Tilbage til fremtiden (TTF)
Målgruppe:
Unge uden uddannelse - uddannelsesparate og aktivitetsparate i alderen 18-29 år, med ret og pligt til
uddannelsesforberedende tilbud.
Målgruppen er karakteriseret ved:
• at være uafklarede i forhold til uddannelse og arbejdsmarked
• at være kørt træt i det ordinære uddannelsessystem
• at have personlige barrierer der forhindrer påbegyndelse af uddannelse / arbejde
• at have mangel på nødvendige faglige og almene kompetencer til gennemførelse af uddannelse.
Forudsætninger for start:
TTF omfatter ikke-aktive misbrugere og ikke-aktive kriminelle.
En forudsætning for optagelse er, at TTF’s vejleder vurderer, at vi indenfor en overskuelig periode vil kunne
rykke den unge i sin udvikling. TTF er ikke et værested, men et tilbud hvor der er fokus på udvikling i forhold
til den unges personlige, sociale og faglige udvikling, målrettet det ordinære uddannelsessystem.
Formålet med indsatsen:
Det overordnede mål er, i samarbejde med den unge, at opgradere og støtte den enkelte frem til at
påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Generelle mål for indsatsen:
• at styrke elevernes almene kompetencer indenfor dansk, matematik, samfundsfag og engelsk
• at give eleverne mulighed for at kunne søge optagelse på en erhvervsuddannelse, via bestået FVU trin 2 i
matematik og trin 4 i dansk.
• at motivere eleven til påbegyndelse af uddannelse
• at styrke elevens selvværd og selvtillid
• at styrke elevens sociale kompetencer
• at styrke elevens evne til at tage ansvar for egen situation
• at skabe erkendelse hos den enkelte om betydningen af en fornuftig livsstil
Konkrete individuelle mål for indsatsen udarbejdes på baggrund af jobplan/uddannelsesplan i et startnotat,
efter aftale med visiterende myndighed.
Fagligt indhold og arbejdsopgaver i tilbuddet:
I forbindelse med nedenstående tilbud, etablerer AOF Nord en samlet, tværgående indsats på
delområderne: Vejledning, praktiksøgning og individuelle delelementer/aktiviteter, for de aftaler der indgås
med Jobcenter Aalborg.
Dette for at tilstræbe størst mulig fleksibilitet, kvalitet og opprioritering af de nævnte delområder, til gavn
for såvel borgere som Jobcenter Aalborg.
På TTF arbejdes der helhedsorienteret i forhold til den enkelte unge. Det indebærer at vi udover at have
fokus på de nødvendige faglige områder, i lige så høj grad arbejder med den unges sociale og personlige
kompetencer. I undervisningen inddrages tekster og materialer, som tematiserer de unges egen
livssituation, således at den unge gives mulighed for at spejle sig i det materiale, der arbejdes med. I
forbindelse med opstart på TTF laves der en udredning omkring elevernes faglige niveau.

TTF indeholder følgende elementer:
FVU dansk og matematik: som en integreret del af undervisningen på TTF, tilbydes de elever der er i
målgruppen, FVU undervisning i dansk og matematik. Med en bestået FVU prøve trin 4 i dansk og trin 2 i
matematik, kan eleven efterfølgende søge optagelse på en erhvervsuddannelse.
Individuelt tilrettelagt undervisning - øvrige almene fag:
De elever der er udenfor FVU målgruppen, vil modtage anden individuelt tilrettelagt undervisning i dansk
og matematik. Også undervisningen i engelsk og samfundsfag er individuelt tilrettelagt. IT er integreret i
alle fag. Alle fag tilrettelægges til den enkeltes behov i forhold til at blive studieklar.
I forbindelse hermed arbejdes der med studieteknik og studieparathed. For elever med behov for OBU
undervisning samarbejdes med Ordskolen, som har hjemme på samme adresse. Den enkelte deltager har
en fast vejleder tilknyttet igennem hele forløbet.

