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Handlingsplan vedr. indsatsområde 3: Ledige unge uden praktikplads
Fokusområde: uddannelsesvejledningen i UU og beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Skive.
Det er et overordnet mål, at ledige unge, der har gennemført et grundforløb uden en praktikplads, får den nødvendige hjælp til at finde en
praktikplads og færdiggøre deres uddannelse.
Initiativer

Beskrivelse

Målgruppe

Indsatsen omfatter alle unge under 30 år
på uddannelseshjælp/tilmeldt jobcenteret,
der har gennemført et grundforløb på en
erhvervsskole
UU og jobcenteret vil gøre en styrket
indsats for de unge, der enten afbryder et
grundforløb eller afslutter et grundforløb
uden en praktikplads og ikke kommer i
gang med hovedforløbet.

Vejledning og individuelle
samtaler

Elever på erhvervsuddannelser skal have
den nødvendige viden om konsekvenser af
at afbryde et grundforløb og ansøge om
uddannelseshjælp

Handlinger (Resultatmål)
Det er målet,


At Skive College fremsender
cpr-lister over de elever, som
har afbrudt et grundforløb og
de unge, der har gennemført
et grundforløb, men står
uden praktikplads



At der 2 gange årligt laves en
opgørelse over antallet af
ledige unge uden
praktikplads - jf.
praktikpladsstatistikken.

Det er målet,


At UU afholder
gruppevejledning for alle
elever på grundforløbene om
reglerne for
uddannelseshjælp m.m.



At UU afholder individuelle
samtaler for de unge, som
har afbrudt et grundforløb

Ansvarlig
Skive College
UU og Jobcenter Skive

UU
Jobcenter Skive
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Virksomhedsopsøgende
arbejde

For ledige unge uden praktikplads, der
vurderes som uddannelsesparate, vil
jobcenteret varetage en individuel
håndholdt indsats for at hjælpe den unge
til at finde en praktikplads
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Det er målet,


At jobcenteret og UU
fastholder et tæt samarbejde
om de unge, der har afsluttet
et grundforløb på en
erhvervsuddannelse, men
ikke har fundet en
praktikplads



At der som led i indsatsen er
mulighed for at anvende
jobcenterets redskaber i
forhold til bl.a. tilbud om
mentorstøtte,
virksomhedspraktik m.m.



At jobcenteret har ansvaret
for det
virksomhedsopsøgende
arbejde i forhold til at hjælpe
de unge med at finde en
praktikplads

UU
Jobcenter Skive
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