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Nyt fra projekt Ungeguide 

Efter et brag af et folkemøde, som bød på fantastisk 

vejr, festligt fyrværkeri og ikke mindst spændende og 

vidtrækkende debatter har vi nu sendt skolerne og 

uddannelsesinstitutionerne på sommerferie, og vi vil i 

den forbindelse gerne takke for samarbejdet i det 

forgangne skoleår, der er gået. Et af oplæggene på 

Folkemødet var arrangeret af SSP Samrådet, og fokus 

var fake news i forhold til unges livsstil. Danmark har 

længe kunne ”prale” af at ligge i førertrøjen, hvad 

angår druk blandt unge. Det er især de sociale 

overdrivelser, der gør at de unge føler sig pressede til 

at drikke og eksperimentere mere, fordi de tror, at alle 

andre gør det. Ifølge Mette Dedring fra SFI er der dog 

ved at ske en modreaktion, og flere og flere unge tør 

sige nej til alkohol og stadig være en del af 

fællesskabet. Den udvikling har været med til at 

inspirere os til at arrangere morgenfester for unge på 

Bornholm, og vi håber på endnu flere arrangementer i 

samarbejde med uddannelsesinstitutioner, elevråd og 

det lokale erhvervsliv.     

Line Hedeman, projektmedarbejder 

line.hedeman@brk.dk / tlf. 2046 2596 

Rie Nissen, projektmedarbejder 

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

 

Hvor er vi lige nu? 

I 2017 fokuserer vi på fællesskaber, fordi 

undersøgelser – foretaget bl.a. af CeFU, SFI og Projekt 

Ungeguide – viser, at social trivsel øger mulighederne 

for, at gennemføre sin ungdomsuddannelse. 

Psykiatrisk Informationscenter angiver, at omtrent 

hver fjerde ung, som dropper ud af en 

ungdomsuddannelse, gør det pga. mistrivsel. Til SFI’s 

konference om uddannelse og udsathed d. 7. 

november 2016 blev det ligeledes præsenteret, at de 

unges trivsel er afgørende for deres faglige formåen 

og resultater. Det vil sige: Jo bedre de unge trives, jo 

større er muligheden for, at de færdiggør deres 

uddannelse. Og det vil Projekt Ungeguide gerne 

hjælpe til med. 

 

 

 

 

 

 

 

Dette har vi valgt at arbejde videre med i en række 

samarbejder på tværs i kommunen med Ungdommens 

Røde Kors og unge på Bornholm. For at sætte fokus på 

fællesskaber blandt unge, blev der bl.a. stablet en 

Morgenfest på Store Torv på benene i maj. Formålet 

med morgenfesten er, at udfordre den eksisterende 

festkultur blandt unge og være med til at skabe 

fælleskaber på tværs af uddannelserne.   

 

Morgenfest på store torv  

Tirsdag d. 16. maj blev de sidste eksamensfag 

offentliggjort på de gymnasiale ungdomsuddannelser, 

og morgenfesten på Store Torv kl. 7:00-8:30 var derfor 

tænkt som et stort PØJ PØJ med eksamen til alle 

studerende og elever på Bornholm. 

Flere lokale butikker støttede op om arrangementet 

heriblandt Konditorbageren, Kvickly, Bornholms 

Mosteri, Netto og Rema 1000, som bl.a. leverede 

morgenbrød, frugt, vand og kaffe. De fremmødte 

kunne snuppe en kop kaffe og en croissant og rokke 

med på beatet fra ungdomsskolens to DJ’s, inden de 

skulle videre i skole eller på arbejde.  

Det er stadig en udfordring at lokke bornholmerne til 

at feste om morgenen, men de fremmødte var glade 

og positive, og flere blev lokket med ud på 

dansegulvet. 
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Der var også mange forbipasserende, der stoppede 

op, fik en kop kaffe og en snak, før de gik videre. 

Morgenfesten lå i kølvandet på Rise n’ Shine på STX i 

september sidste år, og planen er at afholde flere 

morgenfester efter sommerferien. 

 

Morgenfesten blev arrangeret i samarbejde mellem 

unge fra ungdomsuddannelserne, Ungdomsskolen og 

Projekt Ungeguide. 

Ung.bornholmr.dk 

En del af projekt Ungeguide er at vedligeholde 

hjemmesiden ung.bornholmr.dk, som i 2016/2017 er 

blevet godt besøgt – særligt af unge mænd i alderen 

18-26 år, der er bosiddende på Bornholm. Derfor er 

det også vigtigt, at informationerne er opdaterede og 

designet kan følge med. Vi har brugt tid på at flytte 

hjemmesiden over i et andet system, som giver os 

flere muligheder i fremtiden. Hjemmesiden vil være 

fuldt tilgængelig fra august.  

Nye ansigter i Ungeporten 

Vi i Projekt Ungeguide vil også gerne tage os 

lejligheden til endnu en gang at sige velkommen til 

Mette og Johnny, der er de to nye ansigter i 

Ungerådgivningen. Vi glæder os til at samarbejde med 

jer og hjælpe til med det, vi kan. De kan følges på 

facebook.com/ungeraadgivningen og er ellers at finde 

i lokalerne i Ungeporten på Merkurvej.  

 

 

 

Hav en god sommer! 

 

 
 

 

 Har du brug for at dele dine tanker 

omkring dit barns stofforbrug  

med nogen?  

Ungerådgivningen holder 

forældregrupper og starter  

ny forældregruppe  

op til 24. august. 

Tilmelding på telefon  

2977 1574 eller 2130 9607 

For til- og afmelding af nyhedsbrevet, 
skriv en mail til line.hedeman@brk.dk 

eller rie.nissen@brk.dk  

Følg ung.bornholmr.dk på Facebook 

 Facebook.com/ung.bornholmr.dk
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