Den unge

for bordenden

Tekst: Peter Christensen

ViVirk’R er et af Ligeværds vigtige projekter. Projektet skal arbejde med at målrette virksomhedsbaserede ressourceforløb. I den forbindelse har LIGEVÆRD talt med
konsulent June Tagmose, Ligeværd, og de to eksternt tilknyttede Marianne Saxtoft, Samskabelse, tilknyttet som proceskonsulent, og Kim Madsen, analyze!, tilknyttet som evaluator.
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June Tagmose: Uddannelsesstedernes
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Hvordan skal projektet efterfølgende foldes ud i alle kommuner?

ind på arbejdsmarkedet og fastholder dem.
Og det er den viden, som uddannelsesste-
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ViVirk’R
ViVirk’R er tildelt en 3-årig bevilling
på ca. 5, 4 mil. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
fra puljen ”Rum til udsatte på ar-

”hylden” til alle vores uddannelsessteder.

ser som essentielt for at føle sig tættere på

bejdsmarkedet”.
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tet gerne munde ud i, at flere af de unge

blandt andet:
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Styrelsen modtog i alt 14 ansøg-
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ninger, hvoraf tre projekter har op-

Hvad er det I måler på, og hvad
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er det I forventer af resultater?
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Kim: Vi har et mål om, at 35 af ud af de
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ståelse hos uddannelsesstedet og kommu-
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kommer tættere på arbejdsmarkedet. Hvor
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landet.
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Projektet bygger på partnerskabs-

at teste noget, så må vi se, hvor tæt på ar-

Den viden, som skal gives videre

aftaler mellem kommuner og uddan-

bejdsmarkedet, det rent faktisk kan lykkes

til kommunerne er selvfølgelig,

nelsessteder. Partnerskabsaftalerne

at bringe dem.

hvilke kompetencer de unge har,

er næsten i hus: Randers Bo- og Er-

men der er vel også nogle andre

hvervstræning og Randers Kommu-

”Tættere på arbejdsmarkedet”

ting?

ne samt Erhvervsskolen Vestjylland

hvad indeholder det begreb?

Marianne: Den enkelte unges støttebe-

og Ringkøbing-Skjern Kommune har

Kim: Det handler blandt andet om, at den

hov samt sociale eller mentale problemer

indgået partnerskabsaftaler. Mellem

enkelte unge finder en retning for, hvad

er lige så vigtige elementer at få viderefor-

PGU og Aarhus Kommune samt PMU

der giver ham eller hende mening at arbej-

midlet. Det har en stor betydning for de-

og Frederikshavn Kommune forven-

de med, og at vedkommende oplever at

res muligheder og er vigtig viden at få vi-

ter de tre i projektledelsen, at aftaler-

have kompetencerne til at kunne vareta-

dereformidlet i forbindelse med tilrettelæg-

ne falder hurtigt på plads.

ge et konkret job. Det er noget af det, vi

gelse af en målrettet indsats.
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