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SPÆNDENDE FORANDRINGER I DEN LUNE 

SOMMER… 

Findes der noget mere livsbekræftende end det smukke og varme forår, der 
ramte Danmark, og som nu har indfundet sig i sommermåneden på vores 
egen ø?! På øens ungdomsuddannelser er man ved at kunne sige god 
sommerferie, og vi håber solen vil skinne lige så meget på jer i de kommende 
uger, som den har gjort i jeres læseferie. Vi fra Projekt Ungeguide ønsker alle 
et kæmpe tillykke med de afsluttede eksamener og prøver uanset hvilken 
uddannelse, du går på, og hvilken karakter du fik… I er alle seje og fortjener 
en god sommerferie! Kæmpe pøj pøj fremover    

Projekt Ungeguide har nu været i gang 2 ½ år, og vi går ind i projektets sidste 
år med spænding omkring alt det nye, der nu byder sig for de unge på det 
nye Campus Bornholm. Vi ser frem til at være med til at understøtte en sund, 
fælles kultur og identitet blandt uddannelserne og ser et stort potentiale for, at 
Campus Bornholm bliver et unikt uddannelsesmiljø med gode sociale 
fællesskaber på tværs af uddannelserne.  

Vi vil i dette nyhedsbrev ridse op, hvad foråret har budt på af aktiviteter og vi 
vil også komme med bud på, hvordan Projekt Ungeguide kan tænkes ind i 
det kommende skoleår. 

Rigtig god sommer til alle! 

Rie Nissen og Laura Jespersen 

UNGEUNDERSØGELSE: NÅR FRITID OG STUDIE 

HÆNGER SAMMEN 

I januar afsluttede vi en undersøgelse blandt alle unge på de bornholmske 
ungdomsuddannelser. Undersøgelsen bruger vi i Projekt Ungeguide til at 
forstå de unge og til at kunne målrette vores aktiviteter, så de giver bedst 
mening i de unges hverdag og fritid. Og netop fokus på de unges fritid, er 
blandt andet et af de punkter, som vi kommer til at arbejde videre med i 
projektets sidste år. Undersøgelsen viste nemlig, at et overtal vælger at 
stoppe med deres fritidsaktiviteter, når de går i gang med en 
ungdomsuddannelse. De føler simpelthen ikke, at der er tid og overskud til 
det i en hverdag med skole og lektier. Til gengæld prioriterer mange at have 
et fritidsjob. Netop det at have et fritidsjob i sin ungdom viser sig at have en 
tydelig positiv effekt på både studie og jobperspektiver i de unges fremtid, så 
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et fritidsjob er slet ikke nogen dårlig ide at have på mange måder. Men 
hvordan får vi så bevægelse og andre aktiviteter ind i de unges liv, uden at 
det bliver for uoverskueligt, men tværtimod skaber de vigtige og gode 
fællesskaber, som i sidste ende er ligeså vigtige for et godt studieliv.  

Vi har i den sammenhæng indgået et samarbejde med DGI Bornholm, hvor 
vi i fællesskab med Campus Bornholm vil forsøge at gøre det nemt at ’gå til 
noget’ efter skoletid, som samtidig plejer fællesskabet på uddannelserne. For 
DGI kan det måske også betyde, at flere unge får interesse for en bestemt 
idrætsgren, så flere unge melder sig ude i de bornholmske foreninger. Vi ser 
frem til et godt samarbejde med forhåbentlig mange svedige timer på 
Campus Bornholm   

» Men hvis der var noget sport, som det var praktisk for 

mig at gå til, så ville jeg nok starte igen.« – elev 3.g 

 

OPDATERET HJEMMESIDE 

Hjemmesiden ung.bornholmr.dk fik i foråret et løft og er nu præsenteret i et nyt og mere brugervenligt design. Her kan 
man altid finde hjælp og vejledning til uddannelsesmuligheder, hjælp og støtte, hvis man står i en svær situation og man 
kan få inspiration og hjælp til at finde et fritidsjob. Man kan samtidig også finde informationer og kontakt til Ungeporten og 
læse mere om Projekt Ungeguides arbejde. Hjemmesiden er hele tiden i udvikling, og vil i efteråret 2018 blive udbygget, 
så den kommer til at favne endnu flere funktioner til glæde for øens unge og deres forældre samt professionelle. 

