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HØRINGSSVAR:
UC ISU06 Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres

UC-rådhus lokal MED tilslutter sig høringssvaret fra UC-sektor MED.
UC ISU09 Reduktion af uddannelsesvejledning

I UC-rådhus lokal MED tilslutter vi os høringssvaret fra UC-sektor MED, med følgende
tilføjelser:
Vi har i Høje-Taastrup kommune bl.a. mål om at halvere antallet af unge mellem 15 og
25 år, der er udenfor uddannelse og beskæftigelse, fra 461 til 230, samt at løfte antallet
af unge der søger en erhvervsuddannelse, fra 18 % til 30 %, begge dele pr. 2030. Dette
i tråd med de nationale uddannelsespolitiske mål.
Med reduktionen vil det være sværere at nå disse mål og det vil være overordentligt
svært at opfylde lovkravet, om ret til vejledning for alle unge mellem 7. klasse og 25 år,
herunder særligt at tilbyde individuel vejledning til alle unge, der vurderes ikke
uddannelsesprate i grundskolen.
På flere af vores skoler er andelen af disse meget høj og mange af de unge kommer fra
hjem, hvor forældrene ikke selv har en uddannelse ud over grundskole og måske vil have
svært ved at støtte deres børn i deres uddannelsesvalg, i samme grad som mere
ressourcestærke forældre. Her betyder vejledernes bidrag særligt meget.
Vejlederfagligheden er i forvejen sårbar, efter hjemtag af UU-vejledning, pr. august
2019, hvormed det faglige miljø for uddannelsesvejlederne er blevet meget mindre.
Der er stor vækst i HTK med mange tilflyttere, også i målgruppen for
uddannelsesvejledernes arbejde. Med forslaget vil der være færre ressourcer til flere
unge, hvilket vil påvirke alle unge, men især de mest sårbare.
Ud over vejledning varetager vejlederne også mange andre opgaver, der er væsentlige i
samarbejdet mellem skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv, herunder
uddannelsesmesser og erhvervspraktik, hvilket ikke i samme grad vil kunne understøttes
efter en besparelse. Mange af disse indsatser er tæt forbudne med programmet for
etablering af et Campus i Høje-Taastrup.
En reduktion som den foreslåede vil give en serviceforringelse af vejledningen i hele
spektret fra 7. klasse til 25 år, herunder den fælles indsats, der er blevet bygget op
omkring de unge i samarbejde mellem Ungecentret (UC), skolerne, BURC, Jobcentret
mfl.
Samarbejdet med Jobcenteret vil blive særligt ramt, i forhold til målgruppen omkring STU
(Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Her er antallet af unge steget markant de
seneste år – fra 47 til 65 årselever (2018-2021), hvilket har lagt pres på den del af
vejledningen, der arbejder med målgruppevurdering, placering og opfølgning for disse
unge. UC og Jobcentret arbejder her sammen om, at øge kvaliteten og nedbringe
udgifterne til det voksende område, gennem mere vejledning og flere håndholdte forløb.
UC TVÆR01 Rammereduktion på 1%

Vi tilslutter os høringssvaret fra UC-sektor MED, med følgende tilføjelse:
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Vi ser med bekymring på en samlet reduktion, da UC er et nyetableret center og
forslaget vil hindre, at nå målsætningen for Den kommunale Ungeindsats og indsatserne
i Det Kriminalpræventive team.
UC ØU01 Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger
Vi tilslutter os høringssvaret fra UC-sektor MED, med følgende tilføjelse:
Forslaget vil betyde, at borgerne vil opleve en endnu større kontrast mellem de mange
nybyggerier i HTK og HTKs eksisterende bygninger pga. manglende vedligeholdelse.
UC ØU02 Reduktion af puljen til dyre uddannelser
Vi tilslutter os høringssvaret fra UC-sektor MED.
ISC ISU 14A 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber
Vi tilslutter os høringssvaret fra UC-sektor MED.
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