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Julen nærmer sig, og det betyder, at alle UU vejledere lige nu har travlt med i samarbejde med sko-
lerne at uddannelsesparathedsvurdere alle ca. 8.000 elever i 8.-10. klasse. Uddannelsesparatheds-
vurderingen skal være afsluttet 15. januar, hvor alle elever og deres forældre får skriftlig besked om 
deres vurdering. For de elever, som bliver vurderet ”Ikke uddannelsesparat”, skal UU i samarbejde 
med skolen iværksætte en målrettet vejlednings- og skoleindsats med det mål, at eleven kan blive 
uddannelsesparat inden afslutningen af grundskolen.  

I den proces er det klart, at vi i samarbejde med Magistraten for Børn og Unge skal være meget op-
mærksomme på at forberede eleverne og deres forældre så uddannelsesparathedsvurderingen bli-
ver opfattet som en mulighed for at få den rette hjælp, støtte og vejledning i bestræbelserne på at 
blive parat til ungdomsuddannelse på den korte eller lange bane. Samarbejdet om at skabe en smi-
digere parathedsproces indgår også i Ungehandlingsplanen, som rådmændene for både Magistra-
ten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistraten for Børn og Unge har besluttet. Du kan læse 
mere om Ungehandlingsplanen i dette nummer af UU INFO 

I det kommende år kommer der også til at ske nogle spændende forandringer for UU, idet vi allerede 
nu er i gang med at forberede etableringen af den kommende Sammenhængende Ungeindsats 
(KUI), som et bredt flertal i folketinget har besluttet. Byrådet besluttede i november, at KUI, som skal 
være etableret til august 2019, skal forankres i det nuværende driftscenter ”Unge og Uddannelse” i 
Jobcentret, som UU allerede er en del af. Her er det kun en fordel, at hele Unge og Uddannelse til 
maj flytter sammen i samme bygning på Kalkværksvej, så de fysiske rammer også kommer til at un-
derstøtte en tættere koordinering af den tværgående ungeindsats.  

Så det bliver endnu et spændende år, som vi går i møde.  

Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og god læselyst med dette nummer at UU INFO.  

 

Anders Skov 

Afdelingsleder  

UU Aarhus Samsø  

 

I denne udgave af UU INFO er illustrationerne fotos af  

malerier af Telle Stolberg og Birgit Mølgaard.  

 

Kontakt 

Telle Stolberg: post@telle.dk 

Birgit Mølgaard: birgit@molgaards.dk  
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Ungehandleplaner – et samarbejde på tværs af MBU og MSB 

Af koordinator Eva Geer og afdelingsleder Anders Skov  

I forlængelse af ekspertudvalgets anbefalinger i rapporten: ”Aftale om bedre veje til uddannelse og 

job”, der blev til regeringsudspillet: Tro på dig selv - det gør vi”, vedtog rådmændene for MBU og MSB 

i august 2018 en Ungehandlingsplan. 

Ungehandlingsplanen giver en rigtig god mulighed for at understøtte de politiske intentioner og sikre 

fremdrift i arbejdet med unges uddannelsesparathed i grundskolen samt overgang til uddannelse og 

beskæftigelse bl.a. gennem Den Kommunale Ungeindsats (KUI) og Den Forberedende Grunduddan-

nelse (FGU) 

Ungehandlingsplanen består af fem arbejdsgrupper på tværs af MBU og MSB. Herudover er det også 

intentionen at inddrage praksisniveauet og/eller andre relevante interesser. 

De 5 arbejdsgrupper er organiseret på følgende måde: 
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Arbejdsgrupperne er lige nu ved at udarbejde deres kommissorier og en tids– og procesplan for de 

opgaver, der skal udføres. 

I to ud af de fem arbejdsgrupper arbejdes der med uddannelsesparathedsprocessen. En opmærk-
somhed, der forventes at give processen en større smidighed og som forhåbentlig bliver til gavn for 
de unge, den berører. 

I arbejdsgruppen vedr. uddannelsesparathedsvurdering arbejdes  bl.a. med at forberede elever og 
forældre på processen, samt hvordan vi støtter de elever, som bliver vurderet ikke uddannelsesparate 
frem mod at blive uddannelsesparate. 

Den 5. handleplansgruppe arbejder med den kommende KUI og sammenhængen med FGU. Her ar-
bejdes der henimod kendte deadlines, da begge indsatser skal være klar til sommer 2019.  

