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Kommissorium  
 
Tværsektoriel arbejdsgruppe vedrørende unge med psykisk sygdom på de 
forberedende grunduddannelser i Syddanmark 

 
Baggrund 

Med Sundhedsaftalen 2019-2023 er der formuleret en politisk målsætning om at øge andelen af unge 

med psykiske lidelser, som har gennemført en ungdomsuddannelse. Med det administrative tillæg til 

Sundhedsaftalen er der for den politiske målsætning desuden formuleret en indsats om et samarbejde 

mellem psykiatrien, kommunerne, almen praksis og den forberedende grunduddannelse (FGU)1 som 

en del af opgaveporteføljen for Følgegruppen for uddannelse og arbejde.  

 

Det er forbundet med store personlige og økonomiske omkostninger, når mennesker på grund af 

psykisk eller somatisk sygdom mister tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.  

Der er en tæt gensidig sammenhæng mellem borgeres sundhed og deres uddannelses- eller 

arbejdsmarkedstilknytning. For at sikre de unge det bedst mulige forløb og overgang til 

job/ungdomsuddannelse er der behov for et stærkt samarbejde på tværs af kommuner, FGU, almen 

praksis, lokalpsykiatri og andre tilbud i regionalt regi fx med fokus på komorbiditet.  

 

Følgegruppen kan efter behov nedsætte længerevarende eller ad hoc baserede arbejdsgrupper til at 

varetage afgrænsede opgaver under følgegruppens opgaveportefølje . Følgegruppen for uddannelse 

og arbejde har på et møde den 1. december 2020 besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til 

opgave at udarbejde forslag til indsatser for det tværsektorielle samarbejde med de forberedende 

grunduddannelser. 

 

Arbejdsgruppens formål 

Formålet med arbejdsgruppen er at udarbejde forslag til tværsektorielle indsatser, der støtter op om at 

unge med psykisk sygdom gennemfører FGU-forløbet og dermed på sigt gør de unge klar til at 

gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

 
Arbejdsgruppens opgaver 

                                                      
1 Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en 

ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, 

afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse. I et større 

perspektiv er formålet med FGU at bidrage til, at alle unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller er kommet i 

beskæftigelse, før de fylder 25 år1. 
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Arbejdsgruppens opgaver er, at:  

 Identificere typiske årsager til unges frafald fra FGU 

 Udarbejde forslag til samarbejdsindsatser med FGU-området med fokus på unge med psykisk 

sygdom, herunder eksempelvis:  

o Indsatser hvor regionale og kommunale syddanske arbejdspladser kan indgå i 
samarbejde med de unge og FGU om fx praktikforløb og lignende.  

o Samarbejdsmodeller der kan styrke kompetenceudviklingen på tværs af aktørerne  
o Indsatser der også har fokus på mest sårbare unge. 

 
 
Reference  
Arbejdsgruppen nedsættes med reference til Følgegruppen for uddannelse og arbejde. Følgegruppen 
godkender arbejdsgruppens forslag til indsatser inden oplæg forelægges Det administrative 
Kontaktforum til godkendelse. 
 
Sammensætning af arbejdsgruppen 
Medlemmer: 

 1 PsykInfo repræsentant  

 1 kommunal repræsentant med opgaver i de kommunale ungeindsatser (KUI)  

 1 repræsentant fra FGU 

 1 repræsentant fra Følgegruppen for uddannelse og arbejde 

 1 sekretær for arbejdsgruppen 
 
Arbejdsgruppen konstituerer sig selv med en tovholder for gruppen. Arbejdsgruppen fastlægger på 
første møde en tidsplan for arbejdet og orienterer følgegruppen om den fastlagte tidsplan. 
Sekretariatet for Følgegruppen for uddannelse og arbejde bistår med sparing til sekretæren for 
arbejdsgruppen.  
 
Mødekadence  
Arbejdsgruppen mødes i udgangspunktet 2-3 gange af et par timers varighed. Derudover må der 
forventes mailkorrespondancer løbende. 
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Procesplan:  

Tidspunkt Beskrivelse 

8. februar 2021 Følgegruppen for uddannelse og arbejde kvalificerer udkast til kommissorium 

April 2021 Formandskabet for Følgegruppen for uddannelse og arbejde godkender 

endelig udgave af kommissoriet.  

25. maj 2021 Frist for udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen 

xx – fastlægges af 

arbejdsgruppen 

1. møde i arbejdsgruppen  

xx – fastlægges af 

arbejdsgruppen 

2. møde i arbejdsgruppen 

xx – fastlægges af 

arbejdsgruppen 

Evt. 3 møde i arbejdsgruppen 

xx – fastlægges af 

arbejdsgruppen 

Oplæg med forslag til tværsektorielle indsatser forelægges Følgegruppen for 

uddannelse og arbejde  

 
Bilag: Årshjul for Følgegruppen for uddannelse og arbejde 2021 

 
 


