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Beskæftigelsesfremmende indsatser i samarbejde 
mellem Ungeindsatsen & UngNorddjurs

I de senere år har der været et særligt samarbejde mellem 

Ungeindsatsen  og UngNorddjurs med henblik på at hjælpe ledige 

unge med eller uden en 9. klasse, videre i job eller uddannelse. 

Forløbene er beskæftigelsesfremmende og ikke behandling. 

Behandling kan forekomme i andet regi parallelt med deltagelse i et 

forløb. 

Der er mødepligt, og den unge bibeholder sin ydelse under forløbet. 

Der er for nuværende iværksat 3 forløb: 

• Springbrættet 

• Startskuddet

• RUN



Startskuddet i Allingåbro og Springbrættet i Grenaa er 2 gruppe-

forløb nogenlunde identiske dog geografisk adskilte.

Det er et tilbud specielt målrettet unge (18 – 30 år) med personlige 

og sociale udfordringer, som fastholder dem i ledighed og ensomhed. 

Der er løbende optag til tilbuddene, som kan rumme 12 unge af 

gangen. 

Målgruppen kan have psykiske udfordringer men skal være under 

behandling andet steds inden indskrivning.

De unge visiteres til forløbene gennem Ungeindsatsen og kan opfylde 

aktiveringspligten ved at deltage aktivt. 

Der afholdes i den forbindelse et indskrivningsmøde med den unge, 

hvor den respektive koordinator for tilbuddet og sagsbehandler 

sammen afklarer mål, plan og evt. andre igangværende indsatser for 

den unge. 

Den unges individuelle udfordringer og ressourcer klarlægges så vidt 

muligt under mødet. Der vil være opfølgningsmøder ca. hver 8. uge, 

og varigheden for indsatsen vil som udgangspunkt være 3 måneder.

Startskuddet & Springbrættet



I forløbene vil der blive arbejdet med de specifikke udfordringer, 

den enkelte kan have og som kan forhindre næste skridt til job eller 

uddannelse. 

Der vil bl.a. blive arbejdet med, at den unge bliver afklaret i forhold 

til sit eget liv og fremtid. Det vil ske gennem forskellige øvelser med 

bl.a.  MiLife, faglige input, samarbejde, kommunikation. Der vil blive 

arbejdet med selvværd og robusthed samt evnen til at begå sig i et 

kollegialt fællesskab med mødestabilitet og konstruktive bidrag til 

en arbejdsplads eller på en uddannelsesinstitution.

Der vil undervejs være mulighed for erhvervspraktikker til afklaring 

af fremtidige karrieremuligheder, og der vil blive ydet hjælp i 

forhold til udfyldelse af CV, jobansøgninger, Jobnet osv. 

Der vil ligeledes blive arbejdet med den unges psykiske og fysiske 

trivsel (sundhed, motion osv.).

Det overordnede mål for forløbet er at føre den unge i uddannelse 

eller job. Der vil også være mulighed for, at den unge – såfremt det 

er formålstjensligt kan videre visiteres til et RUN forløb.



RUN

RUN er et forløb, der tilbydes ledige unge i alderen 16 – 30 år, der 

har, eller ikke har en grunduddannelse eller er frafaldet en 

ungdomsuddannelse og ikke er kommet videre. 

Der er løbende optag, og RUN er berammet til 16 unge ad gangen. 

Målgruppen er unge, der har mindre udfordringer (personligt, 

socialt, fagligt, fritidsmæssigt, erhvervsmæssigt), og som skønnes 

at kunne komme i job/uddannelse umiddelbart efter et forløb af 

max. 3 måneders varighed, med mindre der sker en revisitation.

Ungeindsatsen/UU visiterer til forløbet, og der vil blive afholdt 

indskrivningsmøde, hvor den unge, koordinator og sagsbehandler 

klarlægger plan, mål og andre indsatser/udfordringer for den unge.



