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BAGGRUND
15-29-årige: 76.600 er uden uddannelse og arbejde
46.600 15-24-årige er ikke i arbejde og er hverken i gang med eller har gennemført
en uddannelse. For de 25-29-årige er det 22.500. Desuden har 7.500 25-29-årige
gennemført en gymnasial uddannelse, men er hverken i gang med en uddannelse
eller i beskæftigelse. Det betyder, at 76.600 15-29-årige står uden for
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Skolegang og familiebaggrund spiller en
stor rolle i deres nuværende uddannelses- og arbejdsmarkedsstatus. Der er også
store kommunale forskelle. Vist på DR 11.11.21
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HOVEDKONKLUSIONER
I februar 2020 havde ca. 46.600 unge 15-24-årige, der ikke har gennemført anden uddannelse end
grundskolen, hverken et job eller var i gang med en uddannelse. Det svarer til ca. 7 pct. af alle unge.
Andelen har været stabil gennem flere år.
Samtidig havde 22.500 25-29-årige, der ikke har gennemført anden uddannelse end grundskolen, hverken
et job eller var i gang med en uddannelse. 7.500 25-29-årige, der har gennemført en gymnasial
uddannelse, var heller ikke i gang med at læse videre eller i beskæftigelse. Andelen af unge over 25 år med
en studentereksamen, der ikke læser videre, er blevet større i løbet af de seneste 10 år.
Samlet set står 7,6 pct. af de 15-29-årige uden uddannelse og beskæftigelse og er ikke i gang med en
uddannelse.
Unge med ufaglærte forældre er overrepræsenterede i denne gruppe, og der er en lille overvægt af
drenge.
Blandt de 15-29-årige uden uddannelse og beskæftigelse har knap halvdelen ikke opnået mindst 2 i dansk
og matematik fra afgangsprøverne i 9. klasse.
Der er store kommunale forskelle. Blandt 15-29-årige, der er vokset op nord for København eller i
Vestjylland, er 4-6 pct. uden uddannelse og beskæftigelse og ikke i gang med en uddannelse. I København,
Københavns omegn og Syd- og Vestsjælland er op mod 10 pct. uden uddannelse og beskæftigelse og
heller ikke i gang med en uddannelse.
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MEN MINDST LIGE SÅ VIGTIGT ER
DET, AT VI SOM SAMFUND NU GØR
ET SERIØST FORSØG PÅ FOR ALVOR
AT NEDBRINGE ANTALLET AF UNGE,
DER ENDER UDEN UDDANNELSE.
DIREKTØR LARS ANDERSEN

UNGE UDEN
UDDANNELSE ER
ET UUDNYTTET
POTENTIALE, VI
SKAL DYRKE

Alt for mange unge får ikke en uddannelse, og det skal vi
som samfund gøre noget ved – både for den enkelte,
virksomhederne og samfundsøkonomiens skyld. 7. maj 22
– Berlingske artikel af direktør Lars Andersen,
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
I en tid, hvor mangel på arbejdskraft er på
arbejdsgivernes læber, er det vigtigt, at vi som samfund
gør os selv klogere på alle de potentialer, der er for at
styrke vores arbejdsstyrke og dermed dansk økonomi.
Derfor er det også så interessant at følge
Reformkommissionen, der med økonomi-professor Nina
Smith i spidsen blandt andet skal komme med forslag til,
hvordan vi sikrer, at flere kommer i arbejde – for
eksempel ufaglærte med opkvalificeringsbehov, ikkevestlige indvandrere med fastholdelsesbehov og ledige
seniorer med behov for hjælp til at komme tilbage i job.

