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Forord 
Kombineret Ungdomsuddannelse er for KUU-KomUng i skrivende stund nået til, at det første hold er 
påbegyndt det sidste af fire moduler. Eleverne mangler kun de sidste 3 måneder inden de vil modtage et 
Uddannelsesbevis og andre et Kompetencebevis for deres indsats på KUU. 
 
For at modtage et Uddannelsesbevis kræver det, at de består både dansk og matematik på D-niveau, består 
præsentationsportfolie prøve og samlet har haft minimum 10 ugers erhvervstræning.  
Hold 1 har lige haft eksamen i henholdsvis G og D niveau på Randers HF & VUC samt E og D niveau på 
Videndjurs.  
 
Vi glædes over og kan både faktuelt og subjektivt mærke, at mange af eleverne har flyttet sig meget i den 
periode, de har været i gang med KUU. Alle hjemstedsskoler har udfordringer af forskellig karakter. I denne 
årsrapport er hver skole blevet bedt om at beskrive følgende spørgsmål fra 1. februar til 15. marts 2017.  
Spørgsmålene er svaret ud fra hvad er gået godt, har fremgang og hvilke udfordringer ligger der? 

 Optag og fastholdelse 

 Opnåelse af kompetencemålene i forhold til portfolio 

 Dansk og matematik 
 
I henhold til KUU bekendtgørelsens §26 skal der mindst hvert andet år laves en skriftlig indsatsplan for 
punkter der i selvevalueringen kræver særlig opmærksomhed. Yderligere kommentarer er under 
rapportens sidste punkt Tovholders fokuspunkter. 
 
Der er i 2016 kommet nye temaer på en del af skolerne, hvilket er nævnt i ”Erhvervstemaer og varianter”. 
 
KUU Komung er og skal være det lange, seje træk til fremgang for den unge. Vi faciliterer dog en 

uddannelse med kompetencemål og eksaminer og skal derfor opretholde en standard i forhold til at den 

enkelte elev kan komme i mål. Dette kræver, at eleven har progression i forhold til fremmøde, engagement 

samt fagligt. For målgruppen af elever kræver det, at vi fra start kan skabe en for eleverne relevant hverdag 

med de mange forskellige hensyn, der skal tages. Målet er for mange i målgruppen til KUU at skabe 

robusthed, så også opgaver, som er svære og knap så relevante bliver udført  

 
”Forberedende Ungdomsuddannelse” 
Regeringen har haft nedsat en ekspertgruppe til at kigge på området for unge op til 30 år, som ikke tager 
den lige vej igennem uddannelsessystemet. Ekspertudvalget er i februar kommet med en række 
anbefalinger i ”Bedre vej til en ungdomsuddannelse”, som kan få stor påvirkning på KUU. Vi afventer 
regeringens udspil og er klar til agere og bruge vores gode erfaringer med KUU i forbindelse med dette. 
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Institutionssamarbejdet. 
Institutionssamarbejdets opbygning har ikke forandret sig siden opstarten. 
 
KUU KomUng har et dækningsområde fordelt på 4 kommuner: 

 Randers 

 Favrskov 

 Norddjurs 

 Syddjurs 
 
Med 3 UU centre: 

 UU Randers 

 UU Favrskov 

 UU Djursland 
 
Samarbejde mellem 11 forskellige institutioner i dækningsområdet 
Hjemstedskoler: 

 Randers Produktionshøjskole, Randers Kommune 

 Produktionsskolen Mimers Brønd, Randers Kommune 

 Favrskov Produktionsskole, Favrskov Kommune 

 Produktionshøjskolen Djursland, Syddjurs Kommune 

 Grenaa Produktionsskole, Norddjurs Kommune 
 
Institutionssamarbejdspartnere: 

 Randers HF & VUC, Randers  

 Tradium, Randers 

 Viden Djurs, Djursland 

 Den jydske Haandværkerskole, Favrskov 

 Randers Social- og Sundhedsskole. Randers og Djurslandsafdelingerne. 

 Linieskolen, Favrskov 
 
Tovholderskole: 

 Randers Produktionshøjskole, Randers 
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Uddannelsens opbygning og grundindhold: 
Holdfællesskab 

 Det at være en del af et holdfællesskab og at man har en rolle i de forskellige skole- og 
arbejdsforhold skal være et bærende element i uddannelsen.  

 
Holdfællesskab for KUU elever på tværs af hjemstedsskolens temaer: 

 KUU fag – arbejdspladslære og samarbejdslære, erhvervslære og erhvervstræning 

 Fag under 2. uddannelseslov (VUC, Erhvervsskole) 
 
Når eleven deltager i anden undervisning end KUU og fag under anden uddannelseslov vil de indgå i andre 
fællesskaber.   
 
Diverse holdfællesskaber: 

 Holdfællesskab med KUU elever ved almen undervisning. 

 Holdfællesskab med KUU elever ved fællesarrangement. 

 Holdfællesskab med KUU elever og andre elever på fag relevante værksteder på produktionsskole. 

 Holdfællesskab med KUU elever og andre elever på fagrelevante kurser på erhvervsskoler. 

 Holdfællesskab i virksomhed i forbindelse med Erhvervstræning. 
 
Kontaktpersonen 
En vigtig faktor i holdfællesskabsovergange og i det hele taget koordineringen af uddannelsen bliver 
elevens kontaktpersonen. Denne rolle bliver meget alsidig. En blanding af underviser i KUU fag, 
uddannelsesvejleder og kontakt/fastholdelsesperson. Kontaktpersonen følger eleven fra uddannelsens 
start. Eksempler på opgaver for KUU Vejleder: 

 Laver RKV og lave forløbsplan og løbende justering af denne.  

