalget for Beskæftigelse og Unge har tidligere drøftet hvad man opfatter som værdig 
sagsbehandling og pegede på følgende forhold, som også i 2023 vil være i fokus i 
relationen til borgerne: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Center for Job og Unge gennemførte i 2022 en temadag om emnet værdig sagsbehandling, 
hvor formålet var at skabe bevidsthed om emnet værdighed og centeret vil også i 2023 
arbejdere videre med begrebet værdighed for at sikre fokus på målet.  
 

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft og flere personer med handicap 
skal i beskæftigelse (mål nr. 2, 4 og 5) 
 
Indsatsen for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb 
 
På sygedagpengeområdet er målet, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på 
arbejdsmarkedet ved hjælp af en tidlig indsats, hvor samarbejdet med arbejdsgiver er en 
væsentlig faktor i forhold til fastholdelse af den sygemeldte på arbejdspladsen. Det er 
derfor vigtigt, at den sygemeldte borgers arbejdsplads inddrages i størst muligt omfang.  
 
Der er evidens for, at hyppige samtaler med den sygemeldte kan have en positiv 
beskæftigelseseffekt, fordi det kan være motiverende for den sygemeldte at forsøge at 
genoptage arbejdet. Redskaberne til at nå målene er derfor fokus på samtaler og på 
anvendelse af delvise raskmeldinger og hyppig og tæt opfølgning kombineret med en 
sundhedsmæssig indsats. 
 
 
 
 
 
 

Det er helt afgørende, at borgeren bliver mødt ordentligt. Det betyder, at de 
løsninger som iværksættes, skal være løsninger borgeren kan se sig selv i, og 
bringer afklaring i den konkrete sag. 
Det kræver, at man som sagsbehandler lytter til de ønsker, borgeren har og 
samtidig klart kan formidle, de krav der stilles til den enkelte, når man modtager 
en forsørgelsesydelse. På den måde kan Jobcenteret og borgeren sammen finde 
løsninger, der imødekommer både den lediges ønsker og forudsætninger og 
arbejdsmarkedets behov. 
Jobcenteret benytter sig af samarbejde med forskellige eksterne leverandører. 
For at sikre at borgerne også her oplever en værdig behandling, skal de 
gennemføre løbende borgerevalueringer.  Dette er obligatorisk for alle 
samarbejdspartnere, der er indgået kontrakter med. Målet er bl.a. at fastholde et 
højt niveau af tilfredshed hos borgerne.
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Mål for indsatsen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er evidens for, at den virksomhedsrettede indsats er et effektivt redskab til at støtte 
sygemeldte i at vende tilbage til job. Det er derfor vigtigt, at den virksomhedsrettede 
indsats styrkes. Dette betyder bl.a. at den sygemeldte borgers arbejdsplads inddrages i 
størst muligt omfang. 
 
For ledige sygemeldte er det vigtigt, at der iværksættes et tidligt virksomhedsrettet forløb. 
Dette kombineres med, at mulighederne for brancheskift og opkvalificering indtænkes som 
led i den sygemeldtes plan for det videre forløb. Det sker i tæt samarbejde mellem team 
Job og Fastholdelse og Team Job og Karriere, hvor der afholdes en fællessamtale med 
borgeren og lægges en plan for at få den ledige, sygemeldte videre med henblik på 
arbejde/uddannelse eller brancheskift. 
 
Den største andel af sygemeldinger sker med baggrund i psykiske faktorer, stress, 
depression og anden psykisk belastningsreaktion. Mange af disse forløb kalder på parallelle 
indsatser. Derfor bliver der iværksat mestringsforløb og tilbud hos leverandører, eks. 
stressforløb.  Disse tilbud gives parallelt med den virksomhedsrettede indsats for de 
sygemeldte.  
 
Følgende fokuspunkter indgår i indsatserne for de sygemeldte borgere:  

- Måden at møde den sygemeldte på er vigtig. Den sygemeldte skal mødes med 
respekt og en tro på, at der er vilje til at komme i arbejde igen. Jobcentret vil sikre, 
at der løbende er ekstern supervision til rådighed for sagsbehandlerne på området, 
som kan understøtte den ”gode samtale” med borgerne. 

