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DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG OG/ELLER ANSØGE OM EN 

INDSATS FRA UNGDOMSCENTRET 

 
Læs først nedenstående vigtige information om reglerne samt om hvad du videre 
skal gøre. Udfyld dernæst skemaet og returner det til receptionen.  

   

 

For at modtage uddannelseshjælp skal du være opmærksom på, at du skal:  

• stå til rådighed for job og/eller uddannelse eller en indsats rettet mod uddannelse  

• ansøge om ydelse på www.borger.dk (Der ansøges med NemID).   

• oprette dig på www.jobnet.dk inden for 7 dage 

• have folkeregisteradresse og opholde dig i Horsens Kommune. 

 

Du er muligvis ikke berettiget til uddannelseshjælp hvis du:   

• Har en erhvervskompetencegivende uddannelse1 eksempelvis EUD, TAMU, KUU og EGU.   

• Er blevet student fra STX, HF, HTX, HHX, IB og har søgt eller forventer at søge optagelse på en 
uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også selvom du ikke modtager SU.   

• Har afsluttet et EUD-grundforløb og søger om elevplads, praktikplads eller læreplads   

(For de to ovenstående punkter gælder særlige undtagelser hvis du er enlig forsøger2.)  

• Er mellem to uddannelser fx gennemført 9. eller 10. klasse og påtænker at skulle starte anden 
uddannelse efter sommerferien.   

• Har formue og/eller aktiver som f.eks. bil, aktier eller lign. (+10.000 kr. for enlige; +20.000 kr. for 
ægtepar)  

• Hvis ikke du har fundet en elev, lære- eller praktikplads to måneder efter afslutningen af et EUD 
grundforløb, eller hvis du ikke bliver optaget på en videregående uddannelse, kan du efterfølgende 
søge om uddannelseshjælp  

  

                                                      
1 EUX/EUD (erhvervsuddannelser), EGU samt videregående uddannelser.  
2 Hvis du er i gang med en uddannelse og er enlig forsørger, kan du i op til to måneder søge et 

behovsbestemt tillæg i perioden mellem uddannelsens grund- og hovedforløb, eller i perioden mellem to 

uddannelser.  

http://www.borger.dk/
http://www.borger.dk/
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VISITATIONSSKEMA  
  

 Dato:  ____________  

  

Navn:  ___________________________________________________________  

  

Adresse:  ___________________________________________________________  

  

CPR. nr.:  ______________________      TLF. nr.: ___________________________  

  

Mail:  ___________________________________________________________  

 
Underskrift: ______________________________________________ 

  
Jeg giver hermed samtykke til, at Ungdomscenter Horsens må oprette mig i deres elektroniske 

fagsystemer.  

 

 

Henvendelsesårsag: 
 

□ Afskediget fra/opsagt job                            □ Afsluttet/afbrudt uddannelse  

□ Råd og vejledning                     □ Tilflyttet kommune  

□ Løsladt                                                             □ Opbrugt dagpengeret  

□ Ophør af revalidering                                   □ Ophør af selvstændig virksomhed  

□ Ophør af sygedagpenge                               □ Andet  
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Job/uddannelsesønske: 

Hvad vil du gerne arbejde med eller uddanne dig til?: 

_____________________________________________________________________ 

Hvad er du særlig god til:  

_____________________________________________________________________ 

Uddannelse:  

Har du planer om at påbegynde en uddannelse:      □ Ja                □ Nej  

Har du søgt optagelse?:                                                                                                      □ Ja                □ Nej  

Hvis ja, hvilken:__________________________________________________________________  

  

Har du påbegyndt en eller flere uddannelser som er blevet afbrudt?:  

______________________________________________________________________________ 

Hvad er grunden til du stoppede på uddannelsen?  

______________________________________________________________________________  

  

Hvornår gik du sidst i skole?:_______________________________________________________  

  

Har du haft kontakt til en UU-vejleder?:______________________________________________  

  

Hvilken skolegang har du gennemført?  

9 kl. □     10 kl. □     Ingen afgangseksamen □      

  

Har du et gennemsnit på mindst 02 i dansk fra din afgangsprøve?   