 Underviser i samarbejdslære og arbejdspladslære og skaber intern/ekstern relevant undervisning 
for disse fag.  

 Hjælper med koordinering/opfølgning af værkstedsundervisning på produktionsskole, almen 
undervisning, fagrelateret undervisning på erhvervsskole, erhvervstræning/-praktik. 

 Evaluering af progression. 

 Løbende arbejds- og præsentationsportfolio samt eksamen.  

 Støtte og kontaktperson i forhold til fastholdelse. 

 Meget kontakt i specielt del 1. Relations skabelse mellem kontaktperson og elev. 

 Gruppe- og individuel vejledning. 

 Kontakt til UU og andre kommunale myndigheder. 

 Skabe netværk til erhvervstræningspladser. 

 Videreudvikling af KUU med reference til KUU leder. 
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Overordnet beskrivelse af KUU´s  fire dele fordelt på 2 år.  
Nedenstående er en indikator af fordelingen og fokus for eleven. Fordelingen af skole kan afhænge af både 
elevens individuelle udvikling, mulighed for gennemførelse af almen undervisning og muligheden for 
fagrelevante kurser på erhvervsskolerne på det givne tidspunkt.  
 
Modul 1. 
Overskrift - Holdfælleskab og fokus på mødestabilitet 

 Introuge evt. sammen med KUU fra andre skoler i dækningsområdet et par dage.  

 Første uge bliver en ryste sammen uge med fokus på fællesskab og kammeratskab for KUU holdet.  

 Primære fag bliver Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære på fagrelevant værksted. 
Erhvervstræning er frit valg i 1. del.  

 Portfolio opdateres løbende i samarbejde mellem kontaktperson og værkstedslærer. 

 Dansk og matematik en dag om ugen. 
 
Modul 2 
Overkrift – Valg af beskæftigelsesprofil 

 Kan stadig være en afklaringsperiode for beskæftigelsesprofil. 

 Primære fag bliver Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære på fagrelevant værksted. 
Erhvervstræning min. 2 uger og max 8. Antal uger aftales individuelt med eleven.  

 Portfolio opdateres løbende i samarbejde mellem kontaktperson og værkstedslærer. 

 Dansk og matematik en dag om ugen. Herudover en intensiv uge med dansk og matematik. 
 
Modul 3 
Overskrift – Modenhed til erhvervsskole/erhvervstræning og eksamen  

 Eleven skal være afklaret om beskæftigelsesprofil. Dvs. Erhvervslære, Erhvervstræning og 
kompetencegivende erhvervsrettede fag skal sigte mod valgte beskæftigelsesprofil. 

 Erhvervstræning min. 3 uger og max 8. Antal uger aftales individuelt med eleven.  

 Antal uger på Erhvervsskole/AMU og Produktionsskole ift. erhvervslære afhænger af elevens 
individuelle niveau fagligt, motivations-/modenhedsmæssig samt hvilke fagrettede muligheder, 
som findes.  Erhvervsskoleundervisning foregår på erhvervsskole. 

 Portfolio opdateres løbende i samarbejde mellem kontaktperson og værkstedslærer. 

 Almen undervisning foregår stadig med dansk og matematik en dag om ugen. 
Der intensiveres i dansk i forhold til eksamen. 

 
Modul 4 
Overskrift – Uddannelse eller arbejde? Eksamen. 

 Målet for sidste del er at eleven er mere moden og motiveret for at deltage i eksterne aktiviteter i 
forhold til undervisning og praktik. Antal uger på Erhvervsskole/AMU og Produktionsskole ift. 
erhvervslære afhænger af elevens niveau fagligt, motivation og modenhed. 
Erhvervsskoleundervisning foregår på erhvervsskole. 

 Erhvervstræning min. 5 uger og max 8. Antal uger aftales individuelt med eleven.  

 Matematik bliver intensiveret i forhold til eksamen. 

 Portfolio opdateres løbende i samarbejde mellem kontaktperson og værkstedslærer. Der klargøres 
med 4 uger til en præsentations portfolieprøve. 
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Kommentar til ”Overordnet beskrivelse af KUU´s  fire dele”.  
De fem hjemstedsskoler har en del sammenfaldende træk i opbygningen, men også forskelligheder og 
strategier. 
Sammenfaldende indtil dags dato ligger i elevens ugentlige portfolie arbejde, almen undervisning i Dansk 
og matematik en gang om ugen samt uddannelseshjul med hensyn til elevernes ferieperioder. 
Der er forskellighed i mængden af erhvervslære på skole og erhvervstræningsplads samt undervisning ved 
kontaktperson. Denne form er der ikke ændret på i forløbet og vi drager os stadig erfaringer. 
 

Erhvervstemaer og varianter. 
Nedenstående skema viser hvilke erhvervstemaer institutionssamarbejdet er godkendt til. De med rød 

skrift har enten ikke haft elevsøgning eller aktive elever nu. Erhvervstemaerne på de forskellige skoler bliver 

hele tiden evalueret og nye relevante erhvervstemaer overvejes. Nogle af temaerne er helt nye og skal lige 

prøves af i forhold til søgning. 

