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Hvad laver en læge?
De fleste ved, hvad det indebærer at være læge. Du
har taget en eksamen i medicin, og du kan
diagnosticere og behandle sygdomme. De fleste
ved også, at en automekaniker kan finde fejl og
justere motoren, for at bilen atter virker igen. Hvad
så med en projektmedarbejder?
Et projekt er en underlig størrelse. Et projekt er
tidsbegrænset, og projektmedarbejderen skal
derfor i dets løbetid navigere i en allerede
eksisterende faglig og social kultur. I den tid er det
afgørende at afprøve nye tiltag og søsætte nye
projekter for at supplere den eksisterende kultur.
En projektmedarbejder skal altså i kraft af
projektets indhold være med til at forstyrre de
eksisterende rammer og sætte spørgsmålstegn ved
de velkendte procedurer. En projektmedarbejder
kan ikke behandle sygdomme som en læge eller
skifte hjul som en automekaniker. Hvis der er
behov for, at flere kan skifte hjul, kan
projektmedarbejderen ikke selv tage
skruetrækkeren frem, men være med til at
synliggøre behovet, afprøve muligheder for
donkraftens placering eller hjælpe til at skabe nye
måder at skifte hjul på i fremtiden.
Ungeguiden er et projekt, der er støttet af EU
Socialfonden, og som er ejet af Ungeporten i
Bornholms Regionskommune. Det betyder, vi som
projektmedarbejdere arbejder indenfor projektets
rammer med en projektformulering, der skal
besvares. Projekt Ungeguiden er derfor heller ikke
en funktion, der er sat i verden for at overtage
arbejdsopgaver fra andre funktioner.
Ungeguiden har nu eksisteret som projekt et år og
er nået dertil, hvor projektets rammer er blevet
fastlagt, og vi har fået afprøvet nogle af de teser,
projektet er skabt ud fra.
Der har været en del misforståelser og forvirring
omkring, hvad Ungeguide-projektet er. Og det

VINTER 2016
arbejder vi nu mere målrettet mod at få
kommunikeret tydeligere. Især begrebet
”ungeguide” har skabt en del forventninger, der
ikke har matchet projektets beskrivelse. Vi, der er
ansat i projekt Ungeguide, skal betragtes som
projektmedarbejdere og ikke guides. Nogle af de
opgaver, der ligger i Ungeguide-projektets pipeline,
er etablering af et ungeråd på Bornholm,
optimering af ung.bornholmr.dk og facilitering af
forskellige arrangementer og events i samarbejde
med de unge på Bornholm. Derfor vil vi fremover
bruge navnet ung.bornholmr fremfor Ungeguiden.
Kommunikationsplatformen og brandet
ung.bornholmr vil nemlig fortsætte, efter
Ungeguide-projektet afsluttes i 2019.
I kan læse mere om kommende projekter og events
indeværende nyhedsbrev.
Tak for et lærerigt og spændende 2016. Vi ses i
2017!
Line Hedeman, projektmedarbejder
line.hedeman@brk.dk / tlf. 2071 4696
Rie Nissen, projektmedarbejder
rie.nissen@brk.dk / tlf. 5159 4034

Nyt ansigt
Projekt Ungeguide har formeret sig. I oktober blev
Line ansat i projektet, og vi er nu derfor to
projektmedarbejdere i fremtiden. Line er cand. IT
og uddannet inden for digital kommunikation og
design fra IT Universitet. Hun er netop flyttet fra
Valby og har bosat sig i Nexø med sine to børn.
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Line har før været ansat i Egedal kommune som
kommunikationskonsulent for ungdomsskolen. Jeg
glæder mig meget til det fremtidige samarbejde
med Line og ser frem til, hvad hendes kompetencer
kan bidrage til Ungeguide-projektet med. Jeg
håber, alle vil tage godt imod Line og byde hende
velkommen til stillingen og til vores ø.

VINTER 2016
Efter festen føler Natalie Hansen sig glad og
positivt overrasket. ”Jeg skal have matematik i
første time, og matematik er ikke ligefrem mit
yndlingsfag, men jeg er klar til det, jeg er frisk, det
er virkelig fedt”. Festen skal forhåbentligt inspirere
til lignende arrangementer på
ungdomsuddannelserne, og vi, der er ansat i
Ungeguide-projektet, vil gerne stå til rådighed med
råd og vejledning til de studerende.

