UNGEENHEDEN
Om uddannelsespålæg, -ydelse og -vejledning

Hvad er Ungeenheden?
Ungeenheden har fokus på unge ledige
kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, og på at guide dem videre i uddannelse. Ungeenheden har et særligt
fokus på at hjælpe unge, som:
• er under 25 år
• ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse
• er vurderet åbenlys uddannelsesparat, uddannelsesparat eller
jobparat
Vi vejleder om handlemuligheder og
faciliterer den unges uddannelsesvej.
Ungeenheden består af rådgivere, UUvejledere, administrative medarbejdere
og ledelse.

Hvem gør hvad?
Rådgivers opgave er at understøtte din
vej til uddannelse. Du vil blive orienteret om dine rettigeheder og dine
pligter, når du modtager uddannelseshjælp.
I samarbejde med din rådgiver vil du
blive orienteret om relevante aktiviteter, der skal gøre dig klar til uddannelse.

Uddannelseshjælp i
stedet for kontanthjælp
Som ung i Ungeenheden, under 30
år og uden en kompetencegivende
uddannelse, får du uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.
Dette er på niveau med SU-satsen.

UU-vejleders opgave er at vejlede unge
til en uddannelse. Din UU-vejleder kan
hjælpe og vejlede dig til at finde ud af,
hvad du vil, så du får realiseret dine
uddannelsesdrømme. Sammen finder
I vejen til uddannelse og laver en plan
for forløbet.

Uddannelseshjælp =
Uddannelsespålæg
Når du får uddannelseshjælp, får du
også et uddannelsespålæg. Det betyder, at der er fokus på, at du skal i
gang med en uddannelse.

Du kan finde din UU-vejleder her:
• www.MinVejleder.dk
• www.uu-herning.dk
• Via app’en ”MinVejleder Mobil” til
Android og iPhone.
Hvis du spørgsmål uden for vores åbningstid, kan du kontakte eVejledning.

Åbenlyse uddannelsesparate
Søger
uddannelsehjælp

Nyttejob på offentlig arbejdsplads
25-37 timer i 13 uger

Uddannelse
eller job

Oprette CV indenfor 1 uge - Tjekke Jobnet hver 7. dag - Søge 2 jobs i ugen

Målgrupperne
Åbenlys Uddannelsesparat: Den unge
kan gå i uddannelse eller job uden
hjælp eller støtte. Forventninger til den
unge åbenlys uddannelsesparate er at:
• overholde ret og pligt
• stå til rådighed for uddannelse
eller ordinær arbejde
• tjekke e-boks mindst en gang i
ugen
• overholde uddannelsespålæg
• deltage aktivt i nyttejob og samtaler
• melde sig ledig på jobnet.dk efter
1 uge fra første henvendelse
• har et aktivt CV på jobnet.dk
• tjekke jobforslag på jobnet.dk
mindst hver 7. dag
• er aktivt jobsøgende og fører
joblog på jobnet.dk
• læse og kvittere for din uddannelsesplan på jobnet.dk

Uddannelsesparate: Den unge kan inden for et år gå i gang med uddannelse
med den rette hjælp og støtte. Forventninger til den unge uddannelsesparate,
er at:
• overholde ret og pligt
• stå til rådighed for job og uddannelse
• deltage i samtaler
• deltage i tilbud
• tjekke e-boks mindst en gang i
ugen
• overholde uddannelsespålæg
• læse og kvittere for uddannelsesplanen på jobnet.dk
• tage en læse-, skrive- og regnetest
(hvis du ikke har en ungdomsuddannelse)

Husk: Inden 1. samtale skal du

overveje dine uddannelsesønsker, -mål og -muligheder.
Se evt. www.ug.dk

Du kan læse mere om nyttejob i vores
folder om nyttejob og på vores hjemmeside (www.uu-herning.dk).
Udeblivelse fra samtale, tilbud eller andet

Hvis du udebliver fra tilbud eller samtale, har du ret til at blive partshørt. Det
vil sige, at der bliver sendt et brev til din e-boks, hvor der står, at du har mulighed for at udtale dig ift. udeblivelsen. I brevet vil der stå, at du har 1 uge til at
henvende dig til din rådgiver med en forklaring på udeblivelsen. Derefter tager ydelsesafdelingen stilling til eventuel sanktion. Det betyder, at du kan blive
trukket i din uddannelseshjælp, når du udebliver.

Uddannelsesparate
Søger
uddannelsehjælp

”Videre nu”

Tilbud

Tilbud

4 uger, løbende optag max. 4 uger imellem

Indenfor 1 år:
Uddannelse
eller job

Hvem møder jeg i Ungeenheden?

Karen S. Andersen

Jobkonsulent, mobil 21265181

Linda Richter Nielsen
Rådgiver, mobil 20750804

Mona Palmquist Langvold
UU-vejleder, mobil 51648644

Anne-Belle R. Olsen

Jobkonsulent, mobil 22875452

Louise Kristiansen

Rådgiver, mobil 21265180

Kirsten Thyregod

UU-vejleder, mobil 30763679

Camilla Venø Nilsson
Rådgiver, mobil 21265154

Tina H. Facius

Rådgiver, mobil 21265142

Rikke B. Jensen

UU-vejleder, mobil 29220261

Åbningstider:
Man. 09.00-15.00
Tirs.
09.00-12.00
Ons. 09.00-15.00
Tors. 09.00-17.00
Fre.
09.00-12.00
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