Erhvervstema Variant Hjemstedsskole 

Byg og Bolig Ejendomsservice Produktionshøjskolen Djursland 

Byg og Bolig  Ejendomsservice Randers Produktionshøjskole 

Byg og Bolig  Grenå Produktionsskole 

Børn, unge og ældre Idræts- og naturpædagogik Randers Produktionshøjskole 

Børn, unge og ældre Børn, unge og ældre Favrskov Produktionsskole 

Børn, unge og ældre Børn, unge og ældre Grenå Produktionsskole 

Børn, unge og ældre Aktiv Borgerstøtte Mimers Brønd 

Handel og kundeservice Handel, kundeservice og IT Randers Produktionshøjskole 

Handel og kundeservice Kontor, handel og 
forretningsservice 

Favrskov Produktionsskole 

Handel og kundeservice Handel og kundeservice Grenå Produktionsskole 

Innovation og 
produktudvikling 

Plastindustri Favrskov Produktionsskole 

Jordbrug, skovbrug og fiskeri Skov og natur Randers Produktionshøjskole 

Jordbrug, skovbrug og fiskeri Landbrug og naturpleje 
Grønt vedligehold 

Mimers Brønd 

Mad og sundhed Køkken og kantine Randers Produktionshøjskole 

Mad og sundhed Køkken og kantine Produktionshøjskolen Djursland 

Mad og sundhed Køkken og kantine Favrskov Produktionshøjskole 

Mad og sundhed Mad og sundhed Grenå Produktionsskole 

Miljø og genbrug Ejendomsservice og miljø Grenå Produktionsskole 

Motor og mekanik Metal Grenå Produktionsskole 

Motor og mekanik Metal Produktionshøjskolen Djursland 

Service og transport Lager og logistik Randers Produktionshøjskole 

Turisme, kultur og fritid Turisme Favrskov Produktionsskole 

Turisme, kultur og fritid  Turisme, kultur, natur og fritid Produktionshøjskolen Djursland 
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Elevtilgang, fastholdelse samt ny kvotefordeling pr. august 2017. 
Elevtilgang. 
Nedenstående skema viser vores gennemsnitlige optagelse af antal elever, frafald og orlov pr. halvår.  
 

 Dækningsområdet har et potentielt samlet optag på 96 elever p.a.  

 Fra august 2017 øges dette antal til 111. Da optaget i januar var 39 har KUU-Komung har vi 72 
pladser ledig til august. En ligelig fordeling giver alle hjemstedskoler mulighed for at optage 14-15 
elever. 

 Der er i 2016 oprettet hold i januar (hold 2) og august (hold 3). I nedenstående har vi medtaget 
(hold 4), som for alle skoler startede den 16. januar 2017. I 2016 opnåede KUU KomUng 96 ud af 96 
mulige af det samlede potentielle optag. August optaget var bedre end januar optaget. Der er 
tegnet samme billede med januar optag 2017, hvor der opnås 39 ud af 48 potentielle halvårlige 
pladser.  

 Pr. 31/1-2017 er resultatet et samlet frafald for alle 4 hold på 22,5% (41 elever) for hele 
institutionssamarbejdet.  
Heraf et negativt frafald på 17,5% (32 elever), positivt frafald på 5 % (9 elever).  

 Positivt frafald dækker over, at eleverne er fortsat i ordinær uddannelse eller arbejde og negativt 
frafald betyder at, eleverne er stoppet uden umiddelbare planer for, hvad de skal efterfølgende 
eller graviditet. 

 Herudover er 2 elever pt. på orlov – begge af personlige årsager.  
 

År Skole Faktisk optag Frafald Orlov Elev status 

      

2016 Grenaa Prod. 26 7 0 19 

 Prod. Djursland 16 3 1 12 

 Favrskov Prod. 9 2 0 4 

 Mimers Brønd 14 0 1 9 

 Randers Prod. 31 9 0 23 

  96 21 2 67 

      

Jan. 2017 Grenaa Prod. 9 0 0 9 

 Prod. Djursland 8 0 0 8 

 Favrskov Prod. 0 0 0 0 

 Mimers Brønd 8 0 0 8 

 Randers Prod. 14 0 0 14 

  39 0 0 39 
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Optag af elever, som passer til målgruppen for KUU har for alle kommuner og hjemstedsskoler i 

dækningsområdet været en udfordring i de første 4 optag. Første optag/hold 1 i august 2015. Hold 2 og 3 

er optag i 2016 og hold 4 er optag i januar 2017. 

År Skole Fordeling 
Elev  

Faktisk optag Frafald Orlov Elev status 
31/1-2017 

       

Hold 1 Randers Prod. 12 13 2 0 11 

Hold 2 Randers Prod. 14 16 7 0 9 

Hold 3 Randers Prod. 14 15 1 0 14 

Hold 4 Randers Prod. 14 14 0 0 14 

 I alt  54 58 10 0 48 

       

Hold 1 Grenå Prod. 9 9 4 0 7 

Hold 2 Grenå Prod. 9 11 3 0 10 

Hold 3 Grenå Prod.  9 15 4 0 11 

Hold 4 Grenå Prod. 9 9 0 0 9 

 I alt 36 44 11 2 37 

       

Hold 1 Prod. Djursland 9 8 2 0 6 

Hold 2 Prod. Djursland 9 5 3 1 1 

Hold 3 Prod. Djursland 9 11 0 0 11 

Hold 4 Prod. Djursland 9 8 0 0 8 

 I alt  36 32 5 1 27 

       

Hold 1 Mimers Brønd 9 10 4 0 6 

Hold 2 Mimers Brønd 7 3 2 0 1 

Hold 3 Mimers Brønd 7 11 4 1 6 

Hold 4 Mimers Brønd 7 8 0 0 8 

 I alt 30 14 0 1 21 

       

Hold 1 Favrskov Prod. 9 6 3 0 3 

Hold 2 Favrskov Prod. 9 3 3 0 0 

Hold 3 Favrskov Prod. 9 6 +1 0 7 

Hold 4 Favrskov Prod. 9 0 0 0 0 

 I alt 36 15 5 0 10 

 

Det er klart, at kendskabet til en uddannelse, som er helt ny også har haft en påvirkning i forhold til optaget 
og hvilke elever, som er blevet visiteret. 
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Kommentarer fra hjemstedsskolerne. 
De fem hjemstedsskoler har hver især kommenteret på deres blik på uddannelsen til dato indenfor optag 
og fastholdelse, målgruppen, kompetencemål og portfolie samt dansk/matematik. 