Alle arbejdsgrupper koordineres sådan, at der kan videndeles på tværs af grupperne, og sådan at de 
overlap, der måtte være, bliver justeret undervejs.  

Det forventes, at der allerede i begyndelsen af det nye år bliver planlagt, hvilke prøvehandlinger grup-
perne ønsker afprøvet. 

Vi glæder os til det videre arbejde med ungehandlingsplanen, som vi er sikre på vil give endnu mere 
kvalitet i samarbejdet om de unges overgang til ungdomsuddannelse. 

 

Birgit Mølgaard 
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Færre unge afbryder deres ungdomsuddannelse 
Af afdelingsleder Anders Skov 

Der er sket et markant fald i antallet af unge i Aarhus Kommune, som afbryder deres ungdomsuddan-
nelse. Det viser den årlige opgørelse af afbrud fra ungdomsuddannelserne, som Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning (UU Aarhus-Samsø) har udarbejdet i forbindelse med den årlige afbrudsrapport.  

Rapporten viser, at antallet af afbrud fra ungdomsuddannelser blandt 15 – 24-årige med bopæl i Aar-
hus Kommune er faldet fra 1.996 afbrud i skoleåret 2016/2017 til 1.606 afbrud i skoleåret 2017/2018. 
De 390 færre afbrud svarer til et fald på 19,5 %. 

 

Rapportens figur 1, s. 8: Samlet antal afbrud blandt 15 – 24-årige over femårig periode. 

 

Det er især på erhvervsuddannelserne, at der er sket et markant fald i antallet af afbrud. Således af-
brød 687 fra en erhvervsuddannelse i skoleåret 2017/2018 mod 1.037 i skoleåret 2016/2017. Et fald på 
33,8 %. 

UU har de sidste 5 år haft et samarbejde med alle byens ungdomsuddannelser om at fastholde flere 
unge i deres uddannelse.  
Målet er, når vi påbegynder en koordineret indsats for en ung, der er i risiko for at afbryde, i prioriteret 
rækkefølge: 

• Fastholde den unge i nuværende uddannelse  

• Hurtig overgang til anden uddannelse  

• Overgang til selvforsørgende uddannelse  

Derfor er det også et mål, at så få som muligt modtager offentlig forsørgelse efter at have afbrudt deres 
uddannelse. I rapporten fremgår det, at antallet af unge, som modtager offentlig forsørgelse efter et af-
brud også er faldende. 

Uddrag af rapportens figur 5, s. 16: Antal unge, der modtog offentlig forsørgelse efter afbrud. 
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Hvad ved vi om de unge, der afbryder en ungdomsuddannelse? 
I dette års afbrudsrapport har UU Aarhus-Samsø i samarbejde med Magistratsafdelingen for Børn og 
Unge foretaget en sammenligning af fravær og karaktergennemsnit i 9. klasse mellem de unge, der 
afbrød en ungdomsuddannelse i skoleåret 2017/2018 og den samlede gruppe af unge, der var i gang 
med en ungdomsuddannelse på opgørelsestidspunktet.  
Ikke overraskende viser opgørelsen, at en stor del af de unge der afbrød deres ungdomsuddannelse, 
havde mere fravær og lavere karakterer end de unge, der ikke afbrød.  

Men det er dog værd at bemærke, at 57 % af de unge, som afbrød deres ungdomsuddannelse, ikke 
havde et bekymrende fravær, da de gik i grundskolen. Derudover havde 62 % af de unge, som af-
brød en ungdomsuddannelse, et karaktergennemsnit over 5,0 ved deres afgangsprøver i grundsko-
len.  

Så der er altså også unge, som var velfungerende i grundskolen, som afbryder deres ungdomsud-
dannelse.  
Hele rapporten kan ses på UU Aarhus-Samsøs hjemmeside  Klik her 

 

 

 

 

Evaluering af projekt Studievalgsportfolio fra 8. klasse til gen-

nemført ungdomsuddannelse 

Af koordinator Eva Geer 
 

Formålet med projektet var bl.a. at undersøge, om/hvordan studievalgsport-
folioen kan bygge bro mellem elevernes refleksion over valg af ungdomsud-
dannelse i grundskolen og efterfølgende på ungdomsuddannelsen. Og med 
det være medvirkende til at kvalificere de unges valg af ungdomsuddannel-
se 
 
En af prøvehandlingerne i projektet blev at arbejde med Studievalgsportfoli-
oen i en form, hvor eleverne på 8. årgang udfyldte en lille del af portfolioen, 
mens de var på uddannelsesinstitutionen i forbindelse med introduktionskur-
ser og E:dag (Erhvervsintroducerende dag). Dvs. mens de havde indtryk og 
refleksioner fra besøget i frisk erindring.  
 