Op gennem 2010’erne skete der en mindre stigning i andelen af 25årige, der fuldført en ungdomsuddannelse, men der er stadig lang
vej til 2030-målsætningen om, at 90 procent af alle 25-årige skal
have gennemført en ungdomsuddannelse. Vi ser ind i et fremtidigt
arbejdsmarked med et overskud af ufaglært arbejdskraft og unge
uden uddannelse, der risikerer at blive efterladt på perronen. Et
overskud af ufaglærte er en rendyrket ulighedsgenerator, fordi de i
den situation vil opleve et arbejdsmarked med pres på lønnen og
højere ledighed.
Samtidig udgør de ufaglærte et vigtigt arbejdskraftpotentiale, hvis
vi investerer i at uddanne dem. Selvom arbejdsmarkedet lige nu er
glohedt, kommer der altid en økonomisk nedtur igen, og når kriser
rammer, og der skal fyres, er det i høj grad ufaglærte, der står for
skud. En analyse viser, at efterfølgende opsving har det med ikke at
skabe så mange job til ufaglærte, som de økonomiske nedture har
kostet. Men hvem er de unge uden uddannelse egentlig?
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HVEM ER NAVIGAZION
Vi er en innovativ udbyder, der ønsker at skabe holdbare løsninger for
børn, unge og voksne, som har udfordringer at den ene eller anden art. Vi
tror ikke på, at det er barnet, den unge eller voksne der er problemet, men
er havnet i udfordringer og de misforstås tit at omgivelserne og er muligvis
udfordret trivselsmæssigt på den ene eller den anden måde. Vi ønsker ikke
at sætte en label på den enkelte – vi ønsker ikke at diagnosticere ej heller
stigmatisere. Til gengæld vil vi gøre den enkelte klar til selv at løse
udfordringer – være modig – turde se tingene i øjnene og ændre det.
Alt for mange borgere møder nye sagsbehandlere – nye mentorer – nye
konsulenter – nye personer i forløb – og det sker, da vi har et bevægeligt
arbejdsmarked. Den relationsmæssige udskiftning er med til at skubbe til
borgerens og den unges tillid til systemet og sig selv. Troen på en
respekteret og respektfuld håndtering er ikke i sigte, hvilket blokerer for
det gode resultat.
Med vores metoder og vejledninger vil vi ruste borgere til at kunne være i
udskiftning, fordi deres eget fundament er stabiliseret og kan i stedet
kigge på eget potentialer og benytte de værktøjer vi arbejder med at
implementere, til at tilgå egne evner og mod.
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VI TILBYDER
Et 12 ugers forløb for og med unge mellem 17 – 25 år – med fast fremmøde hver uge i
5 timer + en ugentlig 1:1 mentorsamtale, som aftales løbende med den unge.
Min vej til uddannelse og job er et forløb som består af 1:1 samtaler, natur oplevelser, træne mod og
fælles samlinger – at være og spejle sig i hinanden – at være en del af en stamme – en tribe. Og vi
har alle for hinanden og vore folk til at støtte om processen – at blive en del af fremtidens jobmarked.
I et tværfagligt samarbejde, er opgaven at helstøbe de unge til at kunne varetage
hverdagsudfordringer og sanselige udfordringer, og træne at være sammen og være sociale,
samtidig med at de mobiliserer en kerne, der giver med mod til at stå selv. Vi skal sikre de ved hvad
de skal handle på og hvorfor og det kræver mod. Vi skal inspirerer til de drømme der er, og vi skal
sikre der er nok pondus til at gennemføre uddannelser og er de ikke mindet for uddannelse – så
næst bedst at hjælpe med at finde jobbet og passionen, de brænder for.
Mange unge har det svært ved skolesystemet- der har været mobning, de har fået mange nederlag –
flere har diagnoser, flere har oplevet omsorgssvigt og har svært ved at turde have tillid til systemet
og de voksne. Nogle lever i dysfunktionelle familier – og nogle familier smuldrer pga interne
stridighedermellem ung og voksen. De kunne med den rette indsats få mod til at bryde det dårlige
mønster, men de får måske selv udfordringer – oplever angst – oplever misbrug egen eller forældres.
Mange oplever skiftende lærere eller kontaktpersoner og det kræver meget igen og igen at fortælle
sin historie. Så de unge her begår sig dårligt socialt – kan være udadreagerende eller det modsatte.
Der er ingen selvværd og selvtillid. Der er ikke mange successer at fortælle om.
Det er ikke et typisk forløb, da det skal mixes ind i deres hverdag og vi tillader, at gå lidt andre veje
end den slaviske. Målet er at ruste dem til at turde ønske og genfinde håb. Og resultatat ender ud i
at der er færre unge med depressioner og lange afbræk efter folkeskolen. Forløbet kunne med fordel
allerede implementeres i 9-10. klasse.
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EN TYPISK DAG
Forløbet kan bla indeholde – MTB i skoven – arbejde med mod og præsentation bla. via teaterøvelser – Naturoplevelser til
shelter, bålhytte mv. !! Gåture, naturøvelser samt bålture skal bruges til at komme tættere på hinanden og derved skabe
den relation, som øger tilliden og dermed indblik i personens potentiale - som de måske ikke selv fornemmer.
Samtalerne vil have omdrejningspunkt om den enkeltes muligheder, drømme, passion og jobmuligheder samt fremtiden. Vi
vil gerne væk fra en typisk undervisningssituation i et lokale med tavle mv. Vi vil bruge naturens helene virkemidler for at
stimulerer det parasympatiske nervesystem samt støttemiljøer, og give dem indblik i, hvordan de selv, også efter forløbet
kan selvbalancere og deraf stimulerer for at forhindre tilbagegang med mulig depression og panikangst mv. til følge.
Efter de 12 uger er der ønskeligt at de unge forsøger sig med en praktikplads eller flere, så de bliver sikre i deres valg.
Vi vil de unge mennesker og vi tror på dem og vores erfaring er at de kan mærke vi tror på dem. Og de kan få al den
omsorg og opbakning de har brug for. Tit er det andre ting der driller og det hjælper vi også med – det kan fx være
familie kontroverser.
Navigazion sætter et hold, og trækker de relevante samarbejdspartnere ind, som gruppen vil have gavn af. Vi ser hurtigt,
hvem de unge er, hvad de inderst inde brænder for, og sørger for at de oplever, at kunne udvikle sig, fordi relationerne
tror på deres drømme, eksistens og helhed. Det skal nemlig give mening for de her unge.
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EMNER I FORLØBET
Vi ved at er man ikke en del af fællesskabet under uddannelse så falder man fra og det kan være svært at
blive en del af et fælleskab, hvor den enkelte synes de tilhøre. Derfor er vores vigtigste opgave at facilitere
et fællesskab – unge spejler sig i unge. Og vi skal ruste de unge til at turde blive en del af fællesskaber også
selvom man føler sig anderledes eller alene/ensom.