RUN arbejder ud fra en systemisk, helhedsorienteret metode, hvor 

grundtanken er at hjælpe det hele menneske videre ved at se på 

de samlede ressourcer hos den unge og hans/hendes omgivende 

netværk.

I den første tid vil koordinator afklare den unge individuelt til 

forløbet gennem et intensivt relations- og motivationsarbejde. 

Herunder forfattes en individuel forløbsplan (aftale mellem den 

unge og RUN) for arbejdet i de 3 måneder. 

Planens omdrejningspunkt er altid den unges drøm om at blive til 

noget. Når den unge skønnes klar, overleveres til et gruppeforløb, 

hvor koordinator sideløbende fortsætter de individuelle samtaler. 

Der følges hele tiden op på forløbsplanen, og koordinator er i tæt 

kontakt med sagsbehandler.

I gruppeforløbet varieres mellem mindre og større grupper samt 

individuel træning. I fokus for træning og øvelser er hele tiden den 

enkelte unges udfordringer, der forhindrer dem i at opnå deres 

drøm om job/uddannelse. RUN arbejder løbende med de 

personlige, sociale, faglige, fritidsmæssige og erhvervsmæssige 

udfordringer for den unge med det mål, at bringe den unge i 

job/uddannelse. Dette er det primære fokus. 

Der tilbydes erhvervspraktikker og besøg på virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner til afklaring og afprøvning af fremtidige 

karrieremuligheder. Der kan desuden bevilges efterværn, hvis det 

skønnes formålstjenligt.

Det overordnede mål for forløbet er at føre den unge i uddannelse 

eller job.



KONTAKT

RUN:
Koordinator
Dario Bentancur
Mail: db@ungnorddjurs.dk
Tlf: + 45 51 34 24 15

Startskuddet:
Koordinator
Rikke Sørense Høi
Mail: rsh@ungnorddjurs.dk
Tlf: + 45 20 21 84 17

Springbrættet:
Koordinator
Nina Barrett
Mail: nhb@ungnorddjurs.dk
Tlf: + 45 40 64 00 54



Springbrættet

Gasværksvej 1

8500 Grenaa

Startskuddet

Industriparken 15

8961 Allingåbro

RUN

Kløvervang 19

8500 Grenaa

https://www.google.com/maps/dir/Gasv%C3%A6rksvej+1+8500+Gren%C3%A5/@56.4127343,10.8852719,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x464dd5bb21eaac1d:0x839adf58b3cf7bd0!2m2!1d10.8852719!2d56.4127343
https://www.google.com/maps/dir/Gasv%C3%A6rksvej+1+8500+Gren%C3%A5/@56.4127343,10.8852719,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x464dd5bb21eaac1d:0x839adf58b3cf7bd0!2m2!1d10.8852719!2d56.4127343
https://www.google.com/maps/dir/Industriparken+15,+8961+Alling%C3%A5bro/@56.4700285,10.2781305,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x464c2060debdaf13:0x489ccd18a708854d!2m2!1d10.3481697!2d56.4699534!5m1!1e4?ucbcb=1
https://www.google.com/maps/dir/Industriparken+15,+8961+Alling%C3%A5bro/@56.4700285,10.2781305,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x464c2060debdaf13:0x489ccd18a708854d!2m2!1d10.3481697!2d56.4699534!5m1!1e4?ucbcb=1
https://www.google.com/maps/dir/Kl%C3%B8vervang+19,+Gren%C3%A5/@56.4190927,10.7927556,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x464dd50b95e7dbb5:0x2354fc4059479cf7!2m2!1d10.8627948!2d56.4190175!5m1!1e4?ucbcb=1
https://www.google.com/maps/dir/Kl%C3%B8vervang+19,+Gren%C3%A5/@56.4190927,10.7927556,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x464dd50b95e7dbb5:0x2354fc4059479cf7!2m2!1d10.8627948!2d56.4190175!5m1!1e4?ucbcb=1