Hjemmesiden indeholder mange informationer, og der er selvfølgelig en risiko for, at der sker ændringer i de forskellige 
tilbud og uddannelsesregler mm. Derfor hører vi altid gerne fra jer, hvis I opdager en fejl eller noget, der skal opdateres. 
Tag gerne et kig på hjemmesiden allerede nu.  

www.ung.bornholmr.dk  

 

 

Ungeguide har indgået samarbejde med DGI Bornholm 
for at få flere unge i bevægelse. Samarbejdet læner sig 
samtidig op ad DGI’s vision for 2025 ”Bevæg dig for 
livet”.  

 

http://www.ung.bornholmr.dk/
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FILM TIL UNGEPORTENS VISITATION 

I samarbejde med sagsbehandlerne i Ungeporten, har vi i Projekt Ungeguide produceret en række film om de forskellige 
visitationstilbud. Filmene skal være tilgængelige på iPads i Ungeporten og skal supplere sagsbehandlernes 
visitationssamtale med borgeren.  

Forud for selve filmene, talte vi med unge fra nogle af tilbuddene om, hvad sådanne film kunne indeholde. Fx var fokus, 
hvordan man kommer hen til tilbuddet, hvem man skal henvende sig til og hvor toilettet kan findes i løbet af en 
arbejdsdag. Derfor vil disse punkter gå igen i hver film. Vi håber, at filmene kan være med til at afmystificere eventuelle 
tvivlsspørgsmål og klæde borgeren på til sit første møde i visitationstilbuddet, og at de fremtidigt kan supplere samtalen 
med sagsbehandler med lyd og billeder om stedet. Vi håber på, at filmene vil være tilgængelige i Ungeporten i juli og 
august.  

 

 

’DRUGS’ – TEATERFOREDRAG OM HASH OG STOFFER  

Projekt Ungeguide er repræsenteret i Rusmiddelgruppen i kommunen, hvor vi sammen med politiet, SSP og det 
Tværgående Sundhedsteam i BRK berører unges brug af euforiserende stoffer. I den forbindelse var vi med, da øens 7.-
10. klasser fik besøg af teaterforedraget ’DRUGS’, hvor skuespiller Thomas Milton tager de unge med på en rejse 
igennem stoffernes vilde og skadelige verden med portrætteringen af den unge Jacob, som vælger at afprøve hash og 
ender i et forbrug af stoffer, som han ikke kan kontrollere konsekvenserne af.  

Teaterforedraget var rørende og skræmmende på samme tid, og de unge tilskuere var tydeligt påvirkede af den sceniske 
oplevelse. Dette var oplysning om stoffer på en måde, de nok ikke havde prøvet før og effekten var tydelig. Nogle af 
reaktionerne lød:  

 ”Jeg synes det var fedt, at man kunne føle de følelser, som han havde i historien – man var glad når 
han var glad, og man kunne føle en knude i maven, når han ikke havde det godt” 

 ”Man følte sig ubehageligt tilpas under forestillinger, hvilket jeg tror, var den rette reaktion af én på 
stoffer eller hash” 

 ”Skuespilleren var god til at leve sig ind i rollen som en misbruger” 
 ”Man vidste lidt det de fortalte, det var bare fortalt på en anden måde”. 