Naturens helende virkning og øvelser
Rutiner
Fælleskabets hele
Drømme
Debattør og meningsdannelse
Aktiv ude og inde
Mod og Ansvar
Job og Jobsamtale
Hvad er muligt? - Uddannelse/job
Kultur og kulturarv
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FORMÅL MED
FORLØBET
Formålet med forløbet er at alle får en
indsigt i "hvem er jeg" – så det kan sættes i
spil i livet, med bla. uddannelse eller job.
Vi udarbejder en procesplan sammen med
den unge, så de fornemmer udvikling.
Den procesplan er samtidig et forarbejde til
en konkret handleplan.

Pris pr. deltager:
Forløbet koster 1.495,- per uge som dækker
undervisning, 1:1 samtaler og forplejning.
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MÅL OG RESULTATER
Den unge kan efter forløbet bedre sætte ord på nogle indre
mekanismer og bedre balancere i indre systemer og håndtere ydre
påvirkninger.
Forløbet skal give den unge en mere helstøbt storytelling og
bevidsthed om sig selv, mønstre handlekraft og deraf muligheder.
Derfra kan individet sætte sine evner og potentiale i spil i verden, og
have nemmere ved at tage initiativer til positiv forandring.
Vi forventer at min. 60% er klar til at sætte ind og søge optagelse til
uddannelse og at den enkelte får ansættelse indtil da i en stilling der
matcher valg af uddannelse, eller ved hvilke tiltag der skal til for at
komme i den retning, som er meningsfuldt. Og den meningsfulde
opdagelse er nøglen til inspirationen og motivationen.
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KONTAKT
TELEFON: 22 54 17 43 · INFO@NAVIGAZION.DK · WWW.NAVIGAZION.DK

13

