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Mening, fastholdelse og retning

I januar 2012 fik VUC Djursland bevilget 0,9 millioner kroner af Ministeriet for Ligestilling og Kirke via satspuljemidlerne 
til projektet Mening fastholdelse og retning. Der var 72 ansøgere til en pulje på 10 millioner kroner, der blev fordelt på 10 
forskellige projekter.

Projektet: Mening, fastholdelse og retning byggede på en fortsættelse af et projekt, som LBR (Lokale Beskæftigelsesråd) i 
Norddjurs og Syddjurs kommune satte gang i med et samlet tilskud på 450.000 kroner i september 2011.

Projektperioden for satspuljemidlerne løber i perioden den 1. marts 2012 til den 31. december 2013.

Inden projektstart (januar 2012) ændrede Undervisningsministeriet fortolkningen af bekendtgørelsen for AVU-faget 
”introducerende undervisning”. Det betød, at vi i januar/februar 2012 redefinerede vores projekt, således at kursisterne fra 
denne dato er blevet tilbudt optag på AVU basis/G niveau. Hvor den introducerende undervisning var gratis for kursisterne, 
skal de fra februar 2012 betale op til 550,- kroner for at følge et SU-berettiget skoleår. Det gav os en del udfordringer, som UU 
og Jobcentrene hjalp de unge med at få løst i første halvår 2012. Derudover blev der stillet andre krav til lærerne, idet der er en 
forskel i bekendtgørelserne for de forskellige fag. 

Projektet er løbende blevet evalueret af Rambøll. 
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• Projektets hovedformål er, at både piger og drenge får mulighed for at få fodfæste i uddannelsessystemet

• Der er specielt fokus på drengene, der i disse år taber terræn i uddannelsessystemet i forhold til pigerne

• VUC Djursland skal gennem projektet få større viden i forhold til, hvad der virker i arbejdet med at motivere frafaldstruede 
unge og særligt mænd til at tage uddannelse. Mange af de frafaldstruede unge mænd i vores målgruppe kommer med 
negative erfaringer fra uddannelsessystemet. 

• Efterfølgende skal vores indsats- og arbejdsområder inspirere andre skoler og interessenter i landet i deres arbejde med 
frafaldstruede unge.

• Et mål for VUC Djursland har også været at få opbygget en forretningsgang og et statistisk materiale, der vil kunne give os 
svar på best practice. Stastikken vil blive ført helt ned på individniveau. 

VUC Djurslands væsentligste interessenter i projektet har været:

• Jobcentrene på Djursland 

• UU Djursland

• Øvrige uddannelsesinstitutioner

Mål

Interessenter

Sammen med Jobcentrene gik vi længere ned i 
matchgrupperne, end vi tidligere havde gjort. Derfor 
vidste vi fra starten, at vi havde at gøre med en vanskelig 
målgruppe, hvor det kunne være et projekt blot at få 
kursisten til at møde. 

Da projektet havde sin begyndelse var vores primære 
målgruppe primært defineret som ”matchgruppe 2” i 
Jobcentrets daværende termer for ledige borger:

§ 3. En person, der ikke har problemer ud over ledighed, dvs. en 
person, der er parat til at tage et ordinært arbejde, som gør den 
pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder, 
anses som jobklar. En jobklar person indplaceres i matchgruppe 1.

§ 4. En person, der ikke er parat til at tage et ordinært arbejde, som 
gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre 
måneder, men som er i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet 
indsats med aktive tilbud, anses som indsatsklar. En indsatsklar 
person indplaceres i matchgruppe 2.

§ 5. En person, der hverken er parat til at tage et ordinært arbejde, 
som gør den pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre 
måneder, eller i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats 
med aktive tilbud, anses som midlertidigt passiv. En midlertidigt 
passiv person indplaceres i matchgruppe 3. (BEK nr. 1410 af 
28/12/2011)

Målgruppe

Opdeling i matchgrupper forandres løbende ligesom 
kravene fra ministerelle reformer til Jobcentrene ændrer 
sig, hvilket samtidig så betyder, at VUC fortløbende er 
tvunget til at forholde sig til målgrupper og behov for 
uddannelsesmuligheder. 

Eksempelvis har den seneste ”Kontanthjælpsreform” igen 
ændret ved definitionen af matchgrupper, som pr. 1. januar 
2014 erstattes med fem nye grupper, hvor hovedopdelingen 
er over og under 30 år. Derudover er kravene til hurtig 
indsats og uddannelse blevet skærpet yderligere. 

VUC Djursland kommer til at have fokus på gruppen af 
unge under 30 år, der efter den nye reform bliver opdelt 
i uddannelsesparat, aktivitetsparat og særlig indsats. 
Kontanthjælpen bliver erstattet med uddannelseshjælp 
på SU niveau eller en lidt højere aktivitetsydelse for de 
aktivitetsparate, der er i gruppen, som ikke kan være 
uddannelsesklar inden for et år. 

