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1. august i år har UU eksisteret i 10 år. 

 

I 2004 besluttede folketinget, at uddannelsesvejledningen skulle 

professionaliseres med henblik på at få bedre vejledning og større fokus på 

uddannelse for alle unge under 25 år. 

 

Siden 2004 har vi i UU Vestsjælland gennemgået en rivende udvikling. Der 

har været flere lovændringer på området, en kommunalreform og 

etableringen af en national 95 % målsætning for unge, der skal gennemføre 

en ungdomsuddannelse. 

 

Men først og fremmest har UU været en aktiv deltager i den udvikling, 

Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner har gennemgået på uddannelsesområdet. Vi har været 

medinitiativtagere til flere vigtige indsatser, herunder helhedsorienterede indsatser på såvel 

grundskole-, ungevejledning- og STU områderne, og vi er i dag aktive deltagere og tovholdere på 

flere af disse. Det er blandt andet lykkedes, fordi vi i UU Vestsjælland har nogle dybt professionelle 

og top-engagerede medarbejdere, der brænder for deres job og yder et dygtigt lokaltfunderet 

relationelt vejledningsarbejde i tæt dialog med alle vores dygtige samarbejdspartnere.  

 

Et lokalt funderet samarbejde der er altafgørende, når vi skal lykkes at nå de nationale og 

kommunale målsætninger på uddannelses- og beskæftigelsesområdet for såvel eleverne i 

grundskolen og på 10. klasseskolerne, samt de unge, der er i UU's målgruppe. 

 

Hvor langt er vi så kommet? Har vi nået vores mål? 

 

Vi er kommet langt! Og vi nærmer os hastigt 95 % målsætningen trods de store udfordringer vi 

kæmper med i forhold til det generelle uddannelsesniveau, ungdomsarbejdsløshed, 

frafaldsproblematikker på ungdomsuddannelserne osv. 

 

Vi har faktisk også nået de kommende målsætninger, som regeringen lægger op til i den 

erhvervsuddannelses- og vejledningsreform, folketinget skal behandle i maj måned. Her lægges der 

op til, at 25 % af eleverne i 9. og 10. kl. i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. Som du kan se 

af FTU-rapporten i dette nyhedsbrev, har vi allerede nået dette mål i UU Vestsjælland. Det skyldes 

ikke mindst den store og uundværlige lokalt forankrede UU vejledningsindsats i grundskolen og i 

vore 10. klasser. 

 

  

  

http://uuvestsjaelland.dk/


 

En indsats vi i de kommende år skal fastholde, udvikle og styrke, så vi sikrer, at endnu flere 

kvalificeres i deres valg af uddannelse, sådan at de vælger rigtigt første gang og ender med at 

gennemføre den ungdomsuddannelse, der er med til at sikre dem et godt grundlag for et sundt og 

spændende arbejds- og voksenliv. 

 

UU Vestsjælland har i de 10 forløbne år været garant for, at uddannelsesfokusset har været 

fastholdt og udviklet i Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner, og vi vil også fremover arbejde 

ihærdigt for, at denne indsats fastholdes og styrkes til gavn for de unge og kommunerne, sådan at 

vi til stadighed sammen kan sætte os nye mål og løfte uddannelsesniveauet i alle tre kommuner. 

 

I dette nyheds brev vil du kunne læse om flere af vore indsatser og se status på 

uddannelsessituationen i vores område. 

 

Rigtig god læselyst. 

 

Venlig hilsen 

 

Jacob Mortensen 

Leder, UU Vestsjælland 

__________________________________________________ 

Tilmeldinger til ungdomsuddannelser 
 

UU Vestsjælland har opgjort tallene for den fælles tilmelding til 

ungdomsuddannelserne (FTU) i 2014, og i nedenstående rapport kan 

du få alle detaljer vedr. afgangselevernes valg i Ringsted, Slagelse og 

Sorø kommuner. 

 

Der er mange spændende opgørelser og statistikker, og det er blandt 

andet også muligt at se, hvordan elevernes valg har været på den 

enkelte skole i de tre kommuner. 

 

FTU Rapport 2014 

___________________________________________________________________________ 

 
Status for de 15 - 24 årige i vores kommuner 
 

 

Ved at følge nedenstående links kan du få et overblik over udviklingen for de 

15 - 24 årige bosat i henholdsvis Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner. 

 

Du vil kunne se, hvor mange der er i gang med ungdomsuddannelse og andre 

aktiviteter, og hvordan udviklingen har været i forhold til den foregående 

periode. 

Derudover vil du kunne se UU Vestsjællands kommentarer til statistikken. 

 

Statistik for 1. kvartal i 2014 i Ringsted Kommune 

Statistik for 1. kvartal i 2014 i Slagelse Kommune 

Statistik for 1. kvartal i 2014 i Sorø Kommune 

  

 

  

 

 

 

 

http://www.uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/FTU/FTU_2014/FTU_rapport_2014_UU_Vestsjaelland.pdf
http://www.uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Statistik/2014-03_Ringsted_Statistik.pdf
http://www.uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Statistik/2014-03_Slagelse_Statistik.pdf
http://www.uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Statistik/2014-03_Soroe_Statistik.pdf
http://uuvestsjaelland.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FLogo_statistik.jpg&md5=53d7daf96b11b51e1f324d1c7bfb7416d6c36a25&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czoyNDoiPEJPRFkgYmdjb2xvcj0iI0ZGRkZGRiI%2B&parameters%5B2%5D=IjtzOjQ6IndyYXAiO3M6Mzc6IjxhIGhyZWY9ImphdmFzY3JpcHQ6Y2xvc2UoKTsi&parameters%5B3%5D=PiB8IDwvYT4iO30%3D


 

”Dét jeg vil, kan jeg!” 
 

