Thy Garantiforløb
Vidensbaserede og virksomhedsrettede forløb målrettet lokale jobåbninger for praktisk
motiverede unge.

Målgruppe:
Thy Garantiforløb optager unge mellem
18 og 30 år. Målet for de unge er:
• at mestre hverdagsliv med bolig,
arbejde og fritid
• at afklare og udvikle personlige,
sociale og faglige forudsætninger
for job relateret til konkrete jobmuligheder i lokale virksomheder
• at opnå og fastholde brugbare
netværk som grundlag for et sund
og selvstændigt hverdagsliv

Med Thy Garantiforløb vil vi sikre, at
forløbet bidrager til endelig afklaring af
den enkelte unges erhvervsniveau og
funktionsniveau, afdække evt. yderligere uddannelse i det ordinære system,
om det skal være ordinært job eller
fleksjob, og hvordan kan eleven overgå
til ansættelse i en virksomhed.
I forløbet tilbydes:
• rullende optag på Thy Garantiforløb
med jobrettede STU-forløb eller et
ressourceforløb i henhold til Lov om
aktiv beskæftigelsesindsats
• individuelle og fleksible modulopbyggede uddannelses- og praktikforløb
• bred vifte af almene og faglige
retninger
• individuelle kompetencetavler målrettet personlige og faglige jobmål
• dialogbaseret progressionsmålinger
med helhedsorienterede læringsmål
• praktikker i virksomheder med
tilknyttet mentor og med en praksis,
som kan rumme praktisk motive-

Temauger

Praktikværter

Botræning

En forudsætning for at den helhedsorienterede indsats lykkes er, at den
unge i samarbejde med den unges
kommunale sagsbehandler indskrives på Elmelunds bo-kollegium. Her
ydes individuel bostøtte og botræning
i hverdagsliv. Et af modulerne i forløbet
omhandler samfundskendskab, medborgerskab, sundhed, kost og motion
og vil finde sted på bo-kollegiet efter
dagens praktikker.

Thy Garantiforløb
tilbyder:

Ungekoordinator

En helhedsorienteret og
håndholdt indsats, som gør det
mulig at afdække:

Den unge

• den unges erhvervsniveau
og funktionsniveau

Behandlingssteder
Koordinerende
sagsbehandler

rede unge i et uddannelses- og
træningsforløb
• ungekoordinator, som via praksisnær kontakt og viden om den
enkelte unge og virksomheden,
koordinerer og dokumenterer elementerne i de individuelle forløb og
skaber sammenhæng til UU-vejlederen eller den koordinerende
sagsbehandler i kommunerne
• efter endt forløb udstedes kompetencebevis

UU vejleder

Uddannelsessteder

Tværfaglige
teams

Ungekoordinatoren, uu-vejlederen og den koordinerende sagsbehandler forpligtiger hinanden på at sikre en afklaring af den unges forudsætninger for job og en
afklaring af den unges funktionsniveau målrettet et selvstændigt hverdagsliv.

• evt. behov for yderligere
uddannelse i det ordinære
system
• om det skal være ordinært
job eller fleksjob
• om den unge kan ansættes
i en ordinær virksomhed eller i den socialøkonomiske
virksomhed Thy Naturkraft.

Vizuall.dk

Thy Garantiforløb med fremskudt og
parallel sagskoordinering
Den fremskudte og parallelle sagskoordinering er det bærende element i Thy
Garantiforløb. Ungekoordinator på Thy
Garantiforløb koordinerer den unges
praktiske forløb og kører et tæt parløb
med den koordinerende sagsbehandler
fra jobcentret og med UU-vejleder. De sikrer i fællesskab og gennem løbende dialog, at den unges forløb bindes sammen
– både i praksis og i sagsbehandlingen.