Denne ændring af vilkår for vores samarbejdspartnere og 
dermed målgruppe stiller derfor store krav til et projekts 
gang, men viser samtidig også behovet for at kunne 
skræddersy forløb inden for en kort tidshorisont, så der 
er meningsfulde uddannelsestilbud til de forskellige 
målgrupper, der kommer fra jobcentrene. 
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Fra den 1. september 2011 til 
slutningen af skoleåret 2011/12 er der 
i alt 216 kursister, som har fulgte den 
introducerende undervisning og/eller 
fra februar 2012 AVU basis/G. Heraf er 
122 mænd.

• Der blev optaget 216 kursister, alle 
i alderen 18-30 år. Heraf 122 unge 
mænd. 

• 73 svarende til ca. 34 % fortsætter 
med at uddanne sig på VUC 
Djursland.

• 28 er gået i anden uddannelse. 

• 8 fik arbejde undervejs.

• 17 blev udmeldt på eget initiativ 
uden årsag.

• 90 kursister svarende til ca. 42 %, 
er udmeldt pga. fravær. VUC har 
ikke viden om, hvor de forskellige 
er gået hen. UU er orientereret 
ved alle udmeldelser, men pga. 
persondataloven kan vi som en 
offentlige institution ikke udveksle 
personlige informationer uden 
borgerens samtykke. UU bliver dog 
orienteret ved alle udmeldelser af 
unge i deres målgruppe.  

I skoleåret 2012/2013 blev der i alt 
optaget 147 kursister på AVU fordelt 
på AVU Basis/G og FED. Da vi ikke 
længere kan tilbyde introducerende 
undervisning som mulighed, bliver 
optaget i det nye skoleår fordelt 
direkte på kernefagenes niveauer. 
Det begrænser optaget set i lyset af 
2011/12.

• Der blev optaget i alt 147 kursister. 
Heraf var 130 kursister i alderen 
18-29 år og 17 kursister fra 30 år. 
Kønsfordelingen var 69 mænd og 
78 kvinder. 

• 83 kursister svarende til ca. 56 % 
fortsætter med at uddanne sig på 
VUC Djursland.

• 13 er gået i anden uddannelse. 

• 6 fik arbejde undervejs.

• 15 blev udmeldt på eget initiativ 
uden årsag.

• 31 kursister svarende til ca. 18 % 
er udmeldt pga. fravær. VUC har 
ikke viden om, hvor de forskellige 
er gået hen. UU er orientereret 
ved alle udmeldelser, men pga. 
persondataloven kan vi som en 
offentlige institution ikke udveksle 
personlige informationer uden 
borgerens samtykke. UU bliver dog 
orienteret ved alle udmeldelser af 
unge i målgruppen. 

Der er blevet optaget i alt 95 kursister 
frem til og med oktober 2013. Vi 
forventer et højere optag, når vi kan 
gøre det samlede skoleår op. 

• 73 af kursisterne svarende til 77 
% er fortsat i uddannelse på VUC 
Djursland.

• 5 har fået arbejde.

• 3 er gået i anden uddannelse

• 7 er udmeldt på eget initiativ uden 
årsag.

• 7 svarende til ca. 7 % er udmeldt 
pga. fravær. 

• Det samlede tal for skoleåret 
ajourføres som de foregående år, 
når vi kan se tilbage på et afsluttet 
2013/14. 

Skoleåret 2011/2012  Skoleåret 2012/2013  Skoleåret 2013/2014  

Facts i projektet
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Fokus i projektet

Målgruppen har givet VUC Djursland en del udfordringer, og et væsentligt fokusområde har været fraværet på uddannelsen, 
hvor vi fra starten af projektet konstaterede et fravær på 60 procent. Dette var på flere måder ikke acceptabelt, og 
fraværsniveauet skulle derfor ned.

• I første halvår 2012 registrerede vi et fravær på omkring 60 procent

• I skoleåret 2012/2013 registrerede vi et fravær under 40 procent

• I starten af skoleåret 2013/2014 har vi registreret et fravær under 35 procent

VUC Djursland har gennemført forskellige aktiviteter 
samtidigt med, at vi lever op til krav om løbende optag, så 
vi kan være med til at sikre en hurtig indsats for ledige unge 
uden uddannelse. Det løbende optag har stillet store krav til 
både kursister og lærere på VUC Djursland, idet nye kursister 
helst skulle føle sig velkomne fra den første dag på skolen. 
Samtidig er det vanskeligt at have undervisning i en klasse, 
hvor der hver uge skal optages nye kursister. 

Med ophøret af muligheden for at lave introducerende 
undervisning forud for prøvefagene, er de fleste kursister 
med tilknytning til projektet blevet optaget i vores AVU-
tilbud, der modsvarer undervisning på 9. og 10 klasse niveau. 
Andre har gjort brug af vores undervisningstilbud inden 
for OBU (ordblindeundervisning) og FVU (forberedende 
voksenundervisning) og for nogle HF efter gennemført 
AVU-hold.

Vi har derfor mange forskellige tilbud i gang, hvoraf det 
er relevant at fremhæve de særlige aktiviteter, der kun har 
været mulige at søsætte pga. projektets økonomiske støtte:

• Ansættelse af fuldtids fastholdelseskonsulent frem til 
udgangen af skoleåret 2013/14. 

