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Når du er ung i Frederiksberg Kom-
mune, og skal have hjælp i forbin-

delse med job eller uddannelse, er der 
kun ét sted, du skal gå hen: Ungecenter 
Frederiksberg. 

»Vi arbejder ud fra devisen; én ind-
gang. De unge skal ikke sendes rundt 
i systemet. De skal mødes med den 
hjælp, de efterlyser, når de kommer,« 
fortæller Marianne Brusch, der er vej-
leder og faglig koordinator hos Frede-
riksberg Kommune. Hun har arbejdet 
som vejleder siden 1992, og har i de 
seneste fire år været med i processen 
med at samle UU og jobcenteret i Fre-
deriksberg Kommune. Det hedder i 
dag Ungecenter Frederiksberg, og her 
er der kun et koncist formål: At få unge 
i uddannelse eller beskæftigelse. Man 
er godt selv klar over, det lyder banalt, 
men det er helt bevidst. Det skal nemlig 
hjælpe til, at alle kan genkende sig selv 
i kerneopgaven, og det hjælper med 
være mere præcis i prioriteringen af 
opgaver og indsatser.

Imødekommer de unge 
Når de unge kommer til Ungecenter 
Frederiksberg mødes de af åbne, lyse 
rum uden skranker. Man kan se ind i 
alle kontorer, og der er i det hele taget 
arbejdet med at skabe et ungt og imø-
dekommende interiør.

Det har vi faktisk gjort os rigtigt 

mange tanker om, og vi oplever, de 
unge synes, det virker godt og imøde-
kommende, fortæller Marianne Brusch 
og fortsætter:

»Den første person, de unge møder, 
lytter overordnet til, hvad den unge sø-
ger og hjælper så i gang, hvis der even-
tuelt skal udfyldes nogen formularer 
inden en samtale. Så kommer den unge 
til en uddannelsesvejleder – og det er 
lige meget om de søger ydelse, jobråd-
givning eller uddannelsesvejledning. 
Vejlederen afdækker så eksempelvis, 
om ydelse er den vej, der er den rigtige 
for den unge, eller om det er uddan-
nelse. Vi oplever en del unge, der, når 
de finder ud af, hvad ydelsessatsen er, 
hurtigt finder ud af, at det så ikke er 
den vej, de skal gå.«

Frederiksberg Kommune har over-
ordnet en ”job-i-fokus-strategi” for ud-
dannelse er ikke det eneste svar på alle 
unges problemer. 

»Vi arbejder ud fra det, der giver me-
ning for den unge. For nogen giver det 
mere mening først at komme i job, og 
så måske senere tage noget uddannel-
se. Og der kan vi som vejledere hjælpe 
dem. Vi er specialister på uddannelse, 
men vi skal kun tale uddannelse, hvor 
det giver mening,« siger Marianne 
Brusch. 

Den kontaktperson, som skal følge 
den unge igennem forløbet Kommune 

er den fagperson i Frederiksberg Unge-
center, som matcher den unges forløb 
bedst.

Ungecenteret har udover uddan-
nelsesvejledere og jobrådgivere også 
koblet en ungecoach samt et par fast-
holdelseskonsulenter på. Og der er et 
tæt samarbejde med kommunens mis-
brugskonsulenter, når der er behov for 
det.

Unødig bekymring
En af de bekymringer, der rammer 
mange vejledere omkring den nye 
kommunale ungeindsats er, om man 
bliver overflødig i de kommende sam-
menlægninger. Og Marianne Brusch er 
ingen undtagelse.

»Jeg var faktisk ret bekymret for, 
at vejledningen ville drukne i den 
nye konstruktion, og at vi ville blive 
jobcenter-medarbejdere. Men det er vi 
ikke blevet. Tværtimod! Vi er faktisk 
nok blevet styrket,« fortæller Marianne 
Brusch glad. Og der er ikke blevet færre 
vejledere gennem de fire år, hvor UU 
har lagt i Ungecenteret.