- Digitale møder. Det er vigtigt at yde arbejdsgiverne en god service i forbindelse 
med medarbejdernes sygefravær, og det sker ved at tilbyde arbejdsgiverne digitale 
møder for at spare både på arbejdsgivers og jobcentermedarbejders tid. 
Arbejdsgiver gives derfor mulighed for at vælge mellem personligt møde og digitalt 
møde. 

  

A. Delvis syge/raskmelding blev i 10,9 % af sygedagpengemodtagernes 
sager, anvendt i perioden august 2021 til juni 2022 i gennemsnit 
over året.

I 2023 er målet, at 12 % af sygedagpengemodtagerne skal være 
delvist-syge -og raskmeldt i gennemsnit over året.

B. Virksomhedspraktik inden 13. sygefraværsuge. I perioden juni 2021 
til juli 2022 havde 32,6 % af sygemeldte ledige nået målet. 

I 2023 er målet, at 34% af de sygemeldte ledige kommer i 
praktikforløb inden 13. sygefraværsuge.

C. Virksomhedsrettet indsats.  I perioden juli 2021 til juli 2022 havde 9 
%, af borgerne i jobafklaring fået en virksomhedsrettet indsats i 
forløbet. 

I 2023 er målet er, at 10 % af borgerne i jobafklaringsforløb 
modtager en virksomhedsrettet indsats.
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Flere ledige skal opkvalificeres (mål nr. 2 og 5) 
 
Indsatsen for de øvrige målgrupper 
 
Målgruppen for opkvalificering og brancheskift er bred og omfatter såvel ufaglærte som 
faglærte og integrationsborgere/borgere med sproglige og kulturelle barrierer. Gruppen er 
kendetegnet ved, at der er mange borgere, som er + 50 år og har været ledige i længere 
tid. De kan derfor være i fare for at ende i langvarige ledighedsperioder eller overgå til 
langtidsledighed. Der arbejdes derfor med opkvalificering for at øge borgernes mobilitet på 
arbejdsmarkedet og imødegå langtidsledighed og sikre virksomhederne den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft. I 2023 vil opkvalificering af ledige borgere og brancheskift være 
et fokusområde i jobcenterets indsatser rettet mod langtidsledighed. 
 
Mål for indsatsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En barriere for borgere i denne gruppe er, at de ofte har et fastlåst jobperspektiv, og derfor 
har svært ved at se sig selv i andre jobfunktioner, så for mange handler det ikke om kun at 
skulle opkvalificere sig, men også om, at nå til en erkendelse af, at brancheskift kan være 
nødvendigt, hvis de skal i beskæftigelse igen.  
Udgangspunktet for mange ledige i denne gruppe er desuden, at den dag de bliver ledige, 
står de ofte med forældede kompetencer og tegn på fysisk eller psykisk nedslidning. En del 
har også haft ansættelse inden for felter, hvor jobmulighederne er i tilbagegang. 
 
I arbejdet med denne gruppe af borgere arbejder Jobcenteret med udgangspunkt i følgende 
opmærksomhedspunkter: 
 
Dialogen med borgerne. Samarbejdet med borgerne i den indledende dialog om et 
jobskifte bør optimeres, da brancheskift kan være vanskeligt for den enkelte, og 
jobperspektivet derfor som udgangspunkt er fastlåst. Jobcenteret vil arbejde med, at der 
mere målrettet i samtalerne med borgerne drøftes opkvalificering, og at dette sker fra 
første samtale, og følges op på i alle efterfølgende samtaler. Det kræver et stort 
motivationsarbejde af medarbejderne at tale om opkvalificering og evt. brancheskift med 
borgerne og ”så frø” omkring dette. 
 
Jobcentret har derfor en uddannelsesambassadør som støtter sagsbehandlerne i dette 
arbejde. 

