
Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland    

 

Norvangen 15  -  4220 Korsør  -  Tlf: 5835 0909  -  fax: 5835 0972  -  mail: kph@xor.dk  -  www.korsør-produktionshøjskole.dk 

 
 
 

STILLINGSPROFIL FOR KONTAKTPERSON  
 

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE VESTSJÆLLAND 
 
 
Velkommen til Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland. 
 
Vi ønsker at tilbyde unge en udviklende, motiverende ungdomsuddannelse, som gør 
det muligt – efter endt uddannelse - at gennemføre en erhvervsuddannelse eller få en 
vedvarende plads på arbejdsmarkedet. 

 
Til det har vi brug for kontaktpersoner på vores baseskoler. Som kontaktperson varetager du en 
række centrale opgaver, som kan gøre en stor forskel for en elev på Kombineret 
UngdomsUddannelse Vestsjælland.  
 
 
Vi mener, at det er et værdifuldt hverv! 
 
 
Daglig kontakt – vejledning - støtte 
Du er den uundværlige, som giver et skulderklap, en hjælpende hånd eller en opsang – afhængigt 
af, hvad det er, der lige er brug for 
 

 Du er nærværende kontaktperson for den enkelte elev  
 Du ved at morgenvækning, et tydeligt hint om påklædning eller hygiejne, hjælp til SU 

ansøgninger, info om transportkort osv kan gøre en stor forskel for den enkelte 

 Du etablerer en fast kontakt til eleven med henblik på at fastholde elevens sigte med 
uddannelsen og gennemførelse heraf 

 Gør eleven bekendt med ordensregler – også i forhold til de andre uddannelsessteder – og 
bidrager til at ordensreglerne overholdes 

 Du er vejlederen, der ved en masse om en masse og kan dele det hele på en forståelig 
måde 

 Du forstår dig på motivation og anerkendende tilgange til andre mennesker 
 
 
Fokus på kompetenceudviklingen 
Du får kompetenceudvikling til at være en hel naturlig del af tilværelsen for en elev på KUU Vest. 
Her læres – og det endda med afsæt i hvad vores elever kan, vil og håber på!  
 

 Du får ansvar for udarbejdelse af kompetencevurdering i starten af elevens uddannelse 
 Du udarbejder en foreløbig forløbsplan for eleven på baggrund af uddannelsesplanen fra 

Ungdommens Uddannelsesvejledning og på baggrund af kompetencevurderingen 

 Du tager initiativ til justering af elevens forløbsplan, når der er behov hele vejen igennem 
forløbet 

 Du tager løbende kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis relevant – 
eksempelvis hvis det skønnes nødvendigt at justere elevens uddannelsesplan 

 Du har god kontakt til erhvervslivet i lokalområdet – privat som offentligt – og foretager 
gerne opsøgende arbejde for at sikre gode erhvervstræningspladser til KUU Vest eleverne – 
i henhold til de udbudte temaer 

 Du bidrager til, at eleven kontinuerligt udarbejder sin arbejdsportfolio 
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 Du sikrer, at eleven udarbejder en præsentationsportfolio i slutningen af sin uddannelse og 
at den lever op til kravene 

 Du arbejder naturligt med den elektroniske indberetningsportal, som 
Undervisningsministeriet stiller til rådighed, og ajourfører og videndeler i det omfang, 
systemet muliggør 
 
 

 
Bindeled elev – værksteder – uddannelsesinstitutioner 
Vi har tænkt os at sikre, at ingen elever tabes i overgange eller mellem nogen, og du er 
sikkerhedsnettet! Vi kalder det ”kædeansvar” og det handler om tryghed og gennemskuelighed, og 
det forstår du 
 

 Du er det vigtige bindeled internt mellem institutioner og mellem institution og eleven 
 Du sikrer kædeansvaret i dagligdagen, så ”kæden ikke hopper af”! Du sikrer elevernes 

færden i uddannelsen, så de er vel ”overleveret” mellem institutioner, føler sig trygge og 
ikke fortaber sig i overgange  

 Du sikrer, at eleven får prøvebeviser fra undervisningsforløb hos partnerinstitutionerne  

 Du arbejder inden for rammer og mål i KUU Vest Q  - vores kvalitetssystem – og melder 
data og viden, idéer til forbedringer og lignende tilbage til uddannelsesleder og i 
koordinationsudvalget, som du er en del af 
 
 

 
Prøver og god afslutning 
En god start er vigtig, men det er afslutninger også - de er afsættet for alt det næste! Vi ønsker 
gode forløb omkring prøver og afslutninger, og du bidrager tydeligt til det 
 

 Du vejleder eleven op til eksamen 

 Du orienterer eleverne om prøveregler  
 Du er en indlevende og lyttende eksaminator for de elever, du er kontaktperson for 
 Du udfylder og udleverer uddannelsesbevis til de elever, du er kontaktperson for  
 Du udsluser på den gode måde – med respekt, anerkendelse og med ”overlevering” til 

sikker havn, der hvor eleven så skal hen 
 

  