• Siden februar 2013 har vi kørt med såkaldte flexhold, der 
ud over at have samlæste niveauer er kendetegnet ved 
at have løbende optag hver uge, dvs. hurtig indsats.  Er 
SU-berettiget. Fra dette hold flyttes kursisterne løbende 
ud på de ordinære hold - når det giver mening for både 
lærere og kursist. Holdet kører året igennem, også selv 
om der ikke er fyldt op med kursister. 

Fravær

Aktiviteter
• Siden oktober 2012 har vi kørt med en såkaldt 

Ungeklasse, der kendetegnes ved at være et 
fuldtids ordblindeforløb på et hold med maks. 6 
kursister. Målet er at gøre de unge kursister med 
ordblindevanskeligheder klargjort til at påbegynde 
AVU Basis/G, dvs. 9. klasses niveau. Forløbet er ikke 
SU-berettiget og har derfor krævet et særligt stort 
samarbejde mellem VUC Djursland og Jobcentre. 
Næsten alle 6 kursister på holdet blev efter skolestart 
i 2012 vejledt fra Basis/G og skulle derfor gå fra 
SU til kontanthjælp, hvilket er to systemer, der 
kan være udfordringer med at gå frem og tilbage 
i – især for en i forvejen svag kursist. Det har 
krævet en stor arbejdsindsats fra studievejledere, 
fastholdelseskonsulent, lærere, ledelse og kursister 
ikke mindst. Derudover er et godt samarbejde med 
Jobcentret også en væsentlig faktor.  

• Umiddelbart efter opstart i august 2012 blev det klart, 
at for mange kursister på Basis/G havde brug for et 
særligt tilrettelagt tilbud for at kunne fuldføre forløb 
på AVU. Nogle kursister blev som nævnt vejledt videre 
til Ungeklassen, da de efter testning viste sig at være 
berettiget til ordblindeundervisning. Men den anden 
gruppe af svage kursister med psykiske og/eller sociale 
problemer, valgte vi at give mere plads på et lille hold 
for sig på AVU Basis/G. Det betød, at vi i praksis delte 
9. klasse op i to hold på hhv. 8 og 18. De ville under 
normale forhold på et normalt budget blive undervist 
på et samlet hold. Ved at opdele kursisterne i et fagligt 
stærkt og et knap så fagligt stærkt hold, er vi overbeviste 
om, at det har medvirket til, at vi kunne fastholde de 
allersvageste. I det nye skoleår har vi så kunnet bygge 
videre på det faglig niveau, så de svageste er nærmere 
målet med et godt prøveresultat fra AVU Basis/G (9. kl).
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Ud over den økonomiske ramme har projektet også muliggjort følgende: 

• Sikkerhed for den unge. VUC Djursland indgår i dag i et tæt samarbejde med UU Djursland og Jobcentret, således at der 
altid er kontakt med UU Djursland og / eller Jobcentret, når VUC Djursland må bede en kursist om at forlade skolen på 
grund af for stort fravær eller anden grund. 

• Der er løbende opfølgning og dialog mellem vores fastholdelseskonsulent, studievejleder og faste medarbejdere fra 
hhv. UU og Jobcenter. Dette sikrer, at den unge ikke forsvinder ud i ”ingenting” ved udmeldelse. 

• Fastholdelsespolitik. Vi har fået udformet en fastholdelsespolitik inkl. best practice, som løbende gennem projektet og 
fremover vil blive opdateret/udviklet. 

• Videndeling. VUC Djursland har afholdt personaledage den 5. oktober 2012, den 3. februar 2012 og den 1. februar 2013 
med fokus på målgruppens mange udfordringer og fastholdelse. På det seneste seminar deltog UU Djursland også med 
indlæg omkring problemstillingerne med de unge. Derudover har vi også i samarbejde med alle medarbejdere på skolen 
udarbejdet et ressourcekatalog, der kort beskriver, hvornår en lærer/medarbejder/leder typisk oplever at gøre en positiv 
forskel for en måske frafaldstruet kursist. 

Nye muligheder
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• Ansættelse af fastholdelseskonsulent / pædagog, der 
sørger for daglig opfølgning af fravær og tilstedeværelse. 
Helt konkret betyder, det:

1. Kursister, der ikke møder op om morgenen, bliver 
ringet op i løbet af formiddagen.

2. Kursister, der har stigende fravær bliver skarpt fulgt 
op med sms, samtaler og anden støtte, der kan 
hjælpe den enkelte kursist. Anden støtte er den 
hjælp, som ikke normalt er i skolens regi. Det kan fx 
være hjælp til at finde bolig, betaling af regninger, 
møder med bank, møder med sagsbehandlere, 
samtaler og møder med kriminalforsorgen osv

3. Kursister, der viser fremgang med både fremmøde 
og studieaktivitet får et skulderklap, så kursisten 
føler sig set – også når det går den rigtige vej. 

• Klasserumskultur. Lærerne arbejder for at sikre tryghed 
i klasserummet og har fokus på klassekulturen med 
plads til forskellighed og fokus på en fælles respekt for 
helheden, hvilket underbygges af lærernes egne ord 
i forbindelse med, at de skulle sætte ord på, hvordan 
de i deres metodefrihed har udviklet didaktikken og 
pædagogikken over for en målgruppe med overvægt af 
frafaldstruede kursister. 

