
 

Udkast til rammesætning for Ungestrategien 

STRATEGISKE MÅL: HVORFOR: HVORDAN: 

Indsigt: 
Den enkelte unge skal opnå indsigt i egne 

kompetencer og mulige veje, der fører til 

realiseringen af drømmen om ’mit gode liv’. 

 

Den unge, der har en drøm om sit gode liv og 

indsigt i egne forudsætninger, potentialer og 

kompetencer, kan træffe aktive og afklarede valg 

om næste skridt frem mod sin positive 

destination. 

 

 

Grundskole: 

- Mere praksisfaglighed 

- Bedre fundament for uddannelsesvalg 

 

Virksomhed: 

- Forpligtende samarbejde med individuelt 

tilrettelagt indhold 

- Digital samarbejds-/webportal for skoler, 

virksomheder og unge 

 

Støtte: 

- Afklaring, individuel plan og støtte ift. positiv 

destination 

- Sammenhæng i indsatserne på tværs af 

forvaltningerne og gennemgående 

kontaktperson 

- Indsatser, der kan støtte handicappede unge 

ift. job og uddannelse 

- Støtte og vejledning til job og uddannelse for 

unge op til 30 år 

- Støttende indsatser ift. udsatte unge  

 

Vejledning: 

- Bidrag til det obligatoriske emne 

“Uddannelse & Job” og karrierelæring ift. 

positiv destination 

- Uddannelses- og erhvervsvejledning 

- Individuel uddannelsesplan for alle unge 
 

Udsyn: 
Den enkelte unge skal have udsyn og impulser udefra, 

der fremmer refleksion, inspiration og drømmen om 

’mit gode liv’. 

 

Udefrakommende impulser vil inspirere til og 

udfordre drømme. Omverdenen rummer steder, 

muligheder  og mennesker (bl.a. forældre), der 

kan understøtte den unge i at afsøge sine drømme 

i praksis. 

 

Udsynet vil dermed fremme den unges indsigt i 

forudsætninger, samt i hvilke potentialer og 

kompetencer, der kan realisere drømmen.  

 

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’. 

 

 

 

 

Den unges kompetenceudvikling sker med afsæt i 

den enkelte unges faglige, sociale og personlige 

forudsætninger og potentialer. 

Den unges afklaring og kompetenceudvikling sker 

således i vekselvirkningen mellem udsyn og 

indsigt. 

Her udvikles også den personlige kompetence til 

at træffe afklarede og aktive valg - både i nutiden 

og i fremtiden, hvis drømmen om det gode 

liv ændrer sig. 