 
Anvendelse af puljer til opkvalificering af ledige. Det sikres, at de puljer som staten 
afsætter til uddannelse/opkvalificering af borgerne anvendes optimalt. Der vil være fokus 
på den midlertidige pulje til uddannelsesløft, som staten har afsat midler til. Puljen har 

D. 40 borgere deltager i løbet 2023 i infomøder om mulighederne for 
brancheskift, som afvikles i samarbejde med NRS (Nordsjællands 
Rekrutteringsservice).

E. NRS udvikler og gennemfører brancherettede uddannelsesforløb løbende. 
Målet er at Gribskov kommune har deltagere på alle de brancherettede 
uddannelsesforløb, der oprettes i 2023.

F. Ved udgangen af september 2022 var der etableret 25 
voksenlærlingeforløb. Der etableres 40 voksenlærlingeforløb i 2023.

G. Antallet af langtidsledige personer skal nedbringes (borgere med mere 
end 12 måneders ledighed). Målet er, at Gribskov Kommune i 2023 i 
gennemsnit ligger 2,5 % under niveauet for Hovedstadsområdet under 
ét.
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indbygget et økonomisk incitament for dagpengemodtageren til at påbegynde en 
erhvervsuddannelse. Puljen er specifikt rettet mod dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, 
og er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse. 
 
I samarbejde med a-kasserne – vil der blive arbejdet for at de ledige får mulighed for at 
anvende 6 ugers jobrettet uddannelse. Dette tilbud er rettet mod ufaglærte, faglærte 
ledige, og ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en 
erhvervsfaglig uddannelse. Det betyder, at Jobcentret skal have et tæt samarbejde med A-
kasserne, som administrerer denne ordning. Det gensidige kendskab til borgeren kan på 
den måde anvendes målrettet til at sikre et succesfuldt forløb. 
Den regionale uddannelsespulje skal også anvendes til opkvalificering af ledige indenfor 
områder med mangel på arbejdskraft. Puljen omfatter i 2023 alle målgrupper (undtagen 
borgere i fleksjob). Det betyder, at vi har gode muligheder for at opkvalificere borgere, som 
er længere væk fra arbejdsmarkedet 

  
Foruden anvendelse af de statslige uddannelsespuljer mv. vil voksenlærlinge uddannelsen, 
virksomhedspraktikker mv. fortsat være værktøjer, der benyttes.  
 
Jobcentrets tætte samarbejde med NRS (Nordsjællands Rekrutterings Service) vil blive 
anvendt til at udvide opkvalificeringsmulighederne gennem diverse forløb. 
 
Der er blevet peget på, at det er vigtigt, at Jobcentret følger op på effekterne af indsatsen 
for at opkvalificere og medvirke til relevante brancheskift. Jobcentret overvåger derfor 
udviklingen på området med udgangspunkt i en vurdering af, om indsatsen afspejler sig i 
en nedbringelse af ledigheden.  
 
 

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være 
selvforsørgende (mål nr. 3) 
 
Antallet af flygtninge og familiesammenførte, som boligplaceres i Gribskov Kommune, er 
faldet betydeligt gennem de senere år. I 2022 er der imidlertid kommet en større antal 
ukrainere til Gribskov Kommune, som i stort omfang må forventes at blive her, så længe 
krigen i Ukraine fortsætter.     
Der er Jobcentrets opgave at medvirke til at sikre at målgruppen bliver selvforsørgende. 

 
Aktuelt (oktober 2022) er der i Jobcenter Gribskov 91 borgere på selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse hvoraf de 20 er aktivitetsparate og de 71 jobparate. Hertil kommer der 54 
borgere, som modtager overgangsydelse. 
 
Mål for indsatsen: 
 

 
 
 
Gruppen af aktivitetsparate på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse er 
både kvinder og mænd, primært flygtninge fra andre lande end Ukraine, som ikke tidligere 

1. I 2023 nedbringes antallet af selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelsesmodtagere med 25 personer. I oktober 2022 
modtager 91 borgere denne ydelse.

