
Sårbare unge skal 
også have en 

ungdomsuddannelse
- Få redskaber til at styrke din praksis 

Konference den 16/9 2021
Holstebro Musikteater 

- Wi-Fi: MTH Guest, kode: oplevelser



”Hvis jeg ikke havde haft de 
her samtaler, så havde jeg ikke 
færdiggjort min HF eller fået 
det arbejde, jeg er startet på. 

Hvis vi ser min uddannelse som 
et bjerg, så har Esben ikke 

skubbet eller trukket mig op ad 
bjerget, men han har givet mig 

iltmasken til at nå toppen.”
Kasper, #KomMed 

De unges stemmer



Fagpersonernes  
stemmer



Networking står
centralt på
konferencen



Udbredelse af
metoder kræver
direkte involvering
Hypotese
Udbredelse og forankring af 
metoder kræver direkte 
involvering af de praktikere, der 
skal videreføre indsatsen. 

Idealet – videnskæder
Aftagerne skal involveres, mens 
udviklingen af løsningen er i 
gang. Og løsningen skal måske 
være mindre færdig, når den 
udbredes, så den kan tilpasses 
til dens nye kontekst. På den 
måde kan dens nye ejere gøre 
løsningen til deres egen.

Stefan Brendstrup, PLUSS 



Networkingsliste –
Dem, skal jeg 
snakke med igen!  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________





Dagens program   

09.30 – 10.00: Velkomst og præsentation af AUMIs resultater og generelle tendenser 
v/ Helle Gammelgaard, projektleder i AUMI

10.00 – 11.00: C:NTACT præsenterer forestillingen TÆT PÅ

11.00 – 11.15: Pause 

11.15 – 11.45: Dét har jeg fået ud af at deltage i AUMI – mød unge fra AUMI

11.45 – 12.00: Præsentation af logistik omkring praksisoplæg 

12.00 – 12.45: Frokost 

12.45 – 13.45: Praksisoplæg spor 1

13.45 – 14.00: Kaffe og kage samt sporskifte 

14.00 – 14.55: Praksisoplæg spor 2 

15.00 – 15.30: Networking og tak for i dag 



Præsentation af 
projekt Alle unge 
med imidt (AUMI) 

AUMI har sit afsæt i en dobbelt udfordring: Mangel på kvalificeret 
arbejdskraft // en stor andel af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse

Formålet er, at 200 sårbare unge i Region Midtjylland enten skal påbegynde 
eller fastholdes på og hermed gennemføre en ungdomsuddannelse

Opgaven varetages af seks partnerskaber (tre af dem fortsætter til oktober 
2021 og måske til ultimo 2022. Tre af dem blev afsluttet juli 2021)

Metodeudvikling og etablering af nye samarbejder står centralt

Finansieret af EU´s Socialfond og Region Midtjylland

Projekter imidt er operatør på AUMI

Projekter imidt er ejet af FH-sektionerne i Region Midtjylland 
(Fagbevægelsens Hovedorganisation) 



Partnerskaberne i 
AUMI 

I AUMI er der etableret seks 
partnerskaber rundt om i 
Region Midtjylland. 

I alle partnerskaber 
gennemføres der indsatser, der 
har til formål at flytte unge fra 
deres nuværende situation til 
en situation, hvor de enten 
påbegynder eller fastholdes på -
og hermed gennemfører - en 
ungdomsuddannelse. 



Kom forbi og hør
meget mere om 
evalueringen

Sankt Knuds Torv 3
3. sal

8000 Aarhus C 

Vi vil meget gerne fortælle
mere om evalueringen og
erfaringerne fra AUMI. 

Er du interesseret, er du derfor
meget velkommen hos os i
Aarhus. 



Evalueringen er 
baseret på 
kvantitativ og 
kvalitativ data 

Kvantitative data (Måltal)

•Antal unge, der har deltaget 

•Antal unge, der har indfriet målet 
(påbegyndt eller gennemført en 
ungdomsuddannelse) 

•Antal unge, der har opnået en 
afledt effekt; dvs. en anden positiv 
udvikling end målopfyldelse. Fx  
anden uddannelse eller 
beskæftigelse 

Skridt på vejen mod målet

•Vi har en stor interesse i, hvilke 
skridt den unge har taget på vejen 
mod målet (fx den unge har besøgt 
en ungdomsuddannelse, været til 
samtale hos en studievejleder og 
har nu mod på at begynde på en 
ungdomsuddannelse) 

Kvalitative data (Partnernes og de 
unges oplevelser af at have 

deltaget i AUMI) 
Eksempler på indsamlingsmetoder

• Interview med unge

•Spørgeskema til de unge

•Casebeskrivelser fra partnerne

•En forandringsteori fra hvert 
delprojekt: Hvilke indsatser virker? 
Hvilke skridt tager den unge på 
vejen mod målet om at påbegynde 
eller gennemføre en 
ungdomsuddannelse? 



Virkningsevaluering 

Hvad virker for hvem under 
hvilke omstændigheder? 

Hvordan har deltagelsen i 
AUMI fået betydning for de 
unges udvikling og hermed
deres muligheder for at 
påbegynde og gennemføre
en ungdomsuddannelse? 