 

Favrskov Produktionsskole 
Optag og fastholdelse: 
I 2016 er fastholdelsen lykkedes væsentligt bedre end optaget. Især går det godt med august holdet. I 
forhold til fordelingsnøglen i KUU-KomUng har Favrskov Produktionsskole 18 pladser på KUU hvert 
kalenderår. Det er endnu ikke lykkedes, at visitere det antal elever til KUU. 
 I januar 2016 blev der optaget 4 elever, en elev viste sig at være for udfordret til, at KUU var det rigtige 
tilbud, en elev skiftede til EGU og en elev fik fast fuldtids arbejde.  En elev fra januar optaget trives og 
fungerer fint i KUU. 
I august 2016 blev 6 nye elever, 3 fra Favrskov Produktionsskole, 2 fra Den Jydske Haandværkerskole og 1 
fra Jobcenter Favrskov. Det er et godt hold. De er visiteret til det rigtige tilbud. Alle fungerer godt ude i 
virksomheder i erhvervstræning 2 dage om ugen, på VUC en dag om ugen og på KUU værkstedet 2 dage om 
ugen. Generelt har gruppen boglige udfordringer, og næsten alle deltager i ordblindeundervisning. 
I høst blev en elev fra august holdet 2015 udmeldt, efter lang sygeperiode og attitudemæssige 
udfordringer. Igennem hele 2016 har der kontinuerligt været proces i samarbejde med UU Favrskov ift. 
visitering til KUU og der har været afholdt 2 gange KUU åbent hus, og 2 temamøder med alle 
jobcentermedarbejdere. 
 
Målgruppen: 
Den oprindeligt påtænkte KUU arketype har vi endnu ikke mødt. De elever vi faktisk har i gang på KUU er en 
heterogen gruppe med det til fælles, at det er svært at få øje på en anden sammenhæng, hvor de rent 
faktisk ville kunne udvide kompetencer og komme nærmere beskæftigelse eller uddannelse på ordinære 
vilkår. 
 
Kompetencemål og portfolie: 
Vi arbejder konsekvent med portfolie og kompetencemål både på KUU værkstedet og i erhvervstræningen, 
og i dialogen med virksomhedsejerne og lederne på erhvervstræningspladserne. 
Opnåelse af kompetencemål i forhold til portfolie: 
Elevernes forudsætninger og potentialer er forskellige, både i forhold til erhvervelse af kompetencer, og i 
forhold til forhold til at arbejde med portfolie. Fælles for alle er, at de tilegner sig reelle kompetencer ude 
på erhvervstræningspladserne, og får direkte ”ufortyndet” respons i den virkelige verden.  
 
Dansk og matematik: 
Vi arbejder kontinuerligt med dansk og matematik, vi har nogle elever som er relativt gode til matematik. 
Ellers er eleverne udfordrede, især i dansk. Vi arbejder med en sammenhæng i danskundervisningen på 
VUC, på KUU værkstedet og i ordblindeundervisningen, og denne sammenhæng gør en positiv forskel.  
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Produktionshøjskolen Mimers Brønd. 
Optag og fastholdelse: 
KUU er ved at finde sit leje, efterårets optag 2016 var på 10 elever og der er kun faldet tre elever fra. Hold 4 
som startede i januar 2017 havde et optag på 8 elever og der er faldet 1 elev fra (grundet private 
problemer). 
 Der har været øget søgning ved de seneste to optag, og der er et tydeligere billede af hvem, der falder 
inden for målgruppen til KUU. Der har været et fantastisk godt samarbejde med UU omkring indkredsning 
af elever og omkring visitering til KUU. 
 
Målgruppen: 
KUU eleverne på Mimers Brønd er ved at komme i en stabil rytme, hvor der er større succes med at få 
eleverne ud i praktik - der er flere elever, som holder fast i praktikken   og der er samarbejde med flere og 
flere praktiksteder. KUU eleverne på Mimers Brønd har fået strammet en del op omkring fremmøde – der 
har været en tæt opfølgning i forhold til fremmøde statistik, hvilket har bevirket et øget fremmøde. 
Som noget grundlæggende for KUU eleverne er det svært at få KUU fagene – samarbejdslære, 
arbejdspladslære, erhvervslære – ind under huden. Mimers Brønd har derfor forsøgt undervisning på en 
alternativ måde – hvor der er blevet gjort en ekstra indsats for at opnå større selvindsigt, at opnå generelle 
kompetencer til håndtering af dagligdagen. Nogle af de redskaber der har benyttet omkring dette har været 
forskellig undervisning omkring f.eks. økonomiforståelse, kommunikation, konflikthåndtering og lign. Og 
derudover har der været arbejdet med forskellige praktiske øvelser omkring teambuilding og lign. 
Konceptet MILIFE er blevet brugt med stor succes. 
 
