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FOKUS PÅ UNGES FREMTID
et politisk debatoplæg

fakta om unge i Assens Kommune

Arbejdsmarkedsanalysen peger ofte på en positiv
sammenhæng mellem højkonjunktur og faldende
ledighed blandt unge. Noget tyder dog på, at høj
ledighed blandt unge har bidt sig fast, selvom der
opleves højkonjunktur i samfundet.



Ifølge Danmarksstatistik bor der knap 5.000
unge i alderen 18-30 år i kommunen.



Omkring 2.700 mænd og 2.300 kvinder.



En tredjedel af de unge er i alderen 18-21 år.

lavt uddannelsesniveau

I Assens Kommune har vi for mange unge i alderen
18 - 30, som hverken er i job eller under uddannelse, selvom der er økonomisk opsving. I Socialdemokratiet synes vi, at unges udfordringer og fremtid skal tages mere alvorligt.

Omkring 1.200 unge i alderen 20-30 år har
9. klasse som højeste fuldførte uddannelse.
Det svarer til mere end hver 5 unge i kommunen.
Lidt over 700 unge i målgruppen har gymnasiale uddannelser som højeste fuldførte uddannelse.

Derfor lancerer vi dette politisk oplæg, der skal
sætte fokus på udfordringer og mulige løsninger til
gavn for unge og for kommunen.

Hovedparten af de nævnte unge er i
alderen 20-24 år.

’Uddannelse er vejen frem’ er et debatoplæg, der
stiller de essentielle spørgsmål, om hvordan vi
styrker livskvalitet og rammerne for unges udvikling.

Omkring 1.000 unge i alderen 20-30 år har
en erhvervsuddannelse.

Debatoplægget, som sætter fokus på unges vilkår i
Assens Kommune, handler også om, hvordan vi
skal prioritere og investere i kommunens fremtid.

Der er kun knap 500 unge i alderen 20-30 år,
der har en kort-, mellemlang eller lang vindergående uddannelse.

Med debatoplægget ønsker vi at igangsætte en
dialog mellem alle de forskellige parter, der arbejder med unge eller har interesse for området. Det
er også vigtigt at involvere og motivere unge i debatten.

mange unge får offentlige ydelser
Det er ikke en skam at have en 9. klasse som
højest fuldført uddannelse, hvis man får et
arbejde og et meningsfuldt liv. Men livet
bliver blot sværere for den enkelte uden en
kompetencegivende uddannelse.

Vi ser frem til en konstruktiv og frugtbar dialog,
der forhåbentligt kaster lys på mulige løsninger,
giver inspiration og motivation til et ekstraordinært fokus i kommunen, i virksomheder og i lokalområder.

Der er desværre omkring 500 unge med
grundskole som eneste uddannelse, der står
udenfor arbejdsmarkedet.
Det har naturligvis økonomiske konsekvenser for kommunen og den enkelte unge.
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UNGES FREMTID ER KOMMUNENS FREMTID
Der er omkring 700 unge under 30 år på
offentlige ydelser. Det kan være kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, ressourceforløb, sygedagpenge eller integrationsydelser. Omkring 270 af de unge er på uddannelseshjælp.

erhvervsfaglig uddannelse, og andelen skal øges til
mindst 30 % i 2025. Landets kommuner oplever
desværre massiv tilbagegang ift. måleopfyldelsen.
Det samme er gældende for Assens Kommune.

den sociale ulighed
Den nationale sundhedsprofil 2017 ’Hvordan har
du det?’ bekræfter endnu engang sammenhængen mellem lavt uddannelsesniveau og den sociale
og sundhedsmæssige udfordringer blandt borgere
i Assens kommunen.

5% af de unge på offentlige ydelser er åbenlyst
uddannelsesparate og tættest på uddannelse og
job. 55 % er uddannelsesparate, men kræver et
afklaringsforløb. 40 % er aktivitetsparate med
komplekse udfordringer og længere væk fra uddannelse og job.

Rapporten viser, at borgere med grundskole som
højst gennemførte uddannelse er mere udsatte
sammenlignet med andre.