2. 15 borgere i målgruppen går i ordinær beskæftigelse i 2023 i form af 
småjobs, deltid- og fuldtid. Tallet har varieret over tid i 2022 med et 
mål på 7 borgere.

3. Ud af 91 borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er målet, at 
40 borgere løbende er i virksomhedsrettet aktivering i 2023.
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har haft tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvis helbredsstatus er en udfordring for 
ordinære timer på arbejdsmarkedet. 
 
Det kræver derfor en bred opkvalificering af målgruppen, hvis vi skal opfylde vores 
målsætning i 2023. 
 
Derfor iværksættes flere tiltag: 

- Det skal afdækkes, om der i gruppen er flere borgere, som kan formidles til 
deltidsjobs inden for brancher, hvor deres kvalifikationer kan bringes i spil. Der 
bruges virksomhedsmentorer til at introducere og fastholde medarbejderne i 
virksomhederne. 

- Der etableres IGU-forløb for relevante borgere.  
- Alle nyankomne flygtninge- og familiesammenførte formidles umiddelbart til praktik, 

og deltager i sprogskoleundervisning uden for arbejdstiden. 
 
Repatriering 
 
Center for Job & Unge har som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 
introduktionsprogrammet, pligt til at vejlede udlændinge om mulighederne for repatriering 
efter repatrieringsloven. Ordningen beror på frivillighed.  
 
Vejledningen om mulighederne for repatriering bliver givet ved de løbende samtaler, der 
afholdes med borgerne. Arbejdsgangsbeskrivelser til brug for sagsbehandlerne er 
opdaterede, og er tilgængelige på kommunens intranet.  
 
I de tilfælde hvor en udlænding ønsker yderligere information om at repatriere, henvises 
vedkommende til en individuel og uddybende rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp, som i 
dag varetager rådgivningsopgaven for Udlændinge- og Integrationsministeriet.  

 

 
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft (mål nr. 5) 
 
Indsatsen for borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate borgere 
 
Borgere i ressourceforløb og borgere, der er vurderet aktivitetsparate, er de borgere, der 
har de fleste og største udfordringer i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet eller 
fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er ingen hurtige løsninger for 
målgrupperne, men i det lange perspektiv er målgruppen et vigtigt element i at sikre den 
nødvendige arbejdskraft til arbejdsmarkedet. Uddannelse og kompetenceudvikling er 
afgørende for denne målgruppe og den bedste vej ind på arbejdsmarkedet er ofte gennem 
deltidsjobs og virksomhedsrettede tilbud. 
 
I arbejdet med ressourceforløbs- og aktivitetsparate borgere er det derfor afgørende, at 
fokus er på at ”bygge en vej” ind på arbejdsmarkedet af tværfaglige indsatser. Indsatserne 
taler ind i beskæftigelsesmål nr. 1, ”virksomhederne skal sikres den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft.  
 
Det overordnede mål for begge målgrupper er, at flere borgere overgår til beskæftigelse 
eller uddannelse. Ressourceforløbsborgere har typisk en mere langsigtet plan for dette. 
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Mål for indsatsen: 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 2023 skal flere borgere afklares. Det er derfor forventningen, at Jobcenter Gribskov kan 
nedbringe antallet af aktivitetsparate borgere, fordi flere sager bliver afklaret til andre 
ydelser og fordi flere kommer i beskæftigelse.  
Samarbejdet med team Job og virksomhedsservice er en særlig vigtig forudsætning, når 
målsætningen skal indfris. Antallet af virksomhedspraktikker skal øges. Samarbejde på 
tværs af centrene i Gribskov Kommune fortsætter med at være afgørende for gode 
resultater med målgrupperne. Der skal være fokus på at sammentænke brugen af støtte-
kontakt-person og mentor, så vi minimerer antallet af fagprofessionelle omkring den 
enkelte borger. Ligeledes skal vi fortsætte med at bruge ad-hoc-teams og arenamøder for 
at udvikle en fælles retning for håndtering af f.eks. stærkt misbrugende borger og andre, 
hvor en integreret indsats er nødvendig. 
 
