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Ny i Ungeguide 

Julen er en vidunderlig tid. Man nærmest fornemmer en 

kollektiv beslutning om at bekæmpe mørket, og hyggelige 

lyskæder og juletræer lyser op overalt i det bornholmske 

landskab og byer.  

I denne december er der en overhængende fare for, at jeg 

synes julen er en del mere fantastisk, og at min dømmekraft 

ikke er helt til at regne med. I hvert fald er jeg enormt glad 

for, at jeg fra d. 1. december kunne starte i jobbet som 

projektmedarbejder i projekt Ungeguide. Rie Nissen og jeg 

vil således være et team i projekt Ungeguide, og vi glæder os 

til at fortsætte det gode samarbejde efter nytår. 

Jeg kommer med uddannelse og professionel baggrund fra 

scenekunstverdenen, og det er min ambition at forsøge at 

bringe de kunstneriske fag i spil blandt de unge. Måske 

netop de kunstneriske fag kan bidrage med et frirum i de 

unges hverdag, som ellers kan være fyldt op med 

forventninger og krav udefra. Det er mit mål at forsøge at 

skabe et rum for socialt samvær blandt de unge, hvor 

forventninger, normer og krav er gemt helt væk, hvor alle 

kan bidrage og hvor egen udvikling i fællesskabet og glæden 

ved at bevæge sig er i fokus. 

Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet! 

Rigtig glædelig jul til alle! 

Projektmedarbejder i Ungeguide 

Laura Sommer Jespersen 

Mail: laura.jespersen@brk.dk 

 

 

Hvor er vi lige nu? 

Om at udfordre ungekulturer på de bornholmske 

ungdomsuddannelser 

Efter sommerferien har Ungeguide fokuseret på at være 

synlige og til stede i ungdomsuddannelsernes festudvalg. Det 

er vigtigt for os at have fingeren på pulsen i de unges 

hverdag på skolerne, og vi kan byde ind med støtte til, 

hvordan skolernes sociale arrangementer og fester kan 

involvere endnu flere af de studerende. Det kan være de 

helt små ting som, hvad foretager I jer til festerne? Er der 

aktiviteter? Er der en god og indbydende atmosfære til 

festerne og fredagsbarerne, og hvad kan vi som Ungeguides 

byde ind med for at få endnu flere med i fællesskabet?  

Alkoholkulturen kan også udfordres, og en simpel sætning 

som: ”Sælger I sodavand eller andet non-alcoholic til jeres 

fester?” - kan være med til at åbne de unges øjne for, at der 

højst sandsynligt går elever rundt, som ikke føler sig som en 

del af arrangementerne. Det er ikke vores hensigt som 

ungeguides at belære de unge, men blot at udfordre de 

eksisterende traditioner og kulturer, som eventuelt er med 

til at ekskludere nogle elever 

Ung på en lille ø 

Børns Vilkår udgav for nyligt en rapport om mobning i 

Danmark, og her placerer Bornholm sig i den kedelige ende, 

idet flere end 10 % af eleverne i 4.-9. klasse oplever at blive 

mobbet. Mange unge fortæller os også, at det er svært at 

bryde ud af den rolle eller slippe for det ry, man har med sig 

fra grundskolen, når man starter på en bornholmsk 

ungdomsuddannelse. Som Ungeguides er vi meget bevidste 

om at udfordre denne præmis og skabe sociale tiltag, som 

giver de unge mulighed for at kunne definere sig selv på ny 

som ung bornholmer på en ungdomsuddannelse.  

Dette fokus fortsætter i 2018, hvor bl.a. det nye Campus og 

sammenlægningen af studiemiljøerne lægger op til sociale 

arrangementer, hvor de unge kan møde hinanden i nye 

rammer og med fornyet gejst til at lære hinanden at kende 

på tværs af studieretninger.  

 
Ungeguide var f.eks. med, da EUD fredagsbar holdt genåbning d. 8. 

dec. med kagemand, hyggelig oppyntning, nye stole og diverse spil 

til fælles glæde   

 

mailto:laura.jespersen@brk.dk
http://minside/Person.aspx?accountname=BRKINT/LASJE
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Når kunst gør en forskel 

Torsdag d. 9. november afholdt Center for 

ungdomsforskning, Cefu, konferencen Unge på kanten af 

samfundet. Dokken på Nordhavn dannede rammerne for 

oplæggene med smuk udsigt over Øresund. Indlæggene til 

dagens tema kom bl.a. fra nyeste forskning fra Cefu og besøg 

fra Professor Robin Simonns fra University of Huddersfield, 

som beskrev begrebet NEET, (Not in Education, Employment 

or Training) som bruges for unge, der hverken er i arbejde 

eller uddannelse. En af hans pointer var, at tallene ikke 

nødvendigvis viser et sandfærdigt billede af sammenhængen 

mellem at være socialt udsat og NEET.  

Derudover var der besøg af to unge mennesker, som havde 

været med i performancegruppen C:ntact, hvor formålet var 

at bruge performance som en del af ens egen udvikling. De 

to unge fremførte en mundtlig præsentation af deres liv 

med op- og nedturer. C:ntact arbejder med mange 

forskellige udsatte grupper og hjælper med at skabe 

forandring og forståelse for deres problemstillinger i 

samfundet.  

Efter konferencen er vi meget interesserede i, hvordan vi i 

projekt Ungeguide kan bruge performance og kunst i 

arbejdet med unge på ungdomsuddannelser. 

 

 
 

 

Øens Fællesværk 
Tirsdag d. 7. november slog Øens Fællesværk dørene op. 

Fællesværket er beliggende i Østergade 50 i Rønne og til 

åbningen bød Ungdommens Røde Kors på pizza og 

aktiviteter som brætspil og X-box, og interesserede unge 

kunne få en smagsprøve på, hvordan huset kan bruges.  