Idéen med at flytte elevernes arbejde med studievalgsportfolioen fra skolen 
og ud på uddannelsesinstitutionerne gav en række værdifulde erfaringer og 
vigtig læring.  
Bl.a. blev det tydeligt, at studievalgsportfolioen umiddelbart er velegnet som 
et redskab til at opsamle refleksioner, der er relevante før eleven vælger 
ungdomsuddannelse. 
 
Projektet genererede nogle meget eksemplariske svar særligt fra de elever, 
der udfyldte deres portfolio, mens de var på introduktionskurserne: 
 

Fakta:  
Arbejdet med studievalg-
sportfolioen er en del af 
en læringsproces, der skal 
støtte den unge i valget af 
ungdomsuddannelse og 
være med til at sikre, at 
den unge vælger ung-
domsuddannelse på et 
kvalificeret grundlag.  
Arbejdet med portfolioen 
tager udgangspunkt i de 
vejledningsaktiviteter, den 
unge deltager i i løbet af 
8. og 9. klasse og består i, 
at den unge løbende sam-
ler og reflekterer over sine 
erfaringer. 

 

https://uu.aarhus.dk/media/18575/afbrudsrapporten-2018-pdf.pdf
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Overordnet har det været positivt, at projektet har givet mulighed for at diskutere indholdet og udbre-
de kendskabet til studievalgsportfolioen og give såvel UU vejledere som grundskoler og ungdomsud-
dannelser fortrolighed og konkrete erfaringer med brugen af portfolioen. 
 
De første unge med en studievalgsportfolio ansøger ungdomsuddannelserne 1. marts 2019.  
Vi glæder os til at se portfolioen virke og håber, at vi i samarbejde med skoler og ungdomsuddannel-
ser får mulighed for løbende at justere tilgangen – og  udfyldningen af studievalgsportfolioen, sådan 
at den kan være et medvirkende redskab til - gennem refleksion - at mindske frafaldet på ungdomsud-
dannelserne.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg ved nogenlunde, hvordan det fungerer. 
På Aarhus Tech lærte vi, hvordan skolen fungerede og at der mangler arbejdskraft. På STX var det næstten det samme, 
som normal skole: 
1.  Hver elev har ligesom hver deres skema, og har ikke et fast klasseværelse, hvilket gør, at de ikke bliver trætte af at se 
på det samme lokale hele tiden. 
2. Vidste ikke, at man havde fri så tidligt. 
3. Det er ikke hårdt på skolen, men det er hårdt derhjemme, når du laver lektier. 
4. Man skal have meget opmærksomhed på sine lektier, fordi man laver en del lektier. 

Jeg har lært en masse om design og hvordan 
man behandler billeder. 
Jeg føler at jeg er blevet positivt overrasket, da 
jeg havde troet, at vi bare skulle sidde og arbej-
de. Men sådan var det overhovedet ikke. 
Jeg føler at mit syn er blevet ændret en del, da 
jeg havde troet at det eneste man kunne blive 
var frisør osv. Men det er det slet ikke, der er 
mange muligheder. 
 

Jeg blev overrasket over at der var så mange forskellige dyr 
som fx de tropiske og forsøgsdyrene. Kravene for at komme 
ind er at man skal have mindst 02 i dansk og matematik. 
Jeg har særligt lagt mærke til alle dyrene og de søde menne-
sker, som også har meget forstand på det de laver. Det har en 
lille smule ændret mit syn på uddannelsen, på den måde at 
det også kræver en del og at det ikke bare er hygge om dyre-
ne hele tiden, selvom der selvfølgelig også er plads til det.  
Alt i alt synes jeg at det har været sindssygt hyggeligt. 

Telle Stolberg 
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AarhusSkills 2018/19 med vokseværk 
 
Af udviklingskonsulent Hanne Marklund. Foto: Gellerup Filmprojekt 

Da AarhusSkills lukkede dørene den 15.11. var det med rekorder på flere fronter. 
Knap 4.000 besøgende henover dagen havde været igennem hele Ceres Park & Arena i arrange-
mentets åbningstid mellem 9 og 19. 

