I paragraffernes tegn
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Juridisk Temadag var et yderst velbesøgt arrangement
med deltagere fra såvel skoler og uddannelsessteder
som UU og Jobcentre. Umiddelbart efter denne Tour
de Force i paragraffer, lovændringer og regler tog LIGEVÆRD en snak med tre af deltagerne om deres forventninger, og det de fik med hjem derfra.

Karen Lasthein Andersen, UU Vestsjælland: Det er meget rart at have det samme udgangspunkt, når vi snakker. Vi har
hver vores bagland, men vi har hørt de
samme juridiske vurderinger.
Benny: Det fælles input er en god ting.
Christa: Et af emnerne var retten til ferie.
Vi stødte ind i problematikken om kun 2
ugers sammenhængende ferie på uddannelseshjælp i sommers. Og det er rart at
have Jobcenteret til at bevillige noget fe-
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Temadagen er vel overstået, og vi er samlet

ge, og det vil jeg da sige, at jeg har fået.

rie, fordi de bor i vores botræning. De er

til en hurtig samtale over et bord i cafeen

Jeg har opdaget, at det er meget mere

jo stadig i uddannelse, selvom de har ferie

tæt på salen. Vi, er bladets ”udsendte” og

kompliceret end i mit daglige arbejde, men

fra STU. Botræningen er også uddannel-

Christa Jørgensen, souschef ved Magleby

nu sidder jeg jo heller ikke og graver i det

se, hvor de skal lære at bo, socialisere sig

Skolecenter, Karen Lasthein Andersen, UU

store lovgrundlag. Det har jeg nogle kom-

og håndtere verden, og vi rejser med dem

Vestsjælland, og Benny Rosenquist, Jobcen-

petente medarbejdere og samarbejdspart-

sommer og vinter. Det er vigtigt de er med

teret i Sorø Kommune. Den konstellation er

nere der gør, men det er jo rart for mig, at

i den pakke, men der var noget ferie, vi li-

ikke mindst interessant, fordi de tre også

jeg ved, hvad det handler om, og hvilken

ge skulle have på plads.

har et samarbejde lokalt. På den baggrund

retning det går. Når det er STU, så er der

viste det sig også ret hurtigt umuligt kun at

jo en indstilling fra UU vejlederen, og når

Hvordan er jeres samarbejde

fokusere på Juridisk Temadag.

vi taler ressourceforløb, kan vi jo have

i det daglige?

Jobcenteret med ind over, men vi skal jo

Christa: Vi har et virkeligt godt samarbej-

Hvilke forventninger havde I

også selv vide noget. Så det var rigtig godt,

de. Når vores skole holder fælles pæ-

til arrangementet?

og det er jo også derfor, at vi som institu-

dagogiske dage, det gør vi to gange om

Christa Jørgensen, souschef Magleby

tion har inviteret vores samarbejdspartne-

året, så inviterer vi også vores UU vejlede-

Skolecenter: Jeg havde en forventning

re til at deltage. Det giver rigtig god me-

re og jobcenteret med. Vi har nogle super

om at få en større indsigt i det lovmæssi-

ning i vores samarbejde.

dygtige oplægsholdere, og det er jo nær-
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liggende at give vores samarbejdspartne-

Christa: UU og Jobcenteret

re input på samme niveau som os selv. Vi

er der selvfølgelig, men den

udvider og bliver hele tiden klogere.

unge bliver også spurgt hvem

Karen: Lige en indskudt bemærkning. Vi

de vil have med til mødet. Og

gør rigtig meget ud af samarbejdet med

har de på et tidspunkt nogen

kommunen og udbydere. Fire gange om

de vil have til at gå fra mø-

året har vi dialogmøder, hvor STU vejlede-

det, nogle gange vil de jo ik-

re fra UU, kommunerne og alle vores ud-

ke have en mor, far eller kon-

bydere er til stede. Der tager vi forskellige

taktperson med, så lytter vi

ting op, for eksempel ny lovgivning om ud-

til det.

dannelsesplan og kompetencebeviset, så

Benny: Jeg har det sådan,

det er på næste gang vi mødes. Vi laver lø-

at uanset de unge har sær-

bende den her vidensdeling.

lige behov har jeg ressourcespejderens syn

sidder både med kommunen og udbyder-

Benny: Jeg har igennem de sidste 8 år for-

på dem. Hvad kan vi kan få ud af dem ved

ne, og det er et spændingsfelt omkring

handlet direkte med alle STU udbyderne

hjælp af de indsatser, vi kan tilbyde. Nog-

STU’en. Der er rigtig mange lovgivninger

på vegne af kommunen.

le gange skal vi gøre noget ekstraordinært.

i spil. Jeg havde håbet, der havde været

Så vi giver dem den chance.

lidt mere om STU i forhold til det, der var

plementeret en STU kvalitetsstandard efter

Karen: Vi gør meget ud af at finde ud af

budt ud. Jeg sidder i et Børn- og Unge-

hvilken, der fremadrettet skal handles. Hvis

hvordan de fungerer, og Magleby er gode

team i Sorø, hvor man kan tage forskelli-

de udvalgte primære leverandører ikke kan

til at give besked om, at de prøver noget

ge sager op og få sparring, der sidder re-

imødekomme den unges behov i tilstræk-

nyt. Og vi kan løbende rette uddannelses-

præsentanter for Børn & Unge, SSP, jobcen-

kelig omfang, afsøger vi altid andre mulig-

planen til, hvis der er noget der ikke fun-

ter og UU, så det er et fælles forum, hvor

heder herunder Magleby Skolecenter. Pri-

gerer.

vi kan samarbejde og stykke nogle forløb

sen på Magleby afspejler de ekstra udfor-

Christa: Vores princip er, at vi giver ikke

sammen, og der er det jo rigtig godt, at

dringer, de visiterede har, samt den ekstra

op. De skal blive færdige hos os med en

man har indsigt i de forskellige lovgivnin-

indsats der ydes

succes, og det arbejder vi meget målrettet

ger også. Temadagen har givet rigtig me-

efter.

get mening ind i det arbejde

i alt dette?

I bliver jo lynhurtigt snakket var-

Så Ligeværd kunne godt have for-

Christa: Den unge sidder jo til møde med

me om den konkrete hverdag og

nøjelsen af at se jer til et andet

os alle, og hører hvad vi siger.

samarbejdet mellem jer. Vi prø-

arrangement?

Karen: Vi gør meget ud af, at det er den

ver at komme tilbage til temada-

Sagtens, det giver da rigtig god mening at

unges møde. Når vi mødes er det ikke vo-

gen. Har I fået opfyldt jeres for-

få det fælles input og være afsted sam-

res møde, det er den unges møde i forhold

ventninger til arrangementet?

men, lyder det afskedsvis fra de tre.

til deres uddannelse.

Karen: Ja, altså, jeg suger jo til mig. Jeg

Sorø Kommune har i august 2015 im-

Hvor er den enkelte unge henne
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