Praktik:
Som en del af forløbet kan den unge komme i praktik, i det omfang det vurderes at støtte elevens afklaring
til uddannelse, og praktikken har et klart uddannelsessigte. Praktikken kan både foregå på en
uddannelsesinstitution og i en relevant virksomhed. Praktikken følges tæt af vejlederen, så vi sikrer at den
unge ikke tabes, mens praktikken pågår.
Kost og motion:
De unge lærer om kost og motion og der arbejdes med sunde vaner. Der tilbydes morgenmad og frokost
hver dag. De unge får adgangskort til motionscenter og svømning.
Netværk og sociale kompetencer:
Der sættes fokus på kommunikation og konflikthåndtering. Der arbejdes med at etablere netværk og få øje
på betydningen af de sociale relationer eleverne har og de unge tilbydes værktøjer til at håndtere disse.
Vejledning:
Eleverne tilbydes løbende individuel vejledning. Derudover gruppevejledning omkring arbejdsmarkeds- og
uddannelsesforhold, samt dialoggruppeaktivitet. Ved start på ordinær uddannelse inddrages UU, der
udarbejder uddannelsesplan.
Dokumentation, resultater, evaluering m.v. fremgår af projektets hjemmeside:
www.tilbagetilfremtiden.dk
Metode:
Den pædagogiske tilgangsvinkel på TTF, er med fokus på den enkeltes ressourcer og muligheder. Der
arbejdes konstruktivt og målrettet med at styrke den unge såvel fagligt som personligt og socialt.
Udgangspunktet for arbejdet er relations pædagogik, hvor netop anerkendelse bliver betydningsbærende
for den enkelte unge. Dette forudsætter en tæt og kontinuerlig kontakt mellem den unge og TTFs lærere og
vejledere, og giver muligheder for at arbejde intenst med den unge.
Dækkende for alt vi laver er en helhedsorienteret positiv tilgang, hvor vi kommer rundt om alle aspekter af
den unges liv.
Der er ingen faste grænser for hvilke indsatsområder der kan arbejdes med. Der arbejdes ud fra en tanke
om at elevernes progression skal ske i et tempo, der gør det muligt for den enkelte at lave en reel afklaring i
forhold til uddannelse. TTF’s udgangspunkt for arbejdet er en NUZO model, hvor der tages udgangspunkt i
den enkelte unges nærmeste udviklings zone.
Grundlæggende for den pædagogiske tænkning er, at der arbejdes med individuelle mål og specielt
tilrettelagte metoder. Metoder der retter sig dels mod at styrke den enkeltes almene kompetencer men
også giver en grundlæggende studieparathed.

Jobplan, visitation, kontaktpersoner og adresse:
Forud for deltagelse sender rådgiver henvisning til AOF Nord, som herefter indkalder den unge til en
visitationssamtale. Samtalen skal sikre, at den unge inden starten er klar over, hvad forløbet indeholder
samt hvilke rammer, der er for forløbet, og ikke mindst at den unge er motiveret for at deltage. Rådgiver
deltager kun i samtalen, hvis der er et særligt behov herfor. TTF’s vejleder kan afslå optagelse, hvis
vedkommende findes uegnet til indsatsen.
Kontaktpersoner:
Dorte Bøgsted Topp, Tlf: 27 20 96 96. Mail: dbt@aof-danmark.dk
Kirstine Hvelplund, Tlf: 40 84 36 43. Mail: kh@aof-danmark.dk
Yderligere informationer samt brochure til deltager og rådgiver findes på www.tilbagetilfremtiden.dk
Projektets adresse:
Tilbage Til Fremtiden
Mylius Erichsens Vej 1
9210 Aalborg SØ
www.tilbagetilfremtiden.dk
Pladser:
50
Opstart:
Løbende, efter aftale
Varighed af tilbuddet:
Individuelt, normalt 26 uger med mulighed for forlængelse.
Mødetider:
Man, tir, tor, fre.: 09.00 – 14.30, Ons.: 09.00 – 12.00 Morgenmad hver dag fra kl. 08.30