»Det hedder i dag egentlig bare ud-
dannelsesvejledning for vores faggrup-
pe, og samlet hedder vi Frederiksberg 
Ungecenter. Det øver vi os på at sige; at 
vi alle sammen kommer fra Ungecente-
ret, og at vi er vejledere i Ungecenteret. 
Man kan sige, at UU, som selvstændig 

Fagligheden sejrer 
på Frederiksberg
Der er både bekymringer og positive forventninger forud for implementeringen af den 
nye sammenhængende kommunale ungeindsats – KUI. Men der er også erfaringer at 
bygge på – gode endda. Hos Frederiksberg Kommune har man, igennem de seneste fire 
år, med succes implementeret én samlet kommunal ungeindsats, der faktisk er meget 
analog ambitionerne i den nye KUI
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Sammenhængende Kommunal ungeindSatS
Den Sammenhængende Kommunal Ungeindsats er en del af den aftale om bedre veje til 
uddannelse og job, som regeringen i oktober 2017 indgik med Dansk Folkeparti, Socialdemo-
kratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. Enhedslisten og Alternativet tilsluttede sig 
aftalen efterfølgende.

Den korte version er:
1.  Kommunerne får nu ansvaret for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en 

ungdomsuddannelse eller komme i arbejde
2. Kommunen beslutter, hvordan den kommunale ungeindsats skal organiseres.
3.  UU’s opgaveportefølje vil fortsat skulle varetages af personer, der har en uddannelses- og 

erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet,
4.  Kommunerne har fortsat pligt til at opretholde en fagprofessionel uddannelses- og erhvervs-

vejledning, der er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser.
5.  Den kommunale ungeindsats’ arbejde med den unge skal tage udgangspunkt i den unges 

aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen.
6.  Den unge skal opleve, at der arbejdes med samme målsætninger på tværs af kommunale 

enheder, og at baggrundsoplysninger og historik om den unge ikke skal ”genfortælles” i 
forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.

7.	 	Unge,	der	har	behov	for	støtte	fra	flere	instanser,	tilknyttes	én	gennemgående	kontaktper-
son, der følger den unge i overgangene og støtter den unge frem mod og fastholdelse i en 
ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.

Du kan læse meget mere om hele aftalen her: https://goo.gl/muhPa2

Som opfølgning på aftalen om bedre veje til uddannelse og job rejser Undervisningsministeriet 
på	landsturné	i	december	måned.	Her	mødes	man	med	medarbejdere	fra	berørte	institutioner	
og kommuner for at informere om og drøfte Den Forberedende Grunduddannelse – FGU – og 
den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats – KUI.

funktion, er død for mange år siden i 
vores regi,« fortæller Marianne Busch, 
og understreger samtidigt, det er vig-
tigt, at arbejde på den vejledningsfag-
lige identitet i et setup, hvor man ikke 
kun er vejleder. Det kræver ledelses-
mæssigt understøttelse. Derfor har det 
været og er også en vigtig præmis for 
Ungecenter Frederiksberg, at organi-
sationen skal fungere på en måde, så 
de forskellige fagligheder har de bedst 
mulige betingelser for at udfolde sig og 
have plads og mulighed for at præge 
løsningen af opgaven.

»Jeg oplever, man kan se, at vi som 
vejledere kan bruges mange steder i et 
Ungecenter. Det styrker også proces-
sen, at vi har forskellige kompetencer 
samlet. Eksempelvis har vi – rådgiver 
og vejleder sammen – haft succes med 
en fremskudt vejledning på boligsocial-
området,« fortæller Marianne Brusch.

Tæt involvering af medarbejderne
Det har nødvendigvis ikke været en 
ren dans på roser at fusionere de to >>>

Frederiksberg Kommune er langt fremme med den samlede kommunale ungeindsats, som kommuner over hele landet nu pålægges.
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faggrupper med vejledere fra UU og 
sagsbehandlere fra Jobcenteret, og der 
ligger også en klar anbefaling fra den 
faglige koordinator.

»Når der skal etableres en fælles, fag-
lig forståelse, så er det vigtigt, der etab-
leres nogle fora, hvor man kan have 
fællesfaglige diskussioner og skabe et 
fælles, fagligt sprog. Altså, når vi taler 
uddannelsesparathed i grundskole-
regi, så er det jo noget helt andet, end 
når man snakker uddannelsesparthed i 
jobcenterregi,« siger Marianne Brusch.