To evalueringsprodukter

Slutevalueringen kan ses i sin 
helhed på vores hjemmeside
ultimo november 2021 på
www.projekterimidt.dk

En pixi-udgave, som rummer et 
koncentrat af slutevalueringen.

http://www.projekterimidt.dk/


AUMIs måltal



AUMIs måltal

65% (126 af de unge) er påbegyndt eller har gennemført en 
ungdomsuddannelse

35% (69 unge) fordeler sig således: 

• 29 unge: Påbegyndt en anden uddannelse end en 
ungdomsuddannelse (fx FGU, STU)

• 7 unge: Afbrudt AUMI og fortsat på en ungdomsuddannelse 

• 5 unge: I beskæftigelse 

• 22 unge: Visiteret til andre tilbud (de vender tilbage til 
kommunal regi)

• 6 unge: Status ukendt 



Bagom AUMIs måltal

Succesraten blandt de unge, som skulle fastholdes på og 
hermed gennemføre en ungdomsuddannelse, var 91%. 

Succesraten blandt de unge, der skulle påbegynde en 
ungdomsuddannelse, var 48%. 

I nogle tilfælde forekommer deltagerne i gruppen af unge, der 
skulle påbegynde en ungdomsuddannelse fejlvisiteret, da det 
– grundet de unges udfordringer – ikke har været realistisk at 
nå i mål inden for AUMIs tidsramme. De unges vej til at 
påbegynde en ungdomsuddannelse har så at sige været for 
lang i regi af AUMI. 



Virksomme
indsatser på tværs
af delprojekterne
(Partnernes
oplevelser) 

• Individuelle tilpassede indsatser 

• Fast kontaktperson 

• Fokus på de unges drømme og 
ønsker

• Kontaktpersonen som en 
vejviser 

• Etablering af fællesskaber 

• Mestringskurser 



Virksomme
indsatser på tværs
af delprojekterne
(De unges
oplevelser) 
• Den personlige relation til en fast 

kontaktperson har skabt ro, 
stabilitet og tryghed

• At få indsigt i egne udfordringer

• At bliver en de af et fællesskab 
og opdage, at de ikke er alene 
med deres udfordringer

• At indsatserne har taget 
udgangspunkt i den enkelte

• At de har følt sig inddraget og 
medbestemmende, og de har 
fundet en retning i livet



Udfordringer i
delprojekterne
ifølge partnerne
• Visitering 

• At få de unge til at åbne sig og 
tage imod hjælp

• De unges deltagelse i 
fællesaktiviteter

• Samarbejdsmæssige
udfordringer i partnerskaberne 



Praktiske oplysninger

Mulepose med materiale 

Evalueringsark – udfyld løbende 

Kaffe, te og vand i plenum

Toiletter 

Logistik omkring praksisoplæg 
præsenteres senere på dagen

I har alle fået opfyldt jeres 1. og 2. 
prioritet opfyldt 



Hvad håber du at 
få ud af dagen? 



Logistik omkring
praksisoplæg

12.00 – 12.45: Frokost 

12.45 – 13.45: Praksisoplæg spor 1

13.45 – 14.00: Kaffe og kage samt sporskifte 

14.00 – 14.55: Praksisoplæg spor 2

15.00 – 15.30: Networking og tak for i dag  (tilbage 
til plenumlokale) 

Man skal benytte en elevator for at komme til lokalet ved tre af de syv 
praksisoplæg, og der er kun en elevator i huset. Vores oplægsholdere har 
meget på hjertet, så derfor bedes I gå mod lokalerne 10 minutter før tid ☺



Logistik omkring
praksisoplæg

Oplæg 1: Verdensmester i høretab
Lokale: Teaterlounge, 1. sal. Benyt de store trapper placeret i Foyer

Oplæg 2: Slå ørerne ud og flet næbet
Lokale: Hall of fame (plenumlokale)

Oplæg 3: Hvordan støttes frafaldstruede elever til at gennemføre HF?
Lokale: Clublounge, 2. sal. Benyt elevator i Foyer og tryk 2

Oplæg 4: Virkeligheden i arbejdet med at skabe motivation blandt unge på FGU
Lokale: Caféen, stueplan. Er placeret i Foyer – gå 7 trappetrin op

Oplæg 5: Selvforståelse, eksponering og spejling – sådan støtter du unge med autisme
Lokale: Prismesalen, stueplan. Er placeret i den nederste del af huset, hvor man passerer 
Caféen og går igennem et glasdørsparti

Oplæg 6: Dét lærte vi, at vores projekt ramte en anden virkelighed end ventet
Lokale: 3.4, 3. sal. Benyt elevator i Foyer og tryk 3 (lokalet ligger for enden ad gangen)

Oplæg 7: Blended learning som indslusning til HF
Lokale: Lokale 2.1, 2. sal. Ligger for enden ad gangen ved siden af Clublounge. Benyt 
elevator i Foyer og tryk 2



Frokost

Klokken 12.00-12.45 

Terminalen, 1. sal

Eftermiddagens kaffe og 
kage serveres også i 
Terminalen. Det må I gerne 
tage med til spor 2. 