Der er desværre også unge uden for systemet,
som hverken er i job eller i uddannelse. Flere unge
hutler sig gennem tilværelsen og har svært ved at
klare hverdagen. En stor andel dukker senere op i
offentlige forsørgelse med betydelige udfordringer.

Borgerne i målgruppen er overrepræsenteret i statistikker om rygning, alkoholindtagelse, overvægt,
usund kost, manglende motion, sygelighed, stress
og udfordring med mental sundhed.

negativ social arv
Tal fra Danmarks Statistik viser, at forældrenes tilknytning til arbejdsmarked har stor
indflydelse på unges uddannelse.

mangel på kvalificeret arbejdskraft
Samtidigt med at vi har rigtig mange unge uden
for arbejdsmarked og uddannelse, vil virksomhederne i Assens Kommune mangle 550 personer
med erhvervsfaglige uddannelser i 2025.

Langt de fleste unge uden en uddannelse
har forældre, der er arbejdsløse eller står
uden for arbejdsmarkedet.

Ifølge analysefirma M-PLOY forventes der, at arbejdsmarkedet på Fyn kommer til at mangle 6.000
medarbejdere med erhvervsfaglige uddannelser i
2025.

Unge uden uddannelse har stor sandsynlighed for at leve et liv på kanten af arbejdsmarkedet. De kan risikere at havne i kontanthjælp eller førtidspension.

Fremtidens behov på arbejdsmarkedet er naturligvis kvalificeret arbejdskraft.

Dem, der får job som ufaglærte, får ret lav
løn og en løs tilknytning til arbejdsmarkedet.

langt fra det nationale mål
I forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne i 2015, blev det målsat, at flere
unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 10. klasse.

Det har personlige konsekvenser for unge,
og økonomiske konsekvenser for kommunen og virksomheder med behov for kvalificeret arbejdskraft.

I 2020 skal 25 % af unge have en
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RETFÆRDIG MÅLSÆTNING OG PRIORITERING
en retfærdig målsætning for unge



Lad os have ambitioner for vores unge og for vores fremtid. Målsætningen kunne være:

Folkeskolen skal fremme motiverende undervisningsmetoder for begge køn.



Uddannelse er vejen frem i Assens Kommune. Alle
unge i 25-års alderen skal have uddannelse eller
fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målretning af indsatser til aldersgrupper 15-17,
18-20, 21-25 og 26-30 år med afsæt i målsætningen.



Meget peger på, at fremtidens arbejdskraft er den
kvalificerede arbejdskraft.

Tættere relationer mellem unge og kommunale medarbejdere.



Én indgang til indsatser og vejledning.

Hvorfor skal vi ikke have ambitionen om at være
kendt for social investering og et højere uddannelsesniveau?



Rettidig forældreinvolvering i kommunale indsatser ved at intensivere anvendelsen af »Lov
om kommunal indsats for unge under 25 år«

Det handler mere om at få de unge videre i uddannelse efter folkeskolen, end det handler om niveauet af den videregående uddannelse.



Vejledning af unge og forældre mht. at nedbryde eventuelle fordomme om erhvervsfaglige
uddannelser.

Realisering af sådan en målsætning kræver naturligvis prioritering og helhedsorienterede indsatser:



Større fokus på reduktion i unges frafald i uddannelser, og forældreinvolvering ved højt fravær.



Ungeindsatsen i kommunen skal styrkes



Ungeliv i lokalsamfund skal forbedres





Unge og virksomheder skal bringes tættere
sammen

Fokus på individuel UU-vejledning fremfor kollektiv i klasser. UU-vejledning opgraderes.



Målrettet vejledning om uddannelse.



Hurtigere udredning af udfordringer hos unge,
og fokus på hele familien. Udredningen må ikke tage mere end en måned.



Prioritering af studiestartskoordinator
håndholdt indsats.



Adgang til information ved skoleskift.



Implementering af FGU med udgangspunkt i
nærhedsprincippet.



SSP som forebyggende indsats skal prioriteres.



Oplysningskampagne, der sætter fokus på vigtigheden af en uddannelse og unges muligheder på arbejdsmarkedet.



