
 

 

  

Uddannelsesgaranti Thy 

Landkortet  
– overblik over særlige tilbud til unge i Thisted Kommune 

 
Opdateret i september 2016 

 
Ungeaktør: 

 
Tilbud, rådgivning og vejledning: 

Stedets navn samt 
eventuelt organisatorisk 
tilhørsforhold (f.eks. 
forvaltning, afdeling 
el.lign.): 

Campus 10  
- Folkeskolen (Almen 10) 
- EUC (Combi klassen) 
- Folkeskolen/EUC (EUD klasserne) 
- Sprog 10 

Stedets adresse, postnr. 
og by: 

Campus 10 
Kronborgvej 113A 

7700 Thisted 
Stedets telefonnr., e-
mail, website: 

Tlf. 24455192 

 

www.campus10.dk 

 
Oplistning og kort 
beskrivelse af stedets 
forskellige tilbud (f.eks. 
rådgivning, vejledning, 
kontaktperson, mentor, 
coach, psykolog, SPS m.fl.): 
 
Kontaktperson for de 
enkelte tilbud – skrives 
nederst efter hver 
beskrivelse: 

Kontaktlærer ordning 
Alle elever er tilknyttet denne ordning.  
- Kontaktlæreren er i dagligdagen underviser for eleven 
 
AKT 
AKT vejledere Jane Enevoldsen og Mette Frøkjær 
 
SSP 
Mads Heegård 
 
PPR 
Psykolog Laila Nielsen  
 
Skolesocialrådgiver 
Deltager på Kompetenceteammøder 
 
UU 
Lars Røge Hamer 
 
 

http://www.campus10.dk/


 

 

  

Kompetenceteam møder 
Pt. 3 årlige møder 
Der inviteres ad hoc 
Faste deltagere: 
 Internt: Skoleleder, AKT, SSP,  
Eksternt: SSP, familieafdelingen, UU, PPR 
 
Trivselsmøder 

Der kan i tilfælde af symptomer på ringe trivsel afholdes interne 

trivselsmøder med den unge, hjemmet, kontaktlærer og AKT vejleder 

fra skolen m.fl. fra skolen. 
 

Relevante 
”Ungeparagraffer” – 
oplistning af navn på lov 
og relevante paragraffer 
for 15 til 30-årige unge 
med særlige behov 
(mentor, 
virksomhedspraktik, 
støtte/kontaktperson 
osv.):  

Enkeltintegrationstimer 
Støtte  fagligt, rammemæssigt  og/eller socialt 

Søges forud for 10. skoleår i januar måned af afgivende skoletilbud 

(ansøgning til PPR) 
 

Brobygning, forløb med emnearbejder 

En del af EUD klassernes årsplan  

Kommentarer: Samarbejde med eksterne 

Testning 
Via PPR psykolog, intern matematik vejl., ekstern læsevejl.  

 

Sagsteammøder 

Beskrevet i børnehåndbogen 

Serviceloven: Udveksling af oplysninger i det tidlige forebyggende 

arbejde jf. SEL §49 a og 49 b. 

Deltagere: Den unge og hjemmet, relevante interne medarb. og AKT 

Eksterne relevante fra f.eks. PPR, fam.afd m.fl..  

 

VISO forløb 
 - Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område 

og på specialundervisningsområdet under Socialstyrelsen 

 i enkelte sager.  

 

Sprog 10 har desuden 
Familiekonsulent fra integration og asyl afdelingen som kan deltage i 

samarbejdet. 

 
 