• Vi har sat fokus på at undgå store forstyrrelser på de 
ordinære hold med opstart i august, da lærernes erfaring 
fortæller, at det kan medføre fravær og frafald for de 
svageste. Helt konkret betyder det, at vi har minimeret 
antallet af løbende optag på de ordinære hold og flyttet 
det til små hold, der oprettes løbende. 

• Lærerne har fokus på at tilrettelægge undervisning og 
niveau, så det passer til den enkelte kursist. Det kan fx 
være at skære ned i stofmængden og lektielæsningen, 
benytte alternative undervisningsmidler og indkøbe 
nyt materiale. Der er kort sagt rige muligheder for 
den enkelte lærer til at udvide de didaktiske metoder i 
undervisningen af målgruppen. 

• Der er indkøbt iPads i klassesæt og oprettet iPad-
lærerteam, så der også er mulighed for at integrere 
digitale medier i undervisningen, der måske kan gavne 

Nærvær og samarbejde
VUC Djurslands har som nævnt udviklet en fastholdelsespolitik med de aktiviteter, som virker for os i nuet og på længere sigt 
for nogle elementer. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at succes med fastholdelsesarbejde er andet end 
at følge denne manual. Vi lever i en dynamisk verden, og måden vi som ansatte tilgår vores kursister, er et vigtigt parameter 
for succes. Nærvær og relationsarbejde er for os vigtige parametre, hvis man skal have succes med fastholdelse af kursisterne. 
Denne påstand underbygges af det udarbejdede ressourcekatalog blandt medarbejderne på VUC samt hverdagens 
succesoplevelser i mødet med kursisterne. 

Succesoplevelserne i dette projekt bunder i dagligt at have fokus på den enkelte kursist i helheden: 

vores målgruppe.

• Vi har ved siden af undervisningen sat fokus på generel 
trivsel og fastholdelseskonsulenten har igangsat flere 
initiativer med god opbakning fra kursister og lærere: 

1. Frivillige gåture efter skoletid for at få bevægelse ind 
i den unges bevidsthed og dagsprogram

2. Indretning og oprettelse af kursistkøkken, hvor 
kursisterne lærer at lave mad for små midler, så 
bevidsthed om kost, sundhed og budget øges. 

3. Gratis morgenmad på skolen hver dag (havregryn 
med mælk). Dette kan også frit benyttes op ad 
dagen. 

4. Gratis svømmehold hver lørdag i lokalt idrætscenter, 
hvor fastholdelseskonsulent også deltager. 
(Finansieret af lokal puljefond)

• Lærerteamet har arrangeret flere udflugter til 
museer, teater og lignende på tværs af hold, fag og 
uddannelsesretninger (AVU, OBU, FVU), for derigennem 
at motivere til ny viden om samfund og kultur.

• Ud over optagelsessamtalen hos studievejlederen, 
så indkalder studievejlederen kursister til samtale 
i forbindelse med afslutning af skoleåret, så vi 
sikrer, at vejen videre giver mening for den enkelte. 
Studievejlederen indkalder stadig også til samtaler, når 
fraværet er stigende eller studieaktiviteten ifølge lærerne 
er faldende.

• Inkluderende praksis: Der er ikke faste grænser 
for forsømmelser. Nogle kursister er i stand til at 
gennemføre forløbene, selv om de ikke møder stabilt til 
undervisningen. Det kræver, at vi hele tiden har øjne på 
den enkelte kursists fravær fra både frafaldskonsulent, 
lærere, studievejleder og uddannelsesleder.  

• Tæt samarbejde med UU, Jobcentre og øvrige skoler.

• Statistik på individniveau.

• Søgning i puljer til projekter, der kan påvirke 
fastholdelsesarbejdet positivt.

• Pædagogiske dage, kurser og seminarer for de ansatte 
med fokus på undervisning og fastholdelsesarbejdet. 
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Gode resultater

• Vi har i perioden mindsket vores fravær med mere 
end 50 %. I foråret 2012 havde VUC Djursland på hold 
omfattet af projektet en fraværsprocent på omkring 60 
%. I foråret 2013 er denne fraværsprocent faldet til 38 %. 
Nogle måneder har vi et fravær under 30 %.

• Vi har fået opbygget selvværd, tryghed og netværk 
for mange kursister. Det fremgår dels af vores hverdag 
på skolen, hvor vi ser og hører forandringerne hos 
kursisterne og dels af den nævnte kursistanalyse. 

• Vi har fået flere til at gå til prøver og mange har fået 
karakterer fra 02 og opefter. 

• Diagnoser med mere betyder, at samfundet måske 
stiller urealistiske forventninger til mange unge i vores 
målgruppe. Derfor er det en glæde, at flere af disse unge 
får trukket nogle ekstra ressourcer frem og møder til 
prøverne på VUC – både skriftlige og mundtlige.

• Samarbejdet med Jobcentrene og UU Djursland er 
blevet særligt øget, hvilket ud fra vores synsvinkel 
er til glæde for de unge, der kommer ud af 
kontanthjælpssystemet og i uddannelse.

• Den hurtige indsats med opstart hver uge er blevet en 
naturlig del af VUC Djurslands måde at arbejde på – til 
glæde for de unge, hvor målet er uddannelse.

