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Sne i april måned? 

Der var ikke mange, som havde set komme at for-

året blev sat på stand-by. Men lige netop vejret går 

sine egne veje og er ikke sådan til at overtale eller 

påvirke. Det er så vores opgave at huske paraplyen, 

tage en ekstra sweater på eller stikke i gummistøv-

lerne og navigere videre.  

I et land hvor vejret i høj grad er et samtaleemne, 

har vi mange muligheder for ekstra udstyr og red-

skaber til at forebygge vores hverdag mod uforud-

sigelige vejrfænomener. For sikkert er det, at for-

året nok skal vinde frem og varmen igen tage fat. 

Og hvis der i rygsækken fremti-

digt gøres plads til både vanter og 

ekstra strømper, så kan vi også 

klare en snebyge i april.  

Rie Nissen, Ungeguide  

rie.nissen@brk.dk / tlf.: 5159 4034 

 

Ungeguiden siden sidst 
Ungeguide projektet er i bevægelse og arbejder hen 

imod fremtidige samarbejdsaftaler. Torsdag d. 14. 

april slog Krudthuset dørene op og bød velkom-

men til et hus, hvor Skoledagtilbudsrådgiverne, 

Gadeplan og Barnets Blå Hus har fælles adresse. 

Formålet med huset er en styrket indsats på børne- 

og familieområdet, så børn og unge med sociale 

sager reduceres. Til Kick-off receptionen var der 

mulighed for at læse om den svenske forebyggel-

sesmodel samt få sat ansigt på de nye medarbejde-

re. Det var derfor en rigtig god mulighed for at 

ungeguiden at komme på banen og høre hvilke 

tiltag, der er for børn og unge under 18 år. Der vil i 

fremtiden være et overlap af unge som er i kontakt 

med hhv. Gadeplan og Ungeguide, og derfor er det 

særligt vigtigt, at vi kender hinanden og får et godt 

samarbejde. Det var en spændende dag og jeg tak-

ker for indbydelsen og glæder mig til samarbejdet i 

fremtiden.  

I den sidste måned er spørgeskemaet til de born-

holmske unge på en ungdomsuddannelse blevet 

gjort færdigt. For at målrette spørgsmålene bedst 

muligt er spørgeskemaet netop blevet afprøvet på 

en vilkårligt valgt skole i Jylland. Resultaterne er 

blevet analyseret og spørgsmålene justeret, så de er 

klar til udsendelse i slutningen af denne måned. 

 

Roadtrip til Holbæk og Roskilde 

Torsdag d. 21. april gik turen til Sjælland for at 

besøge Roskilde og Holbæk kommunes tilbud til 

unge. Ledsaget af Anne-Dorthe Elling Nilsson, 

redaktør for ung.bornholmr.dk drog jeg tidligt 

torsdag morgen afsted med Leonora Christina.  

Formålet med turen var først og fremmest at mø-

des med fastholdelsesmentor Tine, fra Odsherred 

kommune. Tine sidder sammen med sagsbehand-

lere i Ungeguiden i Holbæk og er en vigtig del i 

fastholdelsen af unge på ungdomsuddannelserne. 

Hendes opgave er blandt andet at kontakte de 

unge med uddannelsespålæg og hjælpe til med 

stort som småt.  

Derudover besøgte vi Roskilde kommunes unge-

modtagelse Ungeguiden, som bød velkommen i et  
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spændende hus med plads til snak og latter på lige 

fod med computer arbejde og møder. Det tilhøren-

de græsareal var efter mange gåture nedslidt i en 

stor firkant, da UU vejledere og sagsbehandlere har 

gjort til vane at starte deres samtale med den unge 

med en gåtur hvor emnerne livet, døden og kær-

ligheden blev vendt. Det var et spændende besøg i 

Roskilde og vi blev meget inspireret af hvordan 

man også kan møde de unge.  

www.ung.bornholmr.dk 
Hvor går man hen, hvis man har ondt? Hvis du er 

faldet og har fået en hudafskrabning, kan du tage 

et plaster på, og hvis du er blevet alvorligt syg, 

kommer du på hospitalet. Men hvor går du hen, 

med et sår ingen kan se? Hvis du føler dig ensom 

eller deprimeret, er det svært at fortælle, hvor det 

gør ondt. Næsten 10% unge på landsplan føler sig 

ensomme, hvilket svarer til, at der i hver klasse 

sidder 1-2 unge, som føler sig udenfor fællesskabet. 

Når man føler sig ensom, har det ofte indflydelse 

på hele ens hverdag. Det er sværere at følge med i 

timerne, og derved er der større risiko for at man 

forlader sin uddannelse. Det er altså vigtigt, at der 

bliver taget hånd om de unge som føler sig en-

somme, og at ensomhed sættes på dagsordenen. 

Har du svært ved at finde ud af, hvem man som 

ung kan tale med eller søge hjælp hos? På hjemme-

siden www.ung.bornholmr.dk kan du finde links 

og kontaktinfo på forskellige tilbud om hjælp. 
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Ungerådgiverne  

træffes på  

10. klasseskolen  

MANDAG  

kl. 11.30 – 14.30 

 
Ungerådgiverne kan  

som noget nyt 

træffes på  

Remisen - Lobbæk  

TIRSDAG  

kl. 9.00 – 11.00 

Alle er velkomne 

 
Har du brug for at dele dine tanker 

omkring dit barns stofforbrug  

med nogen?  

Ungerådgivningen holder forældre-

grupper og starter løbende   

nye forløb op 

Tilmelding på mail eller telefon 

henrik_kofod@brk.dk / tlf.: 3050 8420 

jane.birgitte.aschlund@brk.dk / 

tlf.: 6113 7122 

Følg Ungerådgivningen på Facebook 

 Facebook.com/ungeraadgivningen 

 

For til- og afmelding af nyhedsbrevet, 

skriv en mail til rie.nissen@brk.dk  
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