 
Projekt Ungeguide vil I det kommende skoleår samarbejde med Det Tværgående Sundhedsteam og Ungerådgivningen i 
BRK og tilbyde Campus Bornholms elever dette teaterforedrag. Vi tror på, at den bedste oplysning sker igennem tiltag, 
der taler til den unge på en måde, hvor vedkommende kan identificere sig med historie og følelser, og ikke en løftet 
pegefinger i en skræmmekampagne. 
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FÆLLES LAN-PARTY PÅ CAMPUS 

Projekt Ungeguide tror på sammenhængen mellem sociale fællesskaber og 
fastholdelse i ungdomsuddannelse. Derfor støtter vi op, når studerende 
henvender sig til Projekt Ungeguide for at få hjælp til at afholde et socialt 
arrangement. Fredag d. 20. april fik LAN udvalget på Campus Bornholm 
stablet et LAN party på benene, som blev afholdt i Krypten på STX i 
Søborgstræde. Der var studerende fra STX, HTX, HHX, HF, EUD og EUX, og 
der var derfor en god mulighed for at møde studerende fra andre 
uddannelser inden sammenlægningen på Campus næste skoleår.  
LAN-udvalget var selv ude og søge lokale erhvervsdrivende om sponsorater 
til præmier og deres tanker om LAN-partyet var både at spille computer 
sammen, men også i høj grad at lave et arrangement på tværs af 
uddannelserne. Arrangementet var en succes, og der var ca. 40-50 
deltagende. 

 

DANMARK SPISER SAMMEN MOD ENSOMHED:  

FÆLLES POP-UP FROKOST PÅ HF 

I uge 17 satte Folkebevægelsen mod Ensomhed fokus på ensomhed under 
kampagnen #danmarkspisersammen. Denne dag brugte ca. 30 elever fra Campus 
Bornholm deres frokostpause sammen og fik dermed sagt hej og snakket med en eller 
flere, som de ikke havde talt med før. Folketingsmedlem fra Bornholm, Lea Wermelin, 
spiste med og fik en god snak med de unge. Alle de fremmødte kunne nikke 
genkendende til følelsen af ensomhed. Det kan vi godt blive bedre til at tale om! Tak 
for dejlig mad til ‘Mad med Oplevelser’ fra Campus Bornholm.  
Arrangementet var samtidig en påmindelse for de unge om, at de har nye muligheder 
for at lave sådanne fælles arrangementer, hvor fokus er på 
andet end fest og alkohol, når de flytter under samme tag på 
Campus Bornholm.                                  

MORGENFEST 2018 

Igen i år inviterede vi i Projekt Ungeguide i samarbejde med 
Campus Bornholm til morgenfest på Store torv. Anledningen 
var at ønske de gymnasiale uddannelser pøj pøj med de 
fremtidige eksamener sammen med hele Bornholm. 
Morgenfesten blev i år afholdt d. 23. maj i bagende solskin fra 

kl. 7.00, mens DJ Oliver og Mikkel fra Ungdomsskolen sørgede for, at tempoet på musikken var i 
top. Det er tredje gang, at vi sætter morgenfest på dagsordenen og dermed udfordrer den 
festkultur, som hersker blandt unge. Ifølge en dreng fra STX er alkohol omdrejningspunktet til 
fester: 

”Vi presser hinanden lidt til at drikke, kan man godt sige. Hvis vi er til en for-fest så prøver man at 
få hinanden til at drikke, for det er jo sjovt (…) det er altid målet, at man skal drikke sig sådan 
halvt i hegnet”. 

Vi vil ikke løfte pegefingre og formane om alkoholgrænser til de unge, men udfordre og være 
nysgerrige på den måde de fester på. Morgenfesten er en anden måde at fejre de unge med en 
sjov fest, hvor der er gratis morgenbrød og kaffe, som er sponsoreret af lokale erhvervsdrivende. 
Det er udfordrende at introducere de unge for en helt ny måde at feste på, men vi håber, at 
andre alkoholfriarrangementer vil få en plads i det nye fælles Campus, så endnu flere vil deltage 
i sociale arrangementer.  

Vi ser frem til at tage fat på et nyt år efter sommerferien med mange gode arrangementer for og med de unge! Tak 
for godt samarbejde og rigtig god sommerferie til jer alle!  

 

 

Fællesspisning på HF I anledning af 
Danmark spiser sammen mod ensomhed. 
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