Arbejdet med portfolio og kompetencemål: 
 Det glider mere og mere fremad og hold 1 som slutter til sommer 2017 er ved at få godt styr på at beskrive 
deres udvikling på praktikpladserne, og samtidig synliggør de deres opnåelse af kompetencer for dem selv, 
nogle gange endda til stor overraskelse for dem selv (lavt selvværd er udbredt blandt flere KUU elever). Det 
er ingen hemmelighed, at KUU eleverne har vidt forskellige udgangspunkter og mange er væsentligt 
udfordret på mange andre områder end bare det at gå på KUU.  
 
Dansk og Matematik:  
Der bliver arbejdet kontinuerligt med dansk og matematik på VUC. Den niveau-inddelte undervisning af 
eleverne har givet positiv feedback fra vores elever. Mange er testet som ordblinde og med det 
udgangspunkt er motivationen ikke altid god, men flere har fået gode resultater i de løbende terminsprøver 
og det har givet en mere positiv oplevelse af at gå i skole.     
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Produktionshøjskolen Djursland  
Optag og fastholdelse:  
Produktionshøjskolen Djursland har i alt 27 KUU-elever. Skolen har i perioden haft 3 KUU-optag på i alt 24 
elever. Januar 2016 et optag på 5 elever, august 2016 et optag på 11 elever og januar 2017 et optag på 8 
elever. For alle KUU-hold har der været et samlet frafald på 5 elever af både positiv og negativ karakter. 
Fastholdelse har stor prioritet i arbejdet med KUU-eleverne, da mange elever starter med et ringe syn på 
egne evner og indlæring. Men igennem personlig støtte og klare fastholdelsesprocedurer samt faglige 
succesoplevelser udvikler eleverne en ny identitet, som langsomt gør dem i stand til at se sig selv i 
uddannelsesrammerne.   
  
Målgruppen: 
Målgruppen for KUU-optaget 2016-17 på Produktionshøjskolen Djursland er unge mellem 17 og 24 år, som 
ikke var klar til en ordinær uddannelse, da de enten stod med personlige og/eller boglige udfordringer.  
 
Opnåelse af kompetencemålene i forhold til portfolio: 
KUU-eleverne skriver ugentligt portfolio, hvor de dokumenterer deres faglige opgaver fra Erhvervslære og 
Erhvervstræning, hvilket udover at forbedre deres kundskaber i dansk samt udvikler deres indlæringsevne, 
også skaber et begyndende fokus på deres identitet i faglige rammer.  
Kompetencemålene som eleverne skal opnå i løbet af deres KUU-moduler bliver visuelle og bevidstgjort for 
den enkelte elev igennem dokumentation i deres portfolio.  Samtidig kan eleverne tydeligt følge deres 
faglige progression. 
 
Dansk og Matematik: 
Eleverne modtager ugentlig undervisning i dansk og matematik på Viden Djurs, Teknisk skole i Grenaa. 
Undervisningen varetages af erfarne og kompetente lærere, som følger eleverne hele vejen og som 
tilrettelægger undervisningen, så elever som har haft udfordringer med indlæring eller som endnu ikke har 
bestået en eksamen, har mulighed for at indhente nødvendig læring. Eleverne får samtidig et naturligt og 
trygt kendskab til en Teknisk Skole. 
Vores første hold KUU-elever fra 2015 gik til eksamen inden jul 2016, hvor de alle stolt kunne modtage et 
eksamensbevis. 
 
KUU-Fag: 
KUU-fag har vist sig at være en succes med mange forskellige læringsudbytter.  
KUU-Holdet samles en fast ugentlig dag med deres kontaktstøtteperson, hvor de skriver portfolio og 
undervises i samfundsrelaterede emner.  Samtidig bliver der samlet op på ugens begivenheder og 
progression i forhold til hver enkelt elev, hvilket kan være af både faglig og personlig karakter. KUU-holdet 
lærer at indgå i holdbaseret undervisning samtidig med at eleverne begynder at se, hvad de selv kan byde 
ind med i en social-faglig sammenhæng. 
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Grenå Produktionsskole  
Optag og fastholdelse: 
Vi har generelt oplevet en større interesse og en større efterspørgsel på KUU i Grenå. Både fra UU 
vejledere, men også andre samarbejdspartnere såsom erhvervsskolerne lokal forankret i Grenå (Viden 
Djurs og fra Social- og Sundhedsskolen).  
Vi har fået fyldt holdene hver gang og som det ser ud på nuværende tidspunkt, er fordelingsnøglen 
nogenlunde passende for Grenå Produktionsskole.  
Fastholdelse er dog stadig en stor og krævende opgave i KUU regi. Vi bruger rigtig meget energi på at 
kontakte og samle op på nogle elever. Det er en løbende proces, at fastholde de unges energi og 
motivation for at møde på skolen. Vi har tidligere oplevet elever udtale, at det var svært, at mærke forskel 
på, om man var ordinær produktionsskole elev eller KUU elev ude på værkstederne. Vi har derfor sat alt ind 
på at ændre dette, både ved visitationssamtalerne, hvor vi gør meget ud af at fortælle, at der nu ligger en 
større faglig og personlig udfordring i at være studerende på SU og i gang med en ungdomsuddannelse, at 
vi på skolen har nogle større forventninger og krav til den enkelte KUU elev.  
 
