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Brug for alle unge (BFAU) er et indsatsområde under 

Undervisningsministeriet. I perioden 2015-2018 arbejder 

BFAU sammen med Ungdommens Uddannelsesvejled-

ning (UU) for at flere unge uanset baggrund får lige 

muligheder for at påbegynde og gennemføre en ung-

domsuddannelse  

 

Ung-til-ung-formidling 
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Ung-til-ung-formidling hos UU-Bornholm 

 

Hvorfor vil vi bruge ung-til-ung-formidling 

UU-Bornholm har i 2016-18 deltaget i projektet ”Brug for alle unge” (se bagsiden) 

og etablerede i den forbindelse et ungeformidlerkorps, der deltog i forskellige 

vejledningsarrangementer af unge på Bornholm.  Projektet skal nu integreres som 

et fast tilbud i UU-Bornholms vejledningsindsats for unge uden for grundskolen. 

 

Hvad vil vi bruge ung-til-ung-formidling til  

Vi tror på, at ung-til-ung-metoden er en god metode som supplement til den pro-

fessionelle vejledning. Det virker ofte vedkommende og motiverende at høre 

direkte om andre unges erfaringer og overvejelser om deres tvivl og overvejelser  

ved valg af uddannelse og job. Med ung-til-ung-metoden håber vi at kunne en-

gagere flere unge til at træffe et valg om uddannelse, der kan føre til et godt job 

og et godt liv. 

 

Hvad vil vi bruge dig til 

Du vil blive en del af et ungeformidlerkorps, som vi kan benytte ved gruppevej-

ledning og andre arrangementer for unge om uddannelse og job. Som ungefor-

midler deltager man altid to & to sammen med en UU-vejleder. I første omgang 

har vi planlagt tre arrangementer i efteråret og to i foråret. Som ungeformidler vil 

du komme til at deltage i mindst ét arrangement. 

 

Hvad får du ud af det 

Personlig udvikling:  kompetencer som ansvarlighed og modenhed. Du viser i 

praksis, at du er villig til at hjælpe andre unge. Derudover vil du sammen med de 

andre ungeformidlere blive ’klædt på’ til opgaven ved at deltage i to introdukti-

onskurser i formidling. Du lærer at formidle til andre unge, du vil få et socialt net-

værk med andre unge, og du kan skrive din aktivitet på dit cv.  

Hvordan begynder vores samarbejde 

Vi  inviterer dig til et interview, hvor vi fortæller lidt mere om projektet. Her vil vi 

gerne høre din historie om de personlige overvejelser og tanker, du gjorde dig, 

da du skulle vælge uddannelse og job. Måske har du har haft nogle omveje og 

udfordringer? Måske har du truffet nye valg eller ændret retning undervejs? Alle 

disse erfaringer kan andre unge have stort udbytte af at få indblik i.  Hvis du sta-

dig har lyst til at deltage, udarbejder vi en samarbejdsaftale. 

 

Udgifter og løn i forbindelse med deltagelse 

Da det er et frivilligt korps, vil du ikke få løn for din deltagelse. Hvis du har trans-

portudgifter, vil de blive dækket. Skulle du være i arbejde, taler vi evt. med din 

arbejdsgiver om en evt. frigørelsesattest til opgaven.  

 

Opfølgning og evalueringsmøde i maj 2019 

Projektet vil blive afsluttet med et fælles møde med alle ungeformidlere og UU-

vejledere, hvor vi sammen vil evaluere forløbet. Som anerkendelse af jeres ind-

sats som ungeformidlere, vil vi runde af med et socialt arrangement.  Her skal du 

også tage stilling til, om du ønsker at fortsætte som ungeformidler. 

 

 

Vi håber, du har fået lyst til at høre mere og glæder os til et fremtidigt samarbej-

de med dig!  

 

Mange hilsener  

Birgit & Pia, Uddannelsesvejledere 

UU Bornholm 


