
Afklaring og Opkvalificering for Unge 

 

Formål 
Formålet er gennem et tilbud om et internt afklarings- og opkvalificeringsforløb for 
unge at støtte dig til at komme i arbejde eller uddannelse. 
 
Du vil i denne forbindelse blive tilbudt virksomhedspraktik eller kurser, og der vil ske 
en afklaring af dine ressourcer, så disse kan danne grundlaget for det videre forløb og 
for, at du måske kan påbegynde et aktiveringsforløb eller uddannelsesforløb – igen 
med henblik på at komme i arbejde. 
 
 

Målgruppe 
Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, der modtager kontanthjælp eller 
sygedagpenge.  
  
 

Indhold 
Der er løbende indtag til Afklaring og Opkvalificering for Unge, og du kan være 
deltager i op til tolv måneder. 
 
Der arbejdes i Afklaring og Opkvalificering for Unge både med gruppeorienteret og 
individuel rådgivning og vejledning ud fra en helhedsorienteret indgangsvinkel. En del 
af vejledningen sker i samarbejde med UU Horsens/Hedensted. 
 
Den helt primære aktivitet i Afklaring og Opkvalificering for Unge er jobsøgning.  
 
Herudover så vil der være undervisning på FVU niveau samt undervisning i 
samfundsforhold mv. Du vil her bl.a. lære om: 

o Aftalesystemet på arbejdsmarkedet - viden om fagforeninger, a-kasser, 
ferieloven osv.  

o Økonomi - viden om samfundets økonomi, vareproduktion, salg, 
tjenesteydelser, skat m.v. samt viden om privat økonomi og hvordan man får 
pengene til at slå til. 

o Virksomheder - viden om hvilke kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne 
få arbejde indenfor de forskellige områder. 



o Uddannelse - viden om krav til de forskellige uddannelser, og hvilke stillinger 
man kan få efter endt uddannelse. 

o Arbejdssøgning - viden om arbejdsformidling og stillingsannoncer m.v. 
o Kost og motion - viden om hvordan man får energi til fx at klare en arbejdsdag 

- og hvad den fysiske form betyder for energien.  
o Hygiejne - viden om vigtigheden af den personlige fremtræden bl.a. i 

jobsøgningssituationer. 
o Udfærdigelse af CV. 
o Ansættelsessamtaler - viden om vigtigheden af den personlige optræden ved 

samtaler med en eventuel fremtidig arbejdsgiver.  
 
Du vil gennem Afklaring og Opkvalificering for Unge endvidere blive tilbudt 
korterevarende praktikker i private og offentlige virksomheder.  
 
Du vil gennem praktikkerne også få en aktiv mulighed for at afprøve dig selv i 
jobsituationer, som du måske drømmer om at komme til at arbejde med. Du kommer 
her til at arbejde aktivt med følgende fire felter: 

1. Opdag hvad der fungerer godt nu. 
2. Drøm om hvordan det skal blive. 
3. Læg plan for hvordan det lykkes. 
4. Afprøv planen i praksis, evaluer den, ret den til. 

 
Praktikkerne skal i øvrigt ligesom det øvrige forløb i Afklaring og Opkvalificering for 
Unge hjælpe til en afklaring af dine ressourcer og begrænsninger og samtidig give dig 
en forståelse af arbejdet indenfor et nærmere angivet område. 
 
Hovedoverskriften for dit forløb i Afklaring og Opkvalificering for Unge vil 

være, at alle mennesker kan mindst 20 ting - og at mindst 10 af dem kan 

bruges direkte i job eller uddannelse. 
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