Først med Skills Stafettens knapt 500 deltagere og 1200 medvirkende på lægterne fra kommunens 8. 
klasser; så de mange besøgende fra 7.-10. klasserne i Aarhus på besøg hos de seks erhvervsskoler i 
de 3 haller og i Søjlegården – og efter en kort kaffepause – forældre og elever fra 8. klasserne på 
målrettede besøg på EUD-Messen, som åbnede dørene mellem kl. 16 og 19. I alt altså knapt 4.000 
personer mod et par hundrede færre sidste år. 
 
Nogle af deltagerne i Skills Stafetten 

 

 

 

 

 

 

 

En anden rekord gjaldt på rådmandssiden. Hele to rådmænd havde en aktiv rolle på dagen. Rådmand 
Kristian Würtz, MSB stod for den officielle åbning af arrangementet om morgenen, og til præmieover-
rækkelserne i Skills Stafetten tog Rådmand Thomas Medom, MBU over og delte præmier ud til de 
glade vindere fra de seks hold, som skal videre til DM i SKILLS i Næstved i april måned. 

Og det er: 
Forældreskolens 8.q og 8.x hver med to hold, 
Lystrup Skoles 8.c med et hold, 
Engdalskolens 8.c med et hold. 

 

Brug for flere faglærte 
Danmark har brug for flere faglærte. Det ligger helt fast. Op mod 70.000 faglærte i 2015 viser frem-
skrivningerne – og selvom der har været og er øget fokus på at få de unge til at vælge en erhvervsud-
dannelse med bl.a. Skills-aktiviteterne – ja så er gymnasiet stadigt de unges foretrukne uddannelses-
valg. 

Der arbejdes konstant med nye tiltag både i Aarhus Kommune, i SkillsDenmark og i AarhusSkills for 
at skabe og implementere nye initiativer til at styrke de unges viden om erhvervsuddannelserne og for 
at skabe og præsentere positive fortællinger om gode rollemodellers karrierer og gode erfaringer med 
erhvervsuddannelser. 

 

Se video fra EUD Messen her -  

 

Regitze, Victoria og Lukas,  

8.c, Kragelundskolen 
Christian, Mathilde, Dilanur,  
8.d, Engdalskolen 

Katarina, Nicolas, Alex Philip 
8.y, Forældreskolen 

https://youtu.be/0Ji-05Ma3EE
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”Hvis en erhvervsuddannelse er svaret – hvad er så  

spørgsmålet?” 
- En øjenvidneberetning fra EUD-messen i Ceres Park d. 15. november 2018 

Af koordinator og UU vejleder Tina Sall Jensen 

Repræsentanter fra Jordbrugets Uddannelsescenter, Aarhus Tech, Aarhus Business College, SOSU, 
VIA beklædning og IOOS står klar denne aften i november. Klar til at imødekomme de unge og deres 
forældre og til at besvare spørgsmål om lige præcis deres uddannelsesmuligheder. De unge kan shop-
pe uforpligtende rundt mellem standene eller standse op og fordybe sig i faggruppernes arbejde. Der er 
masser af leg og interaktion. Hos IOOS kan man støbe en tand. Det kræver præcision og stor koncen-
tration. Hos Aarhus Business College er der marked – de fremtidige iværksættere, salgsassistenter el-
ler indkøbere har indkøbt partier af varer, der nu skal sælges videre.  

Line på 14 år er mødt op sammen med sin mor. De står lidt i indgangen til hallen og ser rundt for at ori-
entere sig. Jeg nærmer mig med at ”Velkommen – er der noget særligt, I søger?”. Line ser på sin mor, 
der med et blik på min UU-vest svarer: ”Njaaah, vi er her mest for at kigge lidt rundt og høre mere om 
de forskellige uddannelser. Men måske noget med natur og gartner kunne være spændende at starte 
med. Ved du, hvor vi så går hen?”.  

Klokken er 19.02 og der er rig aktivitet rundt om i hallerne. En ung mand holder tungen lige i munden, 
mens han bakser med formene hos tandteknikerne. Line og mor er faldet i snak med en lærer på Jord-
brugets Uddannelsescenter. Læreren har en plante under armen. Der er kø hos uddannelsen til gastro-
nom, der serverer små lækkerier. På markedet ekspederer den kommende salgsassistent en familie, 
der øjner muligheden for at købe julegaver i god tid.     

