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Hverdagen er blæst i gang.
Og folk er efterhånden ved at være tilbage efter
sommerferien. Det er som om vejret følger med og
byder på lavere temperaturer og en forsmag på
efterårets blæsevejr.
Selv er jeg også vel tilbage og ser frem til, at ungdomsuddannelserne igen har slået dørene op for de
mange hundrede unge, som tager hul på et nyt
skoleår.
Særligt glæder jeg mig til studiestart, da det er nu
at Ungeguiden kan komme på banen. Inden sommerferien blev resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen til de bornholmske unge
som blev foretaget i foråret, samlet og konkretiseret og er baggrunden for de tiltag, som Ungeguiden nu tager fat på.

God fornøjelse.
Rie Nissen, Ungeguide
rie.nissen@brk.dk / tlf.: 5159 4034
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for hvornår det giver mening, at jeg er at finde på
de forskellige uddannelser.
Der er på nuværende tidspunkt lavet aftaler med
en håndfuld unge, som alle starter på forskellige
ungdomsuddannelser nu i august. De unge har
takket ja til, at ungeguiden kontakter dem, opsøger
dem på studiet eller står til rådighed for en sludder,
hvis behovet opstår.
Formålet med projekt Ungeguide er at fastholde de
unge på ungdomsuddannelsen, og det skal derfor
være en helt individuel hjælp og støtte til den enkelte unge. Målet er at den unge får hjælp til at
komme over de små bump på vejen, inden de får
vokset sig for store. Det kan også være, at de små
bump skal afhjælpes af andre tilbud og her vil Ungeguiden hjælpe til at finde og opsøge de muligheder der er.
Projektet er tænkt som en flydende indsats, som
linker de unge til det rigtige tilbud. Det er ikke alle
problemer som kan eller skal løses i dette projekt.
Ungeguiden kan kontaktes, og kan rådgive og støtte den unge på ungdomsuddannelsen. Jeg ser frem
til arbejdet og glæder mig til at tage fat, når de
unge kommer i gang med studierne.

Ungeguiden nu og i fremtiden
På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen som
blev foretaget i foråret, svarer lidt under hver 5.
ung, at de godt kunne have brugt hjælp fra en person, da de skulle starte på deres ungdomsuddannelse. Halvdelen af dem kunne have ønsket sig råd
og hjælp fra en ældre studerende. Derudover syntes hver 3., at de kunne have brugt en rundvisning
på uddannelsen eller hjælp i andre sociale sammenhænge.

Fællesskaber mm.

Det er vigtig viden for mit fremtidige arbejde som
ungeguide, da hjælpen til de unge netop skal tage
udgangspunkt i hvad de unge efterspørger. Som
året kommer i gang, vil der også tegnes et mønster

På denne baggrund er der sat gang i forskellige
samarbejder i kommende skoleår, som skal være
med til at udfordre eksisterende og skabe nye fællesskaber. Danmark er det land i verden som har

Som beskrevet i et tidligere nyhedsbrev er det vigtigt for unge at være med i et fællesskab. Om det så
er fællesskab for dem der spiller håndbold, ryger i
frikvarterene, laver lektier eller drikker sig fulde er
ikke afgørende. For vigtigheden er at have et fællesskab og opleve følelsen af, at der er andre der
har brug for en.
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flest rekorder i druk blandt unge. At alkohol kan
være vanedannende og skadeligt for helbredet er
ikke noget nyt. 20 genstande om måneden i en
periode på 1-2 år kan især påvirke hukommelsen og
indlæringen for de 15-29 årige og hvert år kommer
ca. 3000 unge i den aldersgruppe på landsplan på
skadestuen, fordi de har drukket for meget alkohol.
En pige fra STX fortæller i et interview at fester og
alkohol fylder rigtig meget på uddannelsen. Hendes oplevelse er, at det især var vigtigt i starten af
uddannelsen at være med til festerne, da det skaber fællesskab med klassen. I den modsatte fløj er
der også unge, som netop mangler fællesskab med
klassen, eftersom de ikke ønsker at drikke og være
med i festkulturen.
Er der mulighed for at skabe andre platforme for
en fed fest, som ikke inkluderer alkohol? Kunne
der skabes nye tiