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Selvom jeg plejer at sige, 
at jeg ikke påvirkes af vejret passer det ikke, for det 

gør jeg. Jeg bliver i bedre humør, får mere energi og 

ser lysere på tingene. Jeg er barselsvikar for unge-

guide Signe, og er fuld af motivation til at finde mit 

fodfæste. Ikke kun i Ungeporten hvor jeg fysisk 

sidder, men også i spørgsmålet om hvilke rammer, 

jeg skal navigere inden for. Projektet som løber til 

juli 2019, er kommet godt fra start og er støttet af 

EU socialfond. Det er endnu svært at konkretisere 

ungeguidens opgave til at være fysisk tilstede på 

skolerne endnu, men jeg arbejder på fremtidige 

aftaler. For at give jer indblik i hvor projektet er på 

vej hen, vil jeg fremover udsende et månedligt 

nyhedsbrev.  

 Jeg håber I vil læse med – god fornøjelse. 

Rie Nissen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med projekt ungeguide  

er at hjælpe til fastholdelse af de unge i ungdoms-

uddannelse. Men under isbjerget, ligger der nemlig 

rigtig meget viden, observationer, muligheder for 

tiltag, muligheder for samarbejder, som skal syn-

liggøres, og som kan bidrage i samarbejdet med de 

unge. Første spæde skridt er en kvantitativ spørge-

skemaundersøgelse til alle unge på ungdomsud-

dannelserne for at tage temperaturen på ungdoms-

kulturen. Hvilke udfordringer ser de unge? Hvor-

dan er kommunikationen på skolen? Hvilke fakto-

rer fylder de unges hverdag? For spørgsmålet er, 

hvad sker der i tiden inden de unge vælger at forla-

de deres uddannelse? For nogle er svaret, at de har 

fortrudt og ønsker at starte på noget andet. Den 

gruppe skal der være plads til. Men hvilke årsager 

er der til, at unge, uden synlig grund til at droppe 

ud, alligevel fra den ene dag til den anden vælger at 

stoppe? Kan vi få synliggjort det usynlige? Hvis vi 

kan åbne op for nogle af de problematikker, kan vi 

tage fat på og få hjulpet den unge på rette vej. 

Spørgeskemaet er kun lige ved at tage form, så 

input modtages med kys-hånd.   

ung.bornholmr.dk 
Varmen og foråret er altså på vej. På Bornholm er 

de spæde forårstegn også lig med at hoteller, re-

stauranter og caféer lige så stille slår dørene op for 

sommersæsonen 2016. Det er godt for Bornholms 

erhvervsliv, det er godt for øens turister, og det er 

godt for de unge som er på udkig efter et job. Der 

er mange måder at annoncere efter arbejdskraft på. 
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Lige fra opslagstavlen i Brugsen, til avisen og til 

facebook. Men det kan altså være en jungle for 

virksomheder og unge at møde hinanden. Alle er 

velkomne til at lægge jobannoncer ind på 

ung.bornholmr.dk. Annoncerne bliver automatisk 

slået op på den tilhørende facebookside, og håbet 

er at samle mange af de annoncer der florerer 

rundt på nettet, og gøre det nemmere for alle. 

Hjemmesiden ung.bornholmr.dk er for alle. For 

vejlederen som har brug for hjælp til en ung med et 

misbrug, for fagpersonen som vil i kontakt med 

andre tilbud, for den unge som søger hjælp eller til 

forældrene som søger viden. Prøv jer frem og husk 

at fortælle din nabo om hjemmesiden.  

 
 

 

 

 

Ungerådgiverne  
Samarbejde er godt. Og godt samarbejde har unge-

rådgiverne Henrik og Jane oplevet lige siden de 

startede i november sidste år. Netop arbejdet på 

tværs af centrene har åbnet døre for at hjælpe flere 

unge, der har rusmidler tæt inde på livet. Henrik 

og Jane har allerede gennemført en forældregruppe 

med stor succes. Tilbagemeldingerne var positive, 

og især har forældrene haft glæde af at dele deres 

erfaringer med andre i lignende situationer. Mange 

forældre føler, de har fået redskaber med i baga-

gen, som de kan bruge i praksis til at møde den 

unge på en måde, der åbner op for samtalerne der-

hjemme. Ungerådgiverne er glade for den positive 

respons og glæder sig til at starte en ny forældre-

gruppe op igen i april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra mandag d. 4. april kan  

Ungerådgiverne i en periode 

træffes på  

10. klasseskolen  

hver mandag  

kl. 11.30 – 14.30 

Alle er velkomne 

Næste forældregruppe  

starter  

mandag d. 4. april  

kl. 16.30 – 18.30  

Lille Madsegade i Rønne 

Vi mødes ca. hver 14. dag 

Tilmelding på mail eller telefon 

henrik_kofod@brk.dk 

jane.birgitte.aschlund@brk.dk  

For til- og afmelding af nyhedsbrevet, 

skriv en mail til rie.nissen@brk.dk  
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