• Vi er godt på vej til at finde frem til netop de forløb 
og tilbud, der passer i arbejdet med at fastholde 
vores målgruppe i uddannelse. Vi har som skole fået 
erfaring i at tænke hurtigt i både udviklingen og 
administrationen af forløb, så vi også fremover kan være 
en aktiv medspiller i kampen om at løse Jobcentrenes 
udfordringer med at få flere unge i uddannelse.

• VUC Djursland har lært at tackle en undervisning, hvor 
det på trods af et stort og forskelligartet fravær er 
lykkedes at få progression i resultaterne.

• VUC Djurslands statistik viser tydeligt og reelt, hvordan 
fraværet udvikler sig i løbet af skoleåret.

• VUC Djursland er blevet bedre til at videndele.

• VUC Djursland har fået udformet en 
fastholdelsesstrategi, der tilpasses tidens udvikling. 

• VUC Djursland har bl.a. fået udarbejdet et 
ressourcekatalog, der viser, at vi er gode til at skabe 
nærvær for kursisterne. Lærerne er den vigtigste faktor til 
succes, når der arbejdes med denne målgruppe. 
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Forandringsstrategi
Efter at være ved vejs ende i projektet og med tilbageblik på både indsatser og løbende svar/beskrivelser til Rambøl, kan vi 
nærme os en forandringsstrategi. 

VUC har mindsket fraværet fra 60 procent til under 40 procent. VUC har modtaget kursister, der ikke tidligere har haft succes 
i skoleverdenen og måske aldrig var kommet i gang med uddannelse eller andet. Nedenfor har vi skitseret nogle idéer til, 
hvordan en skole kan lave en forandringsstrategi gennem forskellige statements og erfaringer.

• Diagnoser. Forskellige diagnoser, som f.eks. angst, 
betyder, at kursisterne skal behandles individuelt, og det 
skal deres fraværsgrænser også. 

• Tryghed. Vi tror på, at vi hjælper de unge bedre ved at 
kunne isolere de forskellige problemstillinger på en lille, 
overskuelig og tryg skole. De kursister, der ikke møder, 
ringer vi til om morgenen, og gør de fremskridt, fortæller 
vi det også. Vi viser, at vi har en oprigtig interesse for 
dem og i praksis er det muligt at kende alle på skolen. Vi 
har gennem vores kursistanalyse i december 2012 fået 
bekræftet, at det er lykkedes.

• Undervisning. Vi har på VUC en tradition for udbredt 
metodefrihed, så den enkelte underviser kan 
tilrettelægge sin undervisning afhængig af fag og 
holdsammensætning inden for krav fra bekendtgørelser 
og regler. I arbejdet med målgruppen har lærerne i 
deres redegørelser for, hvordan deres undervisning har 
udviklet sig nævnt følgende nøgleord:  
 o Personligt engagement 
 o Godt og smittende humør 
 o Overskud 
 o Øget fokus på differentiering 
 o Inddragelse af kursister i planlægning 
 o Personlig undervisningsstil 
 o Vælge selektivt imellem  ”nye” 
  undervisningsmetoder  
 o Autenticitet og øjenhøjde 
 o Lektiefri 
 o Klar struktur 
 o Anerkendelse på trods

• Klasserumskultur. Læreren arbejder for at sikre et trygt 
og nærværende undervisningsmiljø. Der er plads til 
forskellighed og respekt for helheden.

Kursisterne
Personaleudvikling. 
Målgruppen for projektet har typisk en social svag 
baggrund samt diagnoser med sig. Det stiller yderligere 
og nye krav til lærerne samt til deres uddannelsesniveau. 
Derfor efteruddannes lærerne på kurser (planlagte såvel 
som selvvalgte) og personaledage med ekstern inspiration 
som supplement til deres profession som erfarne 
folkeskolelærere.  

De ansatte

Samarbejdspartnere. 
VUC arbejder primært tæt sammen med UU og Jobcentre. 
Sekundært med de øvrige uddannelsesinstitutioner.

Interessenter

• Fastholdelse. VUC er med til at sikre en større og bedre 
fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet. Det 
gøres ved at give de unge en identitet som kursist på 
VUC gennem tryghed, relationer og netværk på skolen. 
Alt sammen noget, der fremmer fastholdelsen og som 
samtidig kan være med til at påvirke meningen med 
tilværelsen i en positiv retning. 

• Ikke skoleaktiviteter. Med fastholdelseskonsulenten 
kører skolen mange aktiviteter som madlavning, 
gåture, svømning, diverse besøg osv. Det har en positiv 
indvirkning på relationer med mere.

• Mad. Vi har indrettet et kursistkøkken i Grenaa, hvor 
kursisterne lærer at lave mad på et lille budget samt tage 
hånd om egen kost i løbet af dagen. Der er indført gratis 
morgenmad på skolen (havregryn med mælk), som frit 
kan tages op ad dagen og til frokost. Dette sikrer, at 
ingen kursister behøver at miste koncentrationen pga. 
manglende mad.  

• Derudover henvises til VUC Djurslands 
fastholdelsespolitik af 17. august 2012, hvoraf der 
fremgår en konkret køreplan.