I sammenlægningsfasen havde kom-
munen derfor også hyret konsulent-
firmaet Marselisborg, der kørte flere 
workshops med ledelsen og medarbej-
derne i det kommende ungdomscenter.

»Vi har haft alle vores medarbejdere 
tæt involveret i processen omkring 
etableringen af centeret og det tvær-
faglige samarbejde. Det er vigtigt, man 
laver en proces, hvor medarbejderen 
kan se sig selv i et nyt, meningsgivende 
setup,« fortæller Marianne Brusch. 

Vigtig ledelse
Flere kommuner er, som Frederiksberg, 
godt i vej med at implementere den nye 
sammenhængende kommunale unge-
indsats, og mange skal nu i gang. Bente 

Nissen er seniorkonsulent hos 
Cabi, og hun arbejder blandt an-
det med at rådgive jobcentre og 
virksomheder om ungeområdet 
og tværfagligt samarbejde. Hun 
har netop holdt oplæg på UU 
Danmark’s konference om KUI, 
og i den forbindelse pointerede 
hun:

»Hvis det skal fungere godt, og 
man skal lykkedes med 
processen, så er det ikke 
kun en god organise-
ring, der skal til. Så er 
det også ledelsesprio-
ritering og -forståelse 
for at få det tværfaglige 
samarbejde til at fungere. 
Alle skal på sikker grund, kunne byde 
ind i det tværfaglige samarbejde,« siger 
Bente Nissen. Hun kan godt forstå, der 
er usikkerhed blandt vejledere landet 
over lige nu, men mener, der fortsat vil 
være stor brug for den faglighed, der er 
i UU i dag – som man netop også har 
erfaret hos Frederiksberg Ungecenter.

»Jeg tror ikke faglighederne udligner 
hinanden. Hvis man skal arbejde tvær-
fagligt, så kræver det, at de involverede 
hver især står stærkt fagligt, fordi det 
netop er det, der gør tværfagligheden 

//  Jeg var ret bekymret for, 
at vejledningen ville drukne 
i den nye konstruktion, og 
at vi ville blive jobcenter-
medarbejdere.
Men det er vi ikke blevet. 
Tværtimod!«
MARIANNE BRUSCH. VEJLEDER OG 
FAGLIG	KOORDINATOR	HOS	FREDERIKSBERG	KOMMUNE

stærk,« siger Bente Nissen, og påpeger, 
det er vigtigt, at tænke relationskonti-
nuitet ind omkring de unges tarv, og at 
ledelsen derfor er bevidst om og sørger 
for, at organisationen er transparent, 
og der blandt medarbejderne er en høj 
grad af åbenhed og fleksibilitet.
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Bedre vejledere
Hos Frederiksberg Ungecenter er erfarin-
gen, at det udvikler fagligheden, når man 
samler ungeindsatsen i et center. Her har 
man også været meget opmærksom på, at 
de forskellige fagligheder ikke skal gå fuld-
stændig i opløsning, så alle bare kan lige 
lidt af alting. Her har man haft fokus på at 
holde fast i, at hver faggruppe kan noget 
hver især, og så – uden at modarbejde – 
sætte hinanden i spil, så det skaber synergi. 

»Og vi skal jo rykkes. Det kan der altid 
være en udfordring i, når man skal have 
nye arbejdsgange, men vi er faktisk blevet 
flyttet som faggruppe. Vi vejledere er ble-
vet meget skarpere på, hvad vi er gode til, 
hvad det er, vi kan i forhold til en rådgiver, 
og hvad vi som vejledere kan tilbyde de 
unge,« slutter Marianne Brusch. 

Hvis	du	vil	inspireres	af,	hvor-
ledes de har arbejdet med at 
udvikle den kommunale unge-
indsats på Frederiksberg, kan 
du her hente deres præsenta-
tion med de 10 principper, der 
har dannet rammen om deres 
udvikling: 
https://goo.gl/Wawb8Y

10 principper for frederiKSberg ungecenter
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