Flere unge skal bruge 10. klasse som en slags
afklaringsforløb.

ungeindsatsen skal styrkes
Forudsætning for udvikling og forandring på ungeområdet er målrettet organisering af ungeindsatsen.
Kommunens institutioner skal være gearet til at
håndtere komplekse udfordringer gennem koordination og faglig løsninger.
Ungeindsatsen skal styrkes til at sætte fokus på
følgende:


Fortsat tidligere fokus på negativ social arv allerede i folkeskolen, og endda før folkeskolen.



Styrke folkeskolen, så vi ikke efterlader flere
unge med sociale og faglige udfordringer.
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RETFÆRDIG MÅLSÆTNING OG PRIORITERING


Fritidsambassadør der kan hjælpe unge (især i
alderen 15—18) til at finde fritidsjob i lokale
virksomheder og butikker. Tidligere tilknytning
til arbejdsmarkedet har en positiv effekt.



Gratis psykologhjælp for unge.



Kommunen opretter flere deltidsjob, praktikpladser og lærepladser for unge.



Etablering og styrkelse af ungdomsklubber i
lokalområder.

Måling og opfølgning på social ansvarlighed
med fokus på unge i kommunen og virksomheder.



Involvering af unge og deres forældre i forbedring af ungemiljøer i lokalområder.

Samarbejdet mellem Udvikling Fyn og uddannelsesinstitutioner.



Understøttelsen af socialøkonomiske virksomheder.

ungeliv i lokalsamfund skal forbedres
Et meningsfuldt og aktivt ungemiljø i nærområder
spiller en vigtig rolle i forhold til trivsel, udvikling
og fastholdelse af unge i kommunen.
Vi har mange gode kvaliteter i kommunen, men
lokale indsatser for ungelivet er en aftagende tendens.
Det kan vi gøre bedre, hvis der kommer fokus på
følgende:




Billigere boliger til unge.



Bedre transportmuligheder i kommunen.



Ungdomskultur med fokus på socialisering og
normer om uddannelse og sundhed.



Inklusion af udsatte unge i lokale aktiviteter.



Opbygning og brug af rollemodelkorps.

unges livsvilkår og udfordringer
Heldigvis er der mange unge i Assens Kommune,
der lykkes med at få en uddannelse eller få fast
tilknytning til arbejdsmarkedet. Når der arbejdes
med udvikling, er det ikke unaturligt, at der fremhæves udfordringer og udviklingspotentialer.
Hvis vi skal lykkes med målsætningen om uddannelse eller fast tilknytning til arbejdsmarkedet, er
det vigtigt at målrette indsatserne på forskellige
aldersgrupper.

unge og virksomheder
Tættere relation mellem unge og virksomheder er
afgørende for uddannelsesvalg, praktikplads, læreplads og tilknytning til arbejdsmarkedet efter
endt uddannelse.

Unge i alderen 15 og 20 år kan have udfordringer
med håndtering af uddannelsesvalg i et kompleks
uddannelsessystem. Målgruppen kan have brug
for et godt ungemiljø i lokalområdet, lektiehjælp,
fritidsjob eller inspiration til uddannelsesvalg.

Derfor er det vigtigt, at uddannelsesinstitutioner
og kommunale indsatser har et tæt og kontinuerligt samarbejde med lokale virksomheder.

Relationen mellem unge og virksomheder kan
styrkes ved at sætte fokus på følgende:


Skolernes erhvervsvejledning.



Oprettelse af flere praktikpladser, lærepladser
og praktiske jobs i virksomheder.



Kommunen skal oprette lærepladser til EGU’er.

Unge i alderen 21 og 25 år uden uddannelse og
job er mere udsatte end andre. De kan have flere
komplekse udfordringer og behov for håndholdt
indsats. For unge mellem 26 og 30 kan løsningerne
være anderledes.
Derfor er det vigtigt, at de unge behandles med
respekt for deres livsvilkår og behov.
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HAVE EN UDDANNELSE ELLER FAST TILKNYTNING
TIL ARBEJDSMARKEDET
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