Målgruppen: 
Målgruppen er svær at definere. For hvad betegner en typisk KUU elev? Overskriften må være unge der 
ikke er klar til at påbegynde en ordinær uddannelse pga. faglige, personlige og/ eller sociale problemer. 
Vi oplever en meget broget gruppe med mange forskellige vanskeligheder. Faktum er dog, at de to første 
hold der startede på KUU uddannelsen i Grenå generelt er ret udfordret på flere plan. KUU i Grenå har 
desværre været ramt af en del udskiftning af KUU undervisere / vejledere og det har ikke været godt for 
vores til tider ret skrøbelige målgruppe. Vi bliver på skolerne og i UU mere og mere skarp og erfarne på at 
vælge de rigtige og motiverede elever til uddannelsen. 
Vi tror på at struktur, genkendelighed, gensidig respekt, tydelige krav og mål, humor og faste 
gennemgående vejledere / undervisere, som eleven kan knytte et tillidsfuldt professionelt bånd til er alfa 
omega i arbejdet med denne målgruppe. 
 
Opnåelse af kompetencemål i forhold til Portfolie: 
Vi arbejder ret målrettet i forhold til kompetencemålene, men det er fortsat en løbende proces / 
udfordring at fastholde motivationen hos nogle KUU eleverne i forhold til portefolie arbejdet. Ligeledes har 
det også krævet grundig information til den enkelte værkstedsunderviser, om at blive mere bevidst og 
målrettet i forhold til at støtte og udfordre den enkelte KUU elev hen imod målene. Der er blevet 
udarbejdet lærings- og kompetencemål for KUU undervisningen for hvert enkelt værksted og delt op på de 
forskellige semestre, så ingen elever eller undervisere er i tvivl om retning, mål og krav. Vi har deslige 
udarbejdet et progressionsskema, som den enkelte KUU elev udfylder hver semester, så vi kan følge 
udviklingen eller mangel på samme. 
 
 
Dansk og matematik:  
Vores elever er generelt tilfredse med undervisningen som ligger på Erhvervsskolen Viden Djurs. En del er 
dog udfordret på faglige niveau. Et D niveau er højt og måske for højt for den målgruppe, som vi p.t har i 
KUU. 
Vi tilbyder alle vores KUU elever supplerende undervisning i Dansk og matematik her på Produktionsskolen 
og har et tæt samarbejde med underviserne på Viden Djurs i forhold til opgaver til eleverne og i 
samarbejdet omkring, hvordan vi bedst støtter op omkring den enkelte elev. 
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Randers Produktionshøjskole 
Optag og fastholdelse 
Der har fra start været en klar aftale omkring optagelsesprocedure for KUU-elever på Randers 
Produktionshøjskole. Denne aftale er indgået med den lokale UU-vejledning og fungerer konkret ved at 
samtlige kandidater til KUU deltager i et møde, hvor vedkommendes UU-vejleder samt en kontaktperson 
fra Randers Produktionshøjskole deltager. Det er vores opfattelse, at denne procedure har været stærkt 
medvirkende til, at vi næsten har haft fuld optag nu 4 gange. 
Der har været en del udfordringer i forhold til at fastholde målgruppen på KUU. Vi har været ramt af et par 
positive frafald i form af elever der er startet på ordinære uddannelser. Dette i sig selv er naturligvis 
positivt. Herudover har der været 4 tilfælde med kvindelige elever, der er gået på barsel. I disse tilfælde er 
de alle overgået til uddannelses-/kontanthjælpssystemet grundet økonomiske fordele for eleven. Dette er 
naturligvis problematisk. Slutteligt har vi oplevet en håndfuld elever, der har været for udfordret til at 
gennemføre en KUU. Udfordringerne har blandt andet bestået af manglende motivation for uddannelse, 
manglende mødestabilitet, svigtende helbred mm. I alle tilfælde har vi forsøgt at sætte massivt ind ift. den 
enkeltes udfordringer. Blandt andet ved at afhente elever på deres bopæl, ringe til elever hver morgen, 
holde formelle og uformelle samtaler mm. 
 
Målgruppen 
Efterhånden som flere optag er gået, er vi blevet bedre til at spotte målgruppen. Vi er blevet bedre til at 
udvælge de korrekte KUU-elever og dermed også bedre til at sortere de kandidater fra, som ikke har 
mulighed for bestå KUU. Et eksempel på denne fremgang kan ses ved at sammenligne vores optag 1 med 
vores optag 3 og 4. På vores optag 1 havde vi en formodning om at eleverne kunne løftes til et d-niveau på 
trods af manglende bestået 9./10. klasse – eller manglende eksamenserfaring overhovedet. Denne 
formodning er manet en smule til jorden efter gennemførelsen af dansk-eksamener i vinteren 2016/2017. 
Efterhånden er vi under optaget begyndt at skele mere til elevens boglige niveau, hvilket har resulteret i 
flere alment faglige positive tilbagemeldinger fra VUC-undervisernes side. Hvorvidt det holder stik eller ej 
må eksamenerne for optag 3 og 4 vise i fremtiden. 
 
Opnåelse af kompetencemål i forhold til portfolio 
Konkret har vi opstillet kompetencemål for hvert erhvervstema på KUU på Randers Produktionshøjskole. 
Disse kompetencemål er yderligere placeret på hvert af uddannelsens 4 moduler. Formålet med at lade 
eleven arbejde ud fra kompetencemål er at skabe en synlig læring. Eleven arbejder dagligt med disse 
kompetencemål og ugentligt afsættes tid til at eleven laver arbejdsportfolio. Eleven laver arbejdsportfolio 
ud fra ovennævnte kompetencemål for at skabe en sammenhæng og rød tråd gennem 
uddannelsesforløbet. Det er målet, at det arbejde eleven udfører i praksis stort set altid skal kunne knyttes 
til erhvervstemaets og modulets kompetencemål. Dette sikrer gennemskuelig, synlig og progressiv læring 
for eleven. Det er vores opfattelse af kompetencemålenes tilbliven har en stor og positiv indvirkning på 
elevens portfolioarbejde. 
 