Fastholdelsesaktiviteter
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• Fravær. Skolen følger konstant op på fravær, og 
kursisterne ved, at vi gør det. Fastholdelseskonsulenten 
følger op på dagligt fravær, studievejlederne 
følger de overordnede statistikker og følger op på 
lærerhenvendelser omkring kursiser på en særligt 
oprettet mailkonference. Studievejlederen indkalder de 
særligt frafaldstruede kursister til samtaler i samarbejde 
med uddannelseslederen. På kursisterne virker det både 
irriterende og betryggende.

• Repressalier. VUC kan helt på spidsen fjerne kursisternes 
økonomiske grundlag ved at uddannelseslederen 
melder kursisten ud og dermed stopper for deres SU. 
Forinden kan fx lærerne selv indføre og afprøve regler, 
som fx at låse døren til klasseværelset, når der er gået 
fem minutter over ringetiden. Så forstyrres andre 
kursister ikke. Repressalierne bruges ad hoc og efter 
aftale i de enkelte lærerteams. Alle indsatser er forsøg 
og tilpasset det enkelte hold og den enkelte kursist. Den 
forkromede løsning, der gælder alle findes ikke. 

• Statistik og fraværsregistreringer. Vi forsøger hele tiden 
at blive bedre, til det vi gør ved at udarbejde og følge 
praksisnære statistikker. Der kan være mange forskellige 
måder at registrere kursisternes fravær på. Vi gør det på 
den måde, at vi registrerer antal udbudte (undervisnings) 
minutter og sætter op mod antal modtagne 
(undervisnings) minutter. Specielt nye kursister, der stort 
set aldrig møder op til undervisningen, trækker vores 
statistik i den forkerte retning, idet disse kursister er med 
til at hæve det gennemsnitlige fravær på skolen. 

• Opfølgning på lærerværelset. Hver fredag gennemgår 
personalet (under frokosten) i opstarten af projektet 
og i arbejdet med den nye målgruppe, den ugentlige 
fraværsstatistik samt øvrige oplevelser med kursisterne. 
Senere i projektet sker denne opfølgning både på 
mailkonferencer og på løbende teammøder med god tid 
til at drøfte enkeltkursister på tværs af fag og niveau.

• Inkluderende praksis. Der er ikke faste grænser 
for forsømmelser. Nogle kursister er i stand til at 
gennemføre forløbene, selv om de ikke møder 
stabilt til undervisningen. Derfor behandles 
kursisterne individuelt i samarbejde med både 
lærere, studievejledere, fastholdelseskonsulent samt 
ledelser. Ud over den daglige snak sker drøftelserne på 
mailkonferencen. 

• Fagmangel. VUC mangler et fag eller en mulighed for at 
integrere SU-berettiget timer i undervisningen, hvor de 
helt basale sociale færdigheder skal indarbejdes. Sådan 
gør du rent, laver mad, motionerer, bliver velsoigneret, 
møder til tiden, får din økonomi til at hænge sammen 
etc. Mange unge skal først i en voksen alder lære sociale 
kompetencer og relationsskabende aktiviteter for at 
komme videre i livet. Vi har i forbindelse med projektet 
haft succes med at sætte en fuldtidsmedarbejder på at 
dække denne mentor- og fastholdelsesopgave.

• Hurtig indsats. Løbende optag er vigtigt, ellers viser 
flere statistikker, at de unge uden uddannelse forsvinder 
ud til ingenting og er svære et hive tilbage i systemet. 
I dag har vi optag hver mandag. Et løbende optag 
bliver vanskeligere og vanskeligere jo tættere, vi når 
prøveperioden for AVU, da det kan være svært at nå 
at gennemgå stoffet og leve op til bekendtgørelserne 
på hold med løbende optag. Derfor kunne det være 
oplagt for målgruppen at have mulighed for at 
kunne klargøre sig på introducerende forløb forud 
for opstart af prøvefagene på fx AVU. Det kunne både 
sikre hurtig indsats, men også klargøre den enkelte til 
uddannelseskravene på prøvefagene. 

• Persondataloven. Loven er en hindring for at følge 
kursisterne i adfærd gennem uddannelsessystemet. UU 
foreslås som koordinator på denne opgave.

Registreringer Ønsker
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Konklusion
Der findes ingen nemme løsninger til at opnå succes med 
at fastholde og give de unge – og specielt de frafaldstruede 
unge mænd – en uddannelse, når optaget af kursister sker 
i en udsat gruppe med en svag social baggrund uden det 
store netværk. 

Alligevel er det lykkedes for VUC Djursland at få et højt fravær 
på 60 procent ned til et niveau på under 40 procent. Dette 
er sket ved en række tiltag, hvor fokus generelt har været på 
positive værdier, struktureret opfølgning og relationsarbejde. 
Det er lykkedes at isolere det markante fravær (omkring 60 
procent) til flexklassen med det løbende optag og dermed få 
fraværet ned på de ordinære hold (omkring 37 procent).  