Indsatsen for unge 
 
Gribskov Kommune har besluttet at fastholde fokus på unge i beskæftigelsesplanen for 
2023, og har udarbejdet lokale mål for Unge Indsatsen (UI). Målet er at opnå bedre 
resultater gennem sammenhængende og tværgående samarbejde omkring den unge ved at 
arbejde med uddannelse, beskæftigelse og selvstændiggørelse af den unge, så de unge 
bliver så aktive medborgere i samfundet, som de kan.  

 
Undervisningsministeriet har lavet et resultatmål for udviklingen af erhvervsuddannelser. 
Målet er at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. 
klasse skal op på 25% i 2020 stigende til mindst 30 procent i 2025. Målingen bliver 
foretaget i foråret efter, at eleverne har valgt uddannelse.  

 
Gribskov Kommune arbejder for at opfylde det nationale mål om, at flere elever skal vælge 
en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. I 2022 valgte 20 % i Gribskov 
Kommune en erhvervsuddannelse mod 17 % i 2021. 
Mål for indsatsen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Antallet af aktivitetsparate borgere nedbringes med 20 
personer, ved udgangen af 2023. I august 2022 var der 145 
personer i målgruppen. Fokus i dette mål er afklaring af 
borgernes udviklingsmuligheder if.t at kunne opnå en tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Målet indebærer også, et fokus på afklaring 
af borgere, der ikke længere kan opnå tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

B. Gennemsnittet for virksomhedsrettet aktivering for gruppen 
øges fra 6 % i 2022 til 10 % i 2023

A. Gribskov Kommune vil øge andelen af unge, der vælger en 
erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse med 3 procentpoint i 
2023, så den er på 23 %.

B. Gribskov Kommune vil fastholde målet for brugen af 
virksomhedsrettede tilbud så 14,5 % af de unge er i praktik 2023.

C. I august 2022 var der 153 unge på uddannelseshjælp og 
ressourceforløbsydelse. Antal unge modtagere af uddannelseshjælp 
og ressourceforløbsydelse må ikke stige i 2023.
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Flere skal i uddannelse og job. Ungeindsatsens primære fokus er, at alle unge kommer i 
uddannelse eller job. For at få flere unge til at tage en uddannelse, og for at skabe ejerskab 
til de nationale målsætninger om bl.a. at øge søgningen til erhvervsuddannelserne, skal 
samarbejdet med skoleområdet fortsætte sin gode udvikling. 
Det kan ske ved at formidle viden om arbejdsmarkedet til elever i grundskolerne, og 
særligt viden om de muligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne. Ungeindsatsen vil 
derfor i 2023 fortsætte med at støtte skolernes brug af faget Job og Uddannelse, og der er 
lavet et årshjul med skolerne i kommunen, så de skal deltage i Ungeindsatsens mini-job-
messe. 
De unge, som er tilknyttet Ungeindsatsen, har ofte udfordringer af psykisk eller social 
karakter, og har behov for en individuel tilgang, når de skal finde deres vej til uddannelse. 
En vigtig bro til uddannelse for disse unge er Forberedende Grund Uddannelse (FGU), som 
blev etableret i august 2019. Der er i dag et tæt samarbejde mellem Ungeindsatsen og FGU 
i Helsinge. 
Jobcenterets ungeforløb Next Step vil i 2023 arbejde med brobygning til FGU i deres forløb, 
og vejlede de unge om de forskellige linjer på FGU. Dette samarbejde er afgørende, da FGU 
ofte vil være indgangen til uddannelse og beskæftigelse for de unge. 
Next Step vil i 2023 supplere deres indsatser med et mere virksomhedsrettet fokus, bl.a. 
via virksomhedsbesøg, praktikker og muligheder for hel eller delvis beskæftigelse for den 
unge uddannelseshjælpsmodtager. Det lokale arbejdsmarked er en vigtig 
samarbejdspartner for at give den unge et realistisk billede af forskellige brancher og 
dermed både uddannelses- og jobmuligheder.  
 