Dansk og matematik 
En gang om ugen deltager eleverne i dansk/matematik undervisning. På modul 1 er undervisningen 
forankret på Randers Produktionshøjskoles matrikel. De følgende 3 moduler forankres undervisningen på 
det lokale VUC. Undervisningen varetages på alle 4 moduler af lærere fra VUC. 
Undervisningen i dansk/matematik har skabt forskellige udfordringer. Nogle elever har svært ved den 
klassiske skoleundervisning - at sidde stille i længere tid af gangen. Andre elever har mere end almindeligt 
svært ved at opnå kravet om d-niveauet. Fælles for dem alle er dog, at de har kæmpet med deres 
udfordringer og vist at de forstår vigtigheden i at deltage i den boglige undervisning.   
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Fastholdelse 
Mødestabilitet og fastholdelse har et stort fokus på uddannelsen, jf. punktet ”Overordnet beskrivelse af 
KUU – modul 1”. Dette gælder selvfølgelig hele uddannelsen, men vi har specielt fokus på den gode start. 
 
Samarbejde i forhold til fastholdelse af den enkelte elev bliver koordineret af elevens kontaktperson. Det 
være sig om det er hjemstedsskolens værkstedslærere, almen lærere, erhvervstræningspladser, mentorer, 
psykologer, misbrugscenter mv. 
 
Herudover har kontaktpersonerne på de enkelte skoler et samarbejde og vidensdelingsdag ca. 10 gange om 
året, hvor forskellige temaer, udfordringer og gode fortællinger tages op. 

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 
UU har, som tidligere i rapporten nævnt, i hele processen vist stor interesse for KUU.   
 
Nedenstående praksis er aftalt med UU i Randers, Djursland, Favrskov frem til de næste optag.  

 Alle samtaler foregår mellem elev, UU vejleder og KUU kontaktperson. Kontaktpersonen bliver en 
vigtig person for eleven, har kendskabet til deltaljerne i uddannelsen og er ”måske” den bedste til 
at ”sælge” mulighederne i uddannelsen.  

 Indstilling til optagelse på KUU. UU holder styr på antallet af indstillinger. Det formodes dog at KUU 
kontaktpersoner grundet egen interesse har sit eget lille system.  

 Samlet indstillingsmøde med UU og hjemstedskoler. Her gennemgås de forskellige indstillinger og 
tages stilling til optagelse af elever. 

 KUU Kontaktperson lægger eleverne ind på KUU portalen når eleven er optaget. 

 Uddannelsesleder holder styr på antal optagede elever og holder løbende alle UU 
centre/kontaktpersoner informeret om antal. 

 Som udgangspunkt kan UU centre med deres andel indtil henholdsvis den 15. januar og 15 august. 
Herefter først til mølle i forhold til at ramme ca. ½ samlet optag i januar. (48 elever). Til august 
arbejdes naturligt på at fylde de resterende pladser op til årligt optag på 96 elever – pr. august 
2017 i alt 111 elever. 
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Almen undervisning. 
Almen undervisning i Dansk og Matematik varetages af: 

 Randers HF & VUC for hjemstedskolerne i Randers og Favrskov  

 Viden Djurs for hjemstedskolerne på Djursland 
 
Dette foregår, som udgangspunkt en dag pr. uge på alle 4 moduler. Det er op til den enkelte hjemstedskole 
og henholdsvis Viden Djurs samt Randers HF & VUC at vurdere den nødvendige mængde af timer i forhold 
til elevgruppen.  
Elevgruppen er meget forskellig faglig og i forhold til motivation for undervisning. Det har været en 
udfordring at undervise elever med en spændvidde fra 4. klasse til 10. klasse. Det første hold fra august 
2015 har desværre ikke mange, som kan bestå D-niveau i begge fag. Dette skyldes, som udgangspunkt at 
eleverne på denne årgang har haft en lavt udgangspunkt i forhold til at kunne opnå D-niveau. I forbindelse 
med at optagelse af eleverne for de tre seneste årgange har der været mere fokus på dette og meldingerne 
fra underviserne i Dansk og Matematik er at niveauet er blevet mere passende i forhold til målet for D-
niveau. 
 

Erhvervstræning. 
Der er 31/1-2017 143 elever i gang på KUU-KomUng. At finde erhvervstræningspladser har indtil videre ikke 
været et stort problem. Det bliver dog sværere og der en del elever, som har store udfordringer med at 
fastholde sig i erhvervstræningen, hvilket betyder at enkelte erhvervstræningssteder trækker sig fra at tage 
flere elever og andre overvejer det. Dog vælger langt de fleste erhvervstræningspladser, at tage nye KUU 
elever. Dette skyldes selvfølgelig nogle elever, som yder en god og engageret indsats, men helt sikkert også 
den gode opfølgningsindsats fra kontaktpersonerne. 