 

Ungdomsforsker Noemi Katznelson har sammen med 3 andre forskere udgivet 

en bog om unges motivationskrise. Bogen fortæller om unge, som bliver 

dårligere til at koncentrere sig, hvilket får betydning for deres faglige 

præstationer. 

 

Læs her om en elev på en skole i Slagelse, som i samarbejde med sin 

uddannelsesvejleder selv tog ansvar for sin manglende motivation, og som 

afslutningsvis lykkedes med projekt uddannelse. 

 

Læs mere 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Nyt fra filialerne 
 

Fra og med denne udgave af nyhedsbrevet vil vi fremadrettet under overskriften 

"Nyt fra filialerne" bringe lokale nyheder fra de tre kommuner, som UU 

Vestsjælland dækker. 

 

Nyt fra Ringsted Kommune 

 

 

 

Nyt fra Slagelse Kommune 

 

 

 

Nyt fra Sorø Kommune 

  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Metodeudviklingsprojektet "Sammen kan vi mere" er godt i 
gang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Uddannelsesvejleder 

Thomas Nygaard 

Pedersen 
 

 
  

 

Unge i UU Vestsjællands område vælger erhvervsuddannelser 

lidt oftere end på landsplan.  

 

Ved tilmeldingen til ungdomsuddannelser i marts 2014 valgte 

lidt over 25 % en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, og 

dermed har vi allerede nu nået målet for 2020.  

 

Men det får os ikke til at ligge på den lade side. 

Metodeudviklingsprojektet "Sammen kan vi mere" er skudt i 

gang for at få endnu flere unge igennem 

erhvervsuddannelserne.  

 

Læs mere 

 

 

http://uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Skjulte_filer/Historien_om_Alexander.pdf
http://uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Skjulte_filer/Nyt_fra_Ringsted_-_April_2014.pdf
http://uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Skjulte_filer/Nyt_fra_Slagelse_-_April_2014.pdf
http://uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Skjulte_filer/Nyt_fra_Soroe_-_April_2014.pdf
http://uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Skjulte_filer/Satspuljeprojektet_-_April_2014.pdf


 

Et stort skridt i den rigtige retning 
 

 

Flere unge udvikler i teenageårene symptomer på social angst, hvilket muligvis 

er et resultat af et præstationsstyret samfund, hvor forventningerne til de unge 

er høje. 

 

Læs her om en ung pige med social angst, som i samarbejde med sin 

ungevejleder, Hanna Lajer Højberg, fandt en vej, som kan ruste hende og gøre 

hende stærkere til at kunne påbegynde sin ungdomsuddannelse i efteråret. 

 

Læs mere 

  

 

 

Uddannelsesvejleder 

Hanna Lajer 

Højberg 
 

_________________________________________________________________ 

  

Goddag og farvel til medarbejdere i UU Vestsjælland 
 

 

 

 

  

 

  

På personalefronten sagde vi 1. marts farvel til vores dygtige vejlederassistent Klara 

Rasmussen og vore to dygtige vejledere Rikke Søndergaard og Lars Winckler Andersen. De har 

efter nogle rigtig gode år i UU Vestsjælland søgt udfordringer indenfor beslægtede men lidt 

andre områder. 

De har alle tre gennem årene gjort et kæmpe stykke arbejde for at sikre, at flere unge kommer 

i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse, og de har arbejdet aktivt for at etablere 

vigtige lokale og regionale samarbejder, der har været med til, at det er lykkedes. 

 

Kollegaer og ledelse siger jer tak for et rigtigt godt samarbejde. 

 

Som konsekvens af ovenstående har vi ansat nogle nye dygtige medarbejdere: 

 

Gitte Fiskers er pr. 1. april ansat som vejlederassistent og vil stå som ansvarlig for vores 

vejledningssystem; koordinering af brobygning og introduktionskurser sammen med Susan 

Tangrid; varetagelse af administrative opgaver for vejledere og noget ungevejledning. 

Gitte har erfaring fra uddannelsesområdet og er ved at færdiggøre sin vejlederuddannelse, så 

jobbet passer perfekt til hende, og hun passer perfekt til UU Vestsjælland. 

 

Kim Ladefoged er pr. 15. marts ansat som uddannelsesvejleder, og han skal frem til 

sommerferien varetage grundskolevejledning i Sorø Kommune. 

Kim kommer fra et vikarjob som uddannelsesvejleder og har tidligere været i 

grundskoleverdenen. Han er samtidig i gang med uddannelsesvejlederuddannelsen og passer 

derfor lige så perfekt til UU Vestsjælland. 

 

Endelig har vi pr. 1.marts ansat Anette Jørgensen som vikar i Ringsted frem til sommerferien. 

Anette varetager grundskolevejledning på forskellige skoler i Ringsted Kommune. Anette 

kommer ligeledes fra grundskoleverdenen og er ved at afslutte sin vejlederuddannelse, så det 

var også perfekt, at Anette kunne træde til som vikar hos UU Vestsjælland. 

 

 

http://uuvestsjaelland.dk/fileadmin/user_upload/Skjulte_filer/Historien_om_Nadja.pdf