På min vej fra en hal til en anden overhører jeg en far, der siger til sin søn: ”Ja, det virker til, at en er-
hvervsuddannelse er svaret – men sig mig lige - hvad er spørgsmålet?”. Resten af aftenen vil sætnin-
gen ikke slippe mig.  

Når vi I UU afholder kollektiv vejledning i efteråret i 8. klasse, er omdrejningspunktet, at eleverne skal 
træffe et valg om, hvilke introduktionskurser, de ønsker at besøge i foråret. Som et led i denne valgpro-
ces, er eleverne på E-dag, UU afholder infoaften på de lokale skoler om uddannelsesmuligheder. Ele-
verne er til infomøder på gymnasierne og HF. Besøg på AarhusSkills og EUD-messen i Aarhus Ceres 
Park og Arena står i erhvervsuddannelsernes tegn.  

I kollektiv vejledning præsenterer vi eleverne for både en tragt og en raket, der på hver sin vis skitserer 
elevernes proces med indsamling af information om uddannelser, der skal føre frem til et valg. Når vi i 
samarbejde med grundskolerne efterbehandler uddannelsesaktiviteter i Uddannelse og Job, i kollektiv 
vejledning og i elevens studievalgsportfolio, tager vi udgangspunkt i netop nysgerrigheden og spørgs-
målene: Hvad oplevede du? Hvad blev du mere nysgerrig på? 

Vi finder ikke et svar uden først at have formuleret et spørgsmål. Jeg nåede desværre ikke at høre, 
hvad drengen svarede sin far, men jeg håber, at uddannelsesmessen 2018 med al sit faglige overskud 
kan pirre en spirende nysgerrighed og føre en masse spørgsmål med sig hos både elever og forældre i 
8. klasse     
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Personalia 
 
Nye medarbejdere 

Jeg hedder Tenna Bak og startede den 1. august som UU vejleder – hvilket jeg er rigtig glad 
for!  
Jeg blev færdig med Diplomuddannelsen i vejledning sommeren 2016 og startede derefter i 
et seks mdr. vikariat som UU vejleder i Skanderborg/Odder. Derefter 1,5 år i UU Favrskov. 
Inden min UU karriere blev skudt i gang, underviste jeg og var mesterlæreansvarlig på Aar-
hus Tech – frisør afd. i næsten 20 år, hvor de sidste fire år ligeledes var som vejleder for fri-
søreleverne. Jeg bor sammen med min mand Jens, hvor to af vores fire børn stadig bor 

hjemme. 

Mit navn er Jacob Duch, og jeg er uddannet folkeskolelærer. Jeg startede pr. 1. august 2018 
som UU vejleder i Aarhus Kommune. Jeg har tidligere været i udskolingen på en folkeskole, 
derudover har jeg undervist på et 10. klassecenter. Senest var jeg underviser og kontaktper-
son på den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU). Igennem mine jobskifte fik jeg mere 
og mere kontakt med de forskellige muligheder inden for uddannelsesområdet. Jeg blev me-
get optaget af at give de unge de bedste forudsætninger for at kunne træffe et godt valg i for-
hold til ungdomsuddannelse. Jobbet som UU vejleder er derfor lidt af et ønskejob. Det er des-

uden en interessant opgave at skulle formidle til mange forskellige mennesker og vejlede dem omkring 
de mange, mange uddannelsestilbud, der findes i Aarhus Kommune.  
Jeg bor lidt uden for Aarhus med min kone og to børn, og når tiden tillader, kører jeg mountainbike og 
løber. 

Jeg hedder Iben Mansachs. Jeg startede som fremskudt uddannelses- og beskæftigelsesvej-
leder og boligsocial medarbejder i Præstevangen pr. 1. oktober 2018. Præstevangen ligger i 
Viby ved Rosenvangskolen. Her bor cirka 1200 mennesker, og som fremskudt vejleder skal 
jeg have et særligt fokus på de 18-30 årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannel-
se. 
Jeg er uddannet pædagogisk antropolog og har erfaring med forskellige vejledningsopgaver 
og med mange typer af boligsociale indsatser - både via boligorganisationer og kommune. 

Jeg bor i Aarhus med min mand og to - snart flyveklare – piger. 

