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PÅ VEJ I UDDANNELSE
– en håndholdt og tværfaglig indsats

Du er altid velkommen til,
at kontakte os for, at høre
nærmere om forløbet.

Jane Winther
22 35 74 00
jane@job-care.dk

Hovedkontor
75 36 57 36
post@job-care.dk

UDDANNELSESHJÆLP
Vi skaber helhed gennem relation, motivation og progression

PÅ VEJ I UDDANNELSE - en tværfaglig indsats
Forløbet er velvalgt til sårbare unge med psykiske, fysiske eller sociale
problemstillinger.

FORLØBET RETTER SIG MOD FØLGENDE
Unge, der af forskellige grunde har været vanskelige at fastholde i
et uddannelsesforløb
Unge, der har behov for en særlig personlig støtte for at udvikle
sig personligt
Unge med massive komlekse problemstillinger evt. suppleret med
en misbrugsproblematik
Unge, som er hæmmet af isolation, kaotiske forhold i boligen.
Evt. problemer med soignering

PÅ VEJ
FORLØBSBESKRIVELSE
Den indledende fase i afklaringsforløbet vil have primært fokus på, at
skabe en tillidsfuld relation med den unge.
Denne fase tilpasses den enkelte unges aktuelle tilstand. Øvrige indsatser indfases gradvist efterhånden som den unge bliver klar til det.

MÅLSÆTNINGER
At den unge får en uddannelsesplan og en fremtidsplan
At den unge bliver afklaret i forhold til uddannelsesvalg og evt.
skånehensyn, med henblik på et videre forløb eller igangsættelse
af uddannelse
At den unge tager ansvar og motiveres til et liv på arbejdsmarkedet og får øget selvværd og selvtillid
At den unge får hjælp til at rydde op i private barrierer og gamle vaner
At den unge får kontakt til, og afprøvet arbejdsmarkedet og derved skabt nye muligheder for et arbejdsliv
At den unge igangsættes i misbrugs-, psykologisk- eller anden
behandling
At den unge tilegner sig nye arbejdsmæssige kompetencer og
evner til at indgå på en arbejdsplads
At den unge får mulighed for at mestre eget liv og derved kan
opnå overblik over egen økonomi, sundhed muligheder og fremtid

Mestring
Progression
Feedback
Relation
Anerkendelse
Fællesskaber

Motivation
for uddannelse

Nødvendighed
Krav, Pålæg
Forudsætninger

ARBEJDE

Retning
Valg, Afklaring
Identitet

Praksis
Relevans
Læringstilgang

Relationsarbejdet sker ”i øjenhøjde” og den unges ressourcer og udviklingspotentiale er udgangspunktet for indsatsen.
Der fokuseres på ressourcer, motivation og tro på egne evner, og der
etableres korte virksomhedspraktikker med fokus på at afdække fremtidig uddannelse.

Vi følger op på FVU
og på ordblindetest
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