 

KUU portalen 
 
KUU portalen, som er registreringsportalen for data og oplysninger vedrørende eleverne, har været meget 
usikker og tilliden blandt brugeren/kontaktpersonerne er meget lav. Hovedproblematikken er primært at 
ventetiden efter hvert klik på tasterne er usandsynligt lang og at det ikke altid vides om det bliver 
registreret. Nogle skoler har derfor valgt at registrere fravær i andet system, men sende denne sammen 
med indberetningen hver 5. uge.  
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Elevtilfredshedsundersøgelse. 
Der henvises til www.kuu-komung.dk, hvor elevtilfredshedsundersøgelse for 2015 og 2016 ligger. De på 
hjemmesiden offentliggjorte elevtrivselsundersøgelser er for hele institutionssamarbejdets elever. Den 
første undersøgelse er blevet foretaget via eget anonymt analyseprogram. Efterfølgende har vi valgt at 
benytte os af at Epinion, som foretager en elevtrivselsundersøgelse. Derfor udgår vores egen undersøgelse. 
 
Undersøgelsen er opbygget med spørgsmål på primært 2 overskrifter og med 16 spørgsmål. 

 Elevernes egen indsats og trivsel (forberedelse, aktivitet, motivation, samarbejde…) 

 Undervisningen/Lærerne (faglige krav, forberedte, overholder aftaler, tilbagemeldinger, 
respekterer, giver ansvar, sætter mål…) 

 
Primært er skemaet opdelt i svar muligheder som: 

 Helt enig, delvist enig, hverken enig eller uenig, delvist uenig, helt uenig 

 Altid, ofte, sjældent, aldrig 

 For store, tilpas, for små, ved ikke 
 
Hjemstedsskolerne har alle modtaget denne elevtrivselsundersøgelse.  
 
Generelt viser undersøgelsen et overvejende positivt resultat på alle spørgsmålene og ligger meget tæt på 
landsgennemsnittet. Elevernes svar ligger i langt de fleste tilfælde i den positive ende af skalaen.  
 
Enkelte kommentarer til undersøgelsen: 

 9-11 elever ud af 103 henholdsvis trives ikke eller er ikke glad for skolen. Dog er mellem 72-78% af 
elever helt enig eller delvist enig i at de er glade for skolen og trives. Da mange af vores elever har 
store problemer med trivsel generelt glædes vi naturligvis over, at så stor en procentdel trives på 
vores skoler. Den enkelte hjemstedskole har fokus på dette og skal ambitiøst arbejde med at få alle  
med. 

 Lærerne/kontaktpersonerne får generelt meget positiv feed back i svarene. 80-90% af svarene er 
positive afhængig af det enkelte spørgsmål. 
 

De enkelte hjemstedskoler har modtaget en elevtrivselsundersøgelse for deres skoles elever. Der er 
forskelle på tilfredshedsgraden på de enkelte skoler og de enkelte svar. 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.kuu-komung.dk/
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Kvalitetssystem. 
 
Der er i forbindelsen ansøgning til KUU-Komung lavet Kvalitetssystem af april 2015.  
 
Denne fremgår på www.kuu-komung.dk under ”Om KUU”.  
Indeholder: 

 Formål med kvalitetssystem 

 Organisationsoversigt 

 Tovholderinstitution 

 Mødeaktivitet for institutionssamarbejdets ledelse  

 Mødeaktivitet for hjemstedskolers kontaktpersoner 

 Selvevaluering 

 Dataindsamling 

 Procedure for selvevaluering 

 Procedure for indsatsplan. 
 
I koordinationsudvalget, som består af hjemstedskolernes kontaktpersoner arbejdes der meget med 
kvalitet og udvikling af KUU-KomUng. Koordinationsudvalget er blevet kvalitetssystemets primære aktør. 
På de månedlige heldags møder drøftes og videndeles: 

 Love og bekendtgørelse 

 Optag, fastholdelse og udslusning 

 Kompetencemål, portfolio og prøve 

 Manglende fremmøde/studieaktivitet 

 SU 

 Årshjul 

 Indberetning 

 Med meget mere. 
 
Der har desværre for enkelte skoler været skiftet medarbejder på kontaktperson funktionen. Der har altid 
været stort engagement fra de deltagende medarbejdere også når nye kom til. 
 
Rapportens sidste afsnit ”Tovholderskolens fokuspunkter…, nævner hvilke selvevalueringer, som efter 
Tovholderskolens opfattelse kræver særlig bevågenhed i forhold til at iværksætte en indsatsplan, jf. KUU 
Bekendtgørelsens §26. 

http://www.kuu-komung.dk/
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Tovholderskolens fokuspunkter for KUU Komung på kort sigt samt 

eventuel indsatplan. 

 
I henhold til KUU bekendtgørelsens §26 skal der mindst hvert andet år laves en skriftlig indsatsplan for 
punkter der i henhold til selvevalueringen som kræver særlig opmærksomhed.  
 
Følgende punkter vil blive bragt op til møde i institutionssamarbejdet den 10. maj 2017, hvor 
Ungdommens Uddannelsesvejledning er inviteret: 
 

 KUU og ”Forberedende Uddannelse”. Status på ”Bedre veje til en uddannelse”. 

 Hvordan sikrer vi optag til august 2017, hvis ikke vi kender den meget nære fremtid for KUU? 

 Favrskov Kommune har haft svært ved at finde elever til KUU. 

 Større inddragelse af alle skoler i forhold til at opkvalificeref KUU-KomUng. 
Indtil videre har det ikke været muligt at få integreret erhvervsskolerne så meget i elevernes 
undervisning ud over de almene fag i dansk og matematik. Dette er ønskbart på sigt i forhold til at 
kvalificere uddannelsen yderligere for KUU eleverne.  

 Prøve i præsentationsportfolio til foråret 2017 for hold 1. Hvordan vil den enkelte skole forestå 
afvikling af denne, hvem skal være eksaminatorer og censorer? 