Øens Fællesværk er tænkt som et fristed for øens unge, hvor 

de kan finde et fællesskab uden for skolerne og 

ungdomsuddannelserne. Der bliver afholdt fællesspisning, 

spillet spil og arrangeret andre sociale arrangementer, hvor 

alle kan være med.  

Der er åbent hver tirsdag i tidsrummet 16-20. Se mere på 

facebook. 

 
Juledekorationer, spil, fælles spisning, hygge…. Mulighederne for 

fællesskab er mange i Øens Fællesværk. 

 

 

BUM 2017 

For femte gang åbnede Åkirkebyhallerne dørene for året 

uddannelsesmesse. Hallerne var fyldt med nysgerrige og 

glade unge fra hele øen, og uddannelsesinstitutionerne stod 

klar til at modtage de unge med råd og vejleding om 

uddannelsesvalg og fremtid.  

Vi fra Projekt Ungeguide stod også klar til at møde de unge. 

Der blev uddelt bolsjer og postkort, og vi fik nogle gode og 

livsbekræftende snakke med de unge. Man kan finde mere 

information om uddannelsesvalg på her. 

 

https://www.facebook.com/Øens-Fællesværk-359284184523820/
http://bum.dk/
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Update fra ”Ung på Vej” 

Ung På Vej er et undervisningstilbud under Ungdomsskolens 

Heltidsundervisning, som henvender sig til unge i alderen 15 

– 17 år, som af forskellige årsager er i fare for at falde ud af 

uddannelsessystemet. Mange af dem har haft en del fravær i 

grundskolen og en del har ikke afsluttet folkeskolen med de 

2-taller det kræves for at komme ind på en almen 

ungdomsuddannelse. Nogle er også uafklarede og i vildrede 

om, hvilken uddannelsesvej, de skal vælge.  

En fast rytme er altafgørende 

Eleverne møder kl. 9:00, hvor de spiser fælles morgenmad 

med lærerne og drøfter en aktuel nyhed som samfundsfaglig 

undervisning. 

Kl. 10:00 har de halvanden times undervisning i enten dansk, 

engelsk eller matematik. 

Kl.11:30 – 12:00 spiser de fælles frokost 

12:15 -13:30 har de modulundervisning i dansk, engelsk eller 

matematik  

Lærer Laura Borne fortæller: 

”Vores styrke er, at vi hurtigt kan komme tæt på eleverne og 

få afdækket hvilke udfordringer de har, både fagligt og 

socialt. Hvis de har udefrakommende problemer, som de skal 

have hjælp til at løse, er vi hurtige til at facilitere hjælp fra 

både sagsbehandler og psykolog, TUBA, UU etc.  

Vores elever melder selv tilbage, at de hurtigt føler sig trygge 

i vores lille gruppe, fordi de godt ved, at alle der går i UPV 

har nogle forskellige udfordringer. Mange af dem kommer 

med rigtig mange nederlag fra folkeskolen, men fordi vi kan 

gå ind og lave individuelt målrettet undervisning, oplever de 

hurtigt faglig fremgang, hvilket motiverer dem for mere 

skolegang.  

I Ung på Vej har vi en forpligtigelse til, at de skal være 

påbegyndt en ungdomsuddannelse inden for halvandet år, 

efter de er indskrevet hos os, så selvfølgelig er der i selve 

undervisningen meget fokus på uddannelsesvalg, 

virksomhedsbesøg, praktik og brobygning, sådan at de får et 

indblik i arbejdsmarkedet og kan træffe det bedst mulige 

valg for dem selv.” 

Ung På Vej er en lille enhed med max. 12 elever og 3 faste 

voksne. Her undervises i dansk, matematik og engelsk med 

henblik på eksamen, og eleverne har desuden samfundsfag 

og idræt. Det lille antal elever og de tre voksne gør, at der er 

mulighed for at give eleverne individuelt tilpasset 

undervisning og hele tiden sørge for at kunne hjælpe dem 

med de faglige udfordringer de måtte have.  

 

Ungerådgivningen 

Ungerådgivningen tilbyder rådgivning i forhold til unge 
med et problematisk forbrug af alkohol, hash og andre 
rusmidler. 
Tilbuddet er gratis og retter sig mod tre grupper: 

- Unge i alderen 15-30 år, som tilbydes 
individuelle samtaleforløb og gruppeforløb. 

- Forældre/pårørende, som tilbydes rådgivning 
- Fagfolk/professionelle, som tilbydes sparring i 

forhold til konkrete rusmiddel-relaterede 
udfordringer i (sam-)arbejdet med unge. 

Ungerådgivningen har lokaler i Ungeporten på 
Merkurvej 10 i Rønne, men tager efter nærmere aftale 
også ud på øen. 

Kontakt: 56927519 og 56927501 
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Ung.bornholmr.dk 

Vi er i fuld sving med at få opbygget vores nye hjemmeside, 

som med et nyt og lækkert design vil forbedre oplevelsen, 

når man besøger ung.bornholmr.dk. Den nye hjemmeside 

har pga. tekniske udfordringer været længe undervejs, men 

NU ser det ud til at lykkes, og fra 1. februar 2018 vil man 

kunne finde råd, hjælp og nyttige informationer om livet 

som ung på Bornholm på vores nye hjemmeside. I får 

selvfølgelig alle en besked, når hjemmesiden er ’født’   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For til- og afmelding af nyhedsbrevet, 
skriv en mail til laura.jespersen@brk.dk 

eller rie.nissen@brk.dk  

Følg ung.bornholmr.dk på Facebook 

 Facebook.com/ung.bornholmr.dk

 

mailto:rie.nissen@brk.dk