Fastholdelse i uddannelse eller beskæftigelse 
 
Når den unge er begyndt på en uddannelse eller et job vil det ofte være nødvendigt at 
støtte den unge i kortere eller længere tid, for at sikre, at den unge ikke falder fra. 
 
Det gøres ved at tilknytte en fastholdelsesmentor/ungeguide, som løbende kan støtte den 
unge i forløbet, og hjælpe med de udfordringer, som måtte opstå. I 2023 vil Ungeindsatsen 
derfor bygge videre på et tættere samarbejde med Erhvervsskolen i Hillerød om 
frafaldstruet unge. 
  
Derudover vil Ungeindsatsen fortsat fokusere på at etablere fastholdende initiativer 
omkring den unge, så den unge oplever at have en hånd i ryggen på vejen mod uddannelse 
eller job.  
 
 
Styrkelse af samarbejdet med lokale virksomheder 
 
Jobcenteret har erfaring for, at en del unge har glæde af praktikker og job i lokale 
virksomheder. Det giver konkrete erfaringer, som den unge kan bruge i afklaringen af egne 
fremtidige uddannelsesvalg. Særligt unge som ikke er parate til at påbegynde en 
uddannelse, kan have udbytte af uddannelses- job og CV-cafe, som redskab til at finde det 
fritidsjob eller ordinære job, der kan blive broen til uddannelse. 
Denne gruppe af unge vil ofte være i målgruppen for en af de andre veje til uddannelse, 
som findes, f.eks. mesterlære, ErhvervsGrundUddannelse (EGU), voksenlærling, eller 
opkvalificerende kurser på erhvervsskolerne.  
Særligt de unge under 18 år, der er færdige med folkeskolen, og som ikke er motiveret for 
uddannelse, er det vigtigt at hjælpe med at finde virksomhedspraktikker og fritidsjob. Et af 
målene i 2023 er derfor, at Ungeindsatsen fortsat styrker samarbejdet med lokale 
virksomheder om praktikker og ansættelser af de unge 
 
Styrke unge med psykisk sårbarhed til at mestre uddannelse og job 
 
Socialrådgivere, kontaktpersoner, UU-vejledere og psykologer arbejder hver dag, på 
individuelt plan med udsatte unge (med og uden diagnoser) for at hjælpe dem i trivsel og 
hen mod et liv, hvor de får en uddannelse og varig beskæftigelse. 
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I takt med opgaveforskydning fra psykiatrien og et øget behov for en kommunal indsats er 
der etableret gruppetilbud til de ”store” diagnoseområder på ungeområdet: 
 

- Angst 
- Depression 
- ADHD 

 
”Godt på vej” på er et gruppetilbud til unge 15-25 med symptomer på angst og/eller 
depression, der spænder ben for deltagelse i et alment ungdomsliv. Et typisk forløb her 
varer 2,5 måneder og afholdes 2 gange årligt med 8-10 deltagere. 
 
R&R2 (Reasoning & Rehabilitation version 2 – ADHD) er et evidensbaseret gruppeforløb, 
som sigter mod at træne deltagernes evne til at mestre hverdagslivet med de udfordringer, 
som man typisk oplever med en opmærksomhedsforstyrrelse. Kurset strækker sig over 15 
kursusgange og afholdes 2 gange årligt med 8-10 deltagere pr. hold. 
 
På det kriminalitetsforebyggende område tilbydes, der et forløb til de unges forældre 
”Minding the parent”.  
 
Dette er en psykoedukativ mentaliseringsgruppe for forældre til udsatte unge i risiko for 
kriminalitet. Der er fundet gode resultater i forhold til at forældre kan dele, spejle og 
bevidne hinanden og derigennem finde nye veje og udvikle forældreskabet. Målet er at der 
afholdes op til 4 forløb årligt med 6 forældre, som deltagere. 
 
De foreløbige tilbagemeldinger er så positive, at det overvejes at udbrede Minding the 
parent” konceptet til hele ungeområdet 
 