Dette projekt har været med til at fastholde en langt større 
del af målgruppen i uddannelse, end vi tidligere har opnået. 
Vi er i samarbejde med den unge selv og relevante aktører 
kommet ind til kernen af de vanskeligheder, der har gjort 
det svært at følge den lige vej gennem skolesystemet. Vi har 
afdækket ordblindeproblematikker og har samtidig været 
i stand til at tilbyde et helhedsorienteret tilbud, der gør det 
muligt at nå målet om at få mere og bedre uddannelse. 
Gennem skræddersyede forløb med forskelligt indhold er 
det muligt, at flere kursister oplever en følelse af at være på 
niveau i fællesrummet, samtidig med at der bliver taget hånd 
om faglige og personlige vanskeligheder, der hidtil har været 
en barriere for at kunne modtage undervisning.  

Relationsarbejde og et fagligt professionelt engagement i 
forhold til målgruppens vanskeligheder muliggør de mange 
succesoplevelser, vi oplever i hverdagen på VUC. Og vi vil 
fremadrettet fortsat være i en proces, hvor vi bliver klogere 
og bedre til at tackle og styre arbejdet med frafaldstruede 
unge mennesker uden ungdomsuddannelse – særligt unge 
mænd. 

VUC Djursland vil gerne takke de lokale beskæftigelsesråd 
på Djursland og Ministeriet for Ligestilling og Kirke for de 
økonomiske donationer, der har gjort det muligt at give 
mange unge mening, fastholdelse og retning i deres vej mod 
mere og bedre uddannelse. 

Side 12



Side 13



Appendiks

Vi har valgt at tage nogle brudstykker af kommunikationen med Rambøll under projektet ud. Vi har valgt at illustrere, hvilke 
spørgsmål vi er blevet udfordret med undervejs i projektet, samt de svar som VUC Djursland har responderet med. Det giver 
alt i alt en god forståelse for aktiviteten og progressionen i projektet Mening, fastholdelse og retning.  

Uddybende kommentarer

Spørgsmål 1
Øget livskvalitet og meningsfuld tilværelse for 
målgruppen

VUC Djursland har et uformelt skolemiljø 
fordelt på 5 mindre bygninger på Djursland. Vi 
tilstræber gode faciliteter i såvel fællesområder 
som i klasseværelserne. Det tekniske udstyr i 
klasserne samt i fællesrum tilstræbes at være 
på et højt og tidssvarende niveau. Rengøringen 
og bygningsstandarden ønskes på et positivt 
middelniveau. Skolen tilstræber et voksent 
miljø, hvor der skal være plads til stort set alle. 
Fastholdelseskonsulenten laver arrangementer 
i såvel skoletiden samt ad hoc uden for 
åbningstiden. På de skoler, hvor vi har kantine, 
ses kantinen som et samlingspunkt. 

I en landsdækkende trivselsundersøgelse (2011) 
kårede kursisterne os til at være landets bedste 
VUC. Undersøgelsen omfattede 7 hovedområder, 
hvoraf VUC Djursland placerede sig bedst inden 
for undervisning, undervisere, socialt miljø og 
udstyr. 

Livskvaliteten måles gennem elektroniske 
spørgeskemaer, der følges op med efterfølgende 
samtaler med fastholdelseskonsulenten, der også 
bliver tovholder på denne trivselsopgave.

I december 2012 gennemførte VUC Djursland 
en kursistanalyse for AVU. På en skala fra 1-10, 
hvor 10 udtrykker den bedste score, ligger VUC 
Djursland generelt på 8. Af de kvalitative svar 
fremgår det, at kursisterne er opmærksomme på, 
at skolen følger og følger op på fravær. I analysen 

får VUC Djursland en flot bedømmelse, og det 
er gennem analysen blevet underbygget, at 
livskvaliteten er stigende og har været med til at 
give kursisterne mening med tilværelsen. 

De oplever en positiv identitet ved at gå på VUC 
Djursland.

Spørgsmål 2 
Øget viden om effektive indsatser ift. 
motivering af frafaldstruede unge mænd mod 
uddannelse.

I 2012 fik VUC Djursland udformet en 
fastholdelsesstrategi for hele skolen. For at 
motivere de unge mænd til mere uddannelse 
laver skolen pædagogiske tiltag, der er dannet på 
baggrund af input fra personaleseminar, daglige 
samtaler og løbende statistik. 

Spørgsmål 3 
Intensiveret samarbejdsrelation mellem de to 
jobcentre samt uddannelsesinstitutionerne

Vi har gennem de sidste to år fået intensiveret 
vores samarbejde med de to Jobcentre. Vi har 
deltaget aktivt i tværgående styregrupper inden 
for ungdomsuddannelser på Djursland, hvor 
Jobcentrene også sidder med. Her bliver det 
tydeligt, hvor behovet for indsats over for unge 
ledige ligger. VUC har kunne løfte opgaven med 
hurtigt indsats og en grundlæggende vurdering 
af, hvad der skal til for, at den unge ledige kan 
klargøres til uddannelse. 

I dag er VUC Djursland en naturlig 

samarbejdspartner for jobcentrene, idet VUC 
Djursland er med til at løse jobcentrenes opgaver 
omkring de frafaldstruede unge.