  

□ Ja                □ Nej   

Har du et gennemsnit på mindst 02 i matematik fra din afgangsprøve?   □ Ja                □ Nej   

               

Har du fuldført et eller flere grundforløb – hvis ja hvilke og hvornår?:  

______________________________________________________________________________  
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Har du gennemført en ungdomsuddannelse eller andre uddannelsesforløb – hvis ja hvilke? 

Eksempelvis TAMU, KUU, HF, STU, EUD m.fl.:  

_______________________________________________________________________________  

 

Erfaringer fra arbejdsmarkedet:  

 Hvad har du arbejdet med? Studiejob/fritidsjob mm.:___________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

  

  

Uddannelsesmæssige færdigheder:  
Er du ordblind?       

  

          □ Ja  □ Nej   

Har du haft specialundervisning i skolen?  

  

  □ Ja  □ Nej   

Har du været til en læse- skrive- regnetest?                                      □ Ja                 □ Nej     

  

Hvis ja, hvornår?:_____________  

  

Dine læse-stave færdigheder er:                                                             □ Gode    □ Mindre gode     

Dine regne færdigheder er:                                                                      □ Gode    □ Mindre gode     

     

Har du en ren straffeattest?                         □ Ja             □ Nej  
   

Økonomi:  

Hvad var din sidste indtægt?  

  

□ Løn, oplys arbejdsgiver:______________________________________________  

□ SU, oplys uddannelsessted: ___________________________________________  

□ Uddannelseshjælp   Hvornår:________  

□ Andet: ___________________________________________________________  
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Bolig & netværk:   

Er du tilflyttet Horsens Kommune indenfor de sidste tre måneder?   

□ Nej   □ Ja – oplys kommune_________________________________________  
Boligform:     

  

□ Hjemmeboende      □ udeboende  

Bor du alene?      □ Nej  □ Ja     

  
Har du børn eller venter du barn?    □ Nej   □ Ja   

  
Familie - Venner i området? ________________________________________________  

  
Fritid: Hvad laver du i din fritid? _____________________________________________  

   

Helbred:  

Er du i stand til at påbegynde uddannelse eller arbejde?                                       □ Ja       □  Nej    

   
Hvis nej, hvorfor ikke? ____________________________________________________  

   
Psykiatriske diagnoser  

  
  □ Nej  □ Ja Hvilke:_____________________  

Fysiske begrænsninger  

  
               □ Nej  □ Ja Hvilke:_____________________  

Forbrug af rusmidler  

  
  □ Nej  □ Ja Hvilke: _____________________  

Andre begrænsninger    □ Nej  □ Ja Hvilke: _____________________  

  

  

   

Hvordan synes du generelt, at du har det? – sæt kryds på linjen   

1________________________________________________________10  

Meget skidt          Meget godt  
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Der indhentes kun oplysninger, såfremt det er relevant for din sag og efter aftale med dig 
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UDFYLDES AF  

UDDANNELSESRÅDGIVEREN  

Vurdering af Målgruppe:    
□  Åbenlyst uddannelsesparat    

□  Uddannnelsesparat  

□  Aktivitetsparat  

  

  

Er borgeren omfattet af 225-timers reglen?     

  

□ Ja  □ Nej  

Er der orienteret om, at han/hun skal søge UDH på www.borger.dk  

  

□ Ja  □ Nej  

Er der udleveret folder vedr. målgruppevurdering   

  

□ Ja  □ Nej  

Er der orienteret mundtligt om E-Boks?      

  

□ Ja  □ Nej  

Information ift. lovgivning omkring uddannelseshjælp gennemgået □ Ja  □ Nej  

  

Oplyst mundtligt omkring forpligtelse om oprettelse af CV og Jobnet ’s forpligtelser?   

 □ Ja  □ Nej  

Uddannelsespålægget kommer til at indeholde:  
  

□ FVU test 

□ Nytteindsats 

□ Andet tilbud: ______________________________________ 

□ Uddannelsesvejledning 

□ Andet: ___________________________________________ 