 

Mit navn er Lis Møller Andreasen, og jeg har været i UU Aarhus siden 1.8.18. Jeg er bestemt 

ikke ny i vejlederfaget og kommer med en masse erfaring, men også med et ønske om at 

lære nyt.  Jeg var sidst UU vejleder i UU Odder Skanderborg i 11 år og var primært vejleder  

inden for specialområdet for de 15-25 årige unge. Jeg valgte at søge ”hjem til Aarhus”, hvor 

jeg bor og tidligere har arbejdet inden for vejlederfaget. Det har været en rigtig god beslut-

ning, da jeg også her er i blandt særdeles fagligt kompetente kollegaer med mulighed for 

sparring og et godt fællesskab. 

Jeg trives godt i mødet med de unge og vil gøre mit allerbedste for at støtte og guide/udfordre dem bedst 

muligt mod deres karrierevalg. Jeg trives godt med faglige udfordringer og det at lære nyt og nu som 

grundskolevejleder både inden for almen- og specialområdet, har jeg fået både nye og velkendte spæn-

dende arbejdsopgaver. 

Mit navn er Pernille Nørby, og jeg har været i UU Aarhus siden 1.6.18. Jeg er relativt ny i vej-
lederfaget og har bare 6 måneders erfaring som vejleder med fra UU Silkeborg, hvor jeg var 
vejleder for voksne mellem 18-30 år. Jeg sidder i UU Aarhus som vejleder på tre grundskoler i 
Brabrand, vejleder for de 15-17-årige samt vejleder for de 18-25-årige. Det jeg mangler af er-
faring kompenserer jeg for med nysgerrighed, motivation, engagement og en ægte interesse 
for unge mennesker. Jeg elsker arbejdet med de unge og at kunne guide dem i udformningen 
af en uddannelsesplan. Jeg har tidligere arbejdet 6 år som HF lærer, så relationsarbejde har 

altid været en motivationsfaktor for mig. Jeg stortrives i UU Aarhus med et godt kollegialt fællesskab og 
masser af mulighed for faglig sparring. 
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Jeg hedder Anita Sarabi. Jeg er uddannet folkeskolelærer og efter et par år som grund-
skolelærer, fik jeg øjnene op for uddannelsesvejledning. Jeg har arbejdet i UU-Favrskov i 
11 år og har siden juni 2018 været med her i UU-Aarhus. Jeg er vejleder på tre grund-
skoler og er også vejleder for unge i alderen 15-24 år. Arbejdet med unge og valgproces-
ser synes jeg er virkelig spændende,  så jeg ser frem til en masse godt samarbejde med 
jer alle her i Aarhus. Privat? – ja, der bor jeg i sydbyen med min familie og nyder især 
den lækre natur i Marselisborgskoven og ved stranden tæt på mit hjem. 

 
Jeg hedder Trine Nielsen og startede som fremskudt job- og UU vejleder i Langkærpar-
ken i august 2018. Et sted hvor jeg er blevet taget virkelig godt imod. Her har jeg fået 
nogle gode kolleger og møder dagligt fantastiske unge, der gerne vil i gang med både job 
og/eller uddannelse. 
Jeg er uddannet folkeskolelærer, men har også undervist på Tradium i Randers og Aar-
hus Tech (dengang for lang tid siden, da det hed Center for Mad og Gastronomi). Sidste 
sommer besluttede jeg at starte på diplomuddannelsen til vejleder, hvilket jeg er utrolig 
glad for. 

Når jeg ikke er på arbejde, bor jeg sammen med min kæreste Tom og vores fælles datter Milla i Aar-
hus. Her nyder vi alle tre godt af midtbyens mange muligheder, blandt andet de mange måger om 
sommeren. 

Mit navn er Jan Stig Andersen, jeg er uddannet folkeskolelærer og har undervist i 10. kl. i 
20 år. 
Da jeg arbejde på Center 10 i Aarhus opstod min interesse for vejledningsdelen. 
Jeg har taget et modul af vejlederuddannelsen, derfor har det også været super godt at 
komme et sted hen, hvor man er omgivet af gode kollegaer, som er rigtig gode at sparre 
med. 
Her er generelt et fantastisk arbejdsmiljø. Jeg bor i Åbyhøj med min familie. I min fritid 

løber og cykler jeg, og med to børn, der spiller meget badminton, går meget af tiden i haller rundt i 
Danmark. 