Spørgsmål 4
Best practice model ift. fastholdelse af drenge 
og piger, som er direkte implementerbar af 
øvrige skoler, UU og jobcentre

Nedenstående er eksempler på aktiviteter, der 
har givet/og giver resultater

• Ring kursister op om morgenen, hvis de 
ikke møder

• Ansættelse af fastholdelseskonsulent / 
pædagog 

• Vi har skåret ned i stofmængden og 
lektielæsningen

• Fastholdelseskonsulenten gennemfører 
vandreture og prøver at få bevægelse ind i 
den unges bevidsthed og dagsprogram 

• Vi har indrettet et kursistkøkken i Grenaa, 
hvor kursisterne lærer at lave mad samt 
tage hånd om deres eget madinput i løbet 
af dagen. Der er indført gratis morgenmad 
på skolen (havregryn med mælk). Dette kan 
også frit tages til frokost 

• Klasserumskultur: Læreren arbejder for 
at sikre et netværk for den enkelte. Der 
er plads til forskellighed og respekt for 
helheden

• Udflugter til museer, teater eller lignende



• Inkluderende praksis: Der er ikke faste 
grænser for forsømmelser. Nogle kursister er 
i stand til at gennemføre forløbene, selv om 
de ikke møder stabilt til undervisningen

• Tæt samarbejde med UU, Jobcentre og 
øvrige skoler

• Statistik

• Søgt i puljer til fastholdelsesarbejdet. 

• Kurser, seminar og konferencer for ansatte, 
fælles og selvvalgte: Cooperative Learning 
(seminar), ”Hold fast på dine kursister” 
(konference), Lektiefri (Tøndermodel, fælles 
oplæg), iPad introduktion (teamoplæg), 
Norsma 7 (forskningskonference om elever i 
vanskelighed i matematik) 

Spørgsmål omkring 
effekter af projektet
Spørgsmål 5
Lige muligheder for alle piger og drenge ift. at 
få fodfæste i uddannelsessystemet (hvordan 
måles det?).

Vi kan ikke konkludere, at flere drenge end 
piger får fodfæste i uddannelsessystemet. 
Men vi er sikre på, at flere af vores unge får 
fodfæste i uddannelsessystemet via det 
fastholdelsesarbejde, VUC Djursland foretager 
sig. Hertil kommer overdragelsesforretningen 
til UU og Jobcentret, såfremt den unge dropper 
ud af skolen. Persondataloven besværliggør 
imidlertid, at vi følger de unges videre færd 
eksempelvis et år efter, at de har forladt os.

Spørgsmål 6
Flere unge mænd gennemfører en 
ungdomsuddannelse

Det er for tidligt at svare på dette punkt for 
nuværende.

Drengenes/pigernes fodfæste i 
uddannelsessystemet kan måles ved at følge alle 
kursisterne i en periode inklusive de kursister, der 
går videre på andre skoler, efter de har været på 
VUCD. Persondataloven hindrer VUC Djursland i 
at følge kursisterne, når de har forladt skolen.

Hvor mange unge der kommer til at gennemføre 
en ungdomsuddannelse vil afhænge meget af 
social baggrund / matchgruppe. Vi har endnu 
ingen reelle bud på begrundede succeskriterier, 
men vores erfaring viser, at vejen er lang, idet 
flere kursister ikke har de sociale og basale 
kompetencer på plads.

Spørgsmål omkring 
indikatorer i projektet
Spørgsmål 6
Antal kursister, der gennemfører det 12 ugers 
forløb (målet er 200 pr. år)

En ændret fortolkning af en bekendtgørelse 
for faget introducerende undervisning i januar 
betød, at vi i januar/februar 2012 redefinerede 
vores projekt, således at kursisterne fra denne 
dato er blevet tilbudt AVU basis +G niveau. Vi 
gennemfører derfor ikke 12 ugers forløb længere. 
I perioden fra den 1. september 2011 til den 
29. juni 2012 har i alt haft 216 kursister, heraf 
122 mænd, der har fulgt den introducerende 
undervisning / AVU basis +G. 

I skoleåret 2012/2013 har vi haft løbende optag 
hver mandag, og det optagne niveau af kursister 
kommer på årsbasis til at ligge i niveauet 200 
kursister, hvoraf en tredjedel fortsætter i en 
længere periode hos VUC Djursland.

Spørgsmål 7
Generelt manglende overvejelser omkring 
indikatorer til måling af, hvorvidt resultater og 
effekter opnås samt tilhørende succeskriterier. 
(OBS – der skal opstilles indikatorer og 
succeskriterier for alle resultater og effekter, 
ellers er det ikke muligt at måle på og vurdere, 
om de er opnået). Forslag til indikatorer er:

- Antal deltagere der påbegynder uddannelse 
efter endt kursus (hvor mange forventer I – 
succeskriterium?)

- Antal drenge og unge mænd, der fastholdes i/
gennemfører en uddannelse (hvor stor stigning 
skal der være?)

- Deltagernes tilfredshed med kursusforløbet, 
herunder form, indhold, opnået viden, værdi mv.

Af de kursister, der bliver visiteret til VUC 
Djursland, forventer vi, at en tredjedel fortsat vil 
gå hos os efter tre måneder. Vi ved endnu ikke, 
hvor mange vi kan forvente vil komme herfra 
med et eksamensbevis. Blandt kursisterne er der 
nogen, der har et stort fravær jævnfør vedlagte 
statistik. Derfor må det forventes, at flere af disse 
enten ikke går til eksamen, alternativt ikke har 
mulighed for at bestå en eksamen (…)
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