Rise n’ Shine Bornholm
D. 29. september afholdt elevrådet på STX i
Søborgstræde i samarbejde med projekt Ungeguide
fest fra kl. 7:00 om morgenen, indtil første lektion
startede kl. 8:30. Formålet med arrangementet var
at skabe en anderledes ramme for en fest.
Ifølge spørgeskemaundersøgelsen fra foråret 2016
er der stort fokus på alkohol til festerne blandt
unge. Derudover føler mange unge, at de er
pressede med lektier samtidig med, at de gerne vil
deltage i sociale arrangementer med deres venner.
Til morgenfesten var der mulighed for at mødes
med vennerne på en anden måde på en almindelig
hverdag.
Morgenbrødet, kaffen og juicen var sponsoreret af
lokale butikker i Rønne og Linedance holdet Dirty
Boots var hyret til at underholde på dansegulvet.
Stemningen var god, og mange unge benyttede
chancen af en kop kaffe og en croissant, inden
timen startede.

Projekt Ungeguide i fremtiden
Morgenfesten var et eksempel på et arrangement,
som Ungeguide-projektet kan være med til at
støtte op om.
 Hvordan er det muligt at ramme unge,
som ikke plejer at deltage i festkulturen
med denne type fest?
 Kan vi hjælpe til med at skabe endnu flere
sociale arrangementer blandt unge på
Bornholm?
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Et afgørende mål i projekt Ungeguide er at skabe et
godt ungemiljø og være med til at skabe og
fastholde en sund trivsel for alle unge på
Bornholm.

Hvad kommer der til at ske i 2017?
I 2017 tager vi for alvor fat og etablerer i
samarbejde med ungdomsskolen et ungeråd.
Et ungeråd skal være med til at lade de unge
deltage i det demokratiske samfund, give dem
muligheden for at tage ansvar og skabe plads til, de
unge også har en stemme og bliver hørt.
Det er de unge selv, der skal være med til at forme,
hvordan ungerådet skal se ud, og hvad indholdet
skal være. Ungdomsskolen ansætter én, der kan
hjælpe de unge i gang med processen.

VINTER 2016
Et af målene med Ungeguide-projektet er at
formidle de tilbud, der allerede eksisterer på
Bornholm og synliggøre mulighederne for både
fagpersoner og unge. I 2017 går vi for alvor i gang
med at videreudvikle hjemmesiden

www.ung.bornholmr.dk – Hjemmesiden
er kun en del af ung.bornholmr’s samlede, digitale
profil. Vi skal sørge for at være der, hvor de unge
er, så vi kan indgå i dialog og samarbejde med både
fagpersoner og de unge. Derfor går vi aktivt i gang
med at være tilgængelige på de sociale medier og
er aktive på både Facebook, Instagram og

SnapChat.

Alle ungeråd har ifølge NAU (Netværket af
Ungedomsråd, se www.nau.dk) i forskellig grad
indflydelse på beslutningsprocesserne rundt
omkring i kommunerne. Ungerådenes arbejde er
stærkt varierende, og de unge fungerer både som
arrangører af sociale events og tages med på råd i
politiske små og store spørgsmål – fra hvor og
hvordan en ny skaterrampe skal bygges, til hvad
kommunens ungepolitik skal indeholde.
Ungeråd og -huse har vidt forskellige funktioner,
men fælles for dem alle er, at de gør en forskel for
unge, der hvor de unge er. Med andre ord –
ungerådsarbejde handler om at gøre det sjovere at
være ung!
I samarbejde med Ungdommens Røde Kors og
Projekt Frivillig er vi i gang med at stable et

ungehus på benene. Vi har fået leveret nøglerne
til Hovedvagten, der ligger midt i Rønne. Og
Ungdommens Røde Kors er i skrivende stund i
gang med at få indrettet ungehuset Øens
Fællesværk i samarbejde med et hold unge fra
BornPro.

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