Fratrædelser 
I løbet af sommeren har UU Aarhus sagt farvel til fire UU vejledere, som alle har valgt at gå på pensi-
on. Det er Birgit Ralund, Arne Sørensen, Palle Misser og Marianne Glien. De har alle 4 været en del 
af UU Aarhus Samsø siden etableringen i 2004, og dermed har alle 4 haft stor indflydelse på, hvor 
UU Aarhus Samsø er i dag. 

 
I juli måned stoppede Birgit som UU vejleder. Birgit har primært 
arbejdet med vejledning af de ældste unge og var i en lang periode 
frikøbt af Undervisningsministeriet, som vejleder i eVejledningen. 
Den viden, som Birgit fik via sit arbejde i eVejledningen, kom ud-
over mange unge også UU Aarhus Samsø til gode, da hun altid var 
god til at dele den sidste nye viden fra uddannelsesområdet - lige-
som vi altid kunne spørge Birgit, når vi var usikre på noget nyt.  UU 
Aarhus holdt en afskedsreception for Birgit i juni måned.  

 

Marianne Glien stoppede som UU vejleder i august. Marianne har også altid primært arbejdet med de 
ældste unge og har bl.a. været en fast del af rehabiliteringsteamet samt en del af Uddannelsesafkla-
ringen. Med Mariannes store engagement og personlighed har hun altid formået på en utrolig om-
sorgsfuld måde, at udfordre de unge til at kunne tage vare på deres vej mod uddannelse eller be-
skæftigelse. Derudover har Marianne også været en stor del af det sociale liv i UU Aarhus, hvor hun 
har bidraget meget til, at det blev en mere samlet organisation.  
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Palle Misser stoppede også i august som UU vejleder. Palle har altid  
primært arbejdet med vejledning i grundskolen og vejledning af de 
15-17 årige, som har uddannelsespligt. Palle var gennem en årræk-
ke en del af vejledningen på Center 10, hvor mange elever ikke kun-
ne gå den direkte vej i uddannelse. Her kom Palles faglige overblik 
og evne til at samarbejde med mange aktører mange unge til gode.  

Sammen med Palle og Marianne valgte UU vejleder Arne Sørensen 
også at gå på pension i august. Arne har primært haft sine arbejds-
opgaver for elever i skolernes specialklasser, hvor Arne altid kæm-
pede en brav kamp for, at denne gruppe af unge også fik gode mu-
ligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det krævede 
bl.a. et godt netværk og kendskab til alle mulighederne, hvor Arne 
havde stor erfaring med at koordinere den tværfaglige indsats, som 
var nødvendig for at få de unge i uddannelse eller beskæftigelse. 
Den viden og erfaring kom også mange UU vejledere og dermed mange unge til gode, da Arne altid 
var klar med sparring og videndeling  

Vi vil gerne takke alle 4 for den store indsats, som de har ydet for både de unge og for UU Aarhus 
Samsø  

UU Aarhus Samsø afholdt en afskedsreception for Arne, Marianne og Palle i august.  

 

40 års jubilæum  

Den 1. august havde Christian Bang Kristensen 40 års jubilæum, da han havde været ansat 40 år i 
kommunal tjeneste. 

Christian startede som lærer i 1978 i Hørning Kommune, hvorefter han i 
1996 blev ansat som konsulent i Aarhus Skolevæsen inden for dansk 
samt ”Uddannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering”. Christian 
var således med til at planlægge opstarten og implementeringen af UU 
Aarhus, da UU´erne skulle oprettes i 2004. 

Siden har Christian været ansat som konsulent i UU Aarhus Samsø, 
hvor han har varetaget mange forskellige funktioner, hvor hans kompe-
tencer med IT og planlægning / koordinering af større events er blevet 
flittigt brugt.  
Christian har bl.a. været med til at udvikle og afholde hele SKILLs kon-
ceptet i Aarhus. Det er blevet en meget flot organiseret event, hvor rigtig 
mange både elever i grundskolen og deres forældre får viden, erfaring 
og oplevelser med mange erhvervsuddannelser og tilhørende fag. For at 
få så stort et arrangement stablet på benene kræver det meget koordi-
nation på tværs af skoler og ungdomsuddannelser. Derudover har Chri-
stian også været med til at udvikle og vedligeholde UU Aarhus-Samsøs 
hjemmeside. 

Christian blev fejret med en reception i UU Aarhus i august.    
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