BKF – Region Midtjylland

Beretning fra Ungenetværk til generalforsamling i BKF Region Midt 4. marts 2016:
Ungenetværket har på sit 1. møde lagt en arbejdsplan for netværkets arbejde.
Netværket ønsker at anlægger et kommunalt perspektiv på de unges overgange fra barn til
voksen. BKF dækker hele 0-18 årsområdet i kommunerne. Vi har ambitioner for alle for alle
børn og unges læring. Vi ønsker, at alle rustes til unge- voksenlivets udfordringer med
uddannelse, job og selvforsørgelse samt etablering at eget liv med bolig, familie og netværk.
Netværket vil beskæftige sig med alle unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og
voksenliv. Det sker ved, at de unge/problemstillingerne betragtes i tre grupper:
Gruppe 1 omfatter næppe over 5% af de unge og består af STU’ere og andre, som kun med
ringe sandsynlighed vil kunne fulføre en ordinær ungdomsuddannelse. 2,2% starter på STU
efter folkeskole; 2,6% kommer slet ikke i gang i løbet af de første fem år, jf. figur 2. Denne
gruppe indeholder personer med væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelse. Som
BKF’ere har vi et medansvar for at dette sker i med værdighed og respekt for den enkelte og i
samarbejde Jobcentrene og de sociale voksenafdelinger i kommunerne.
Gruppe 2 omfatter de alt for mange unge, som starter på en ungdomsuddannelse, men som
ikke når at fuldføre indenfor normeret tid/normal tid. ”Kommissorium for ekspertgruppen og
bedre veje til en ungdomsuddannelse”, som Regeringen udsendte den 21. januar 2016 retter
sig i høj grad mod denne gruppe. BKF deltager i en referencegruppe til ekspertgruppens
arbejde.
Gruppe 3 omfatter det flertal af den unge, som fuldfører en uddannelse med
erhvervskompetence (14,0%) eller med studiekompetence (56,7%) i årene efter folkeskolen.
Netværket har endvidere skrevet et indlæg til Danske kommuner, hvor der anlægges et
kommunalt perspektiv på unges overgang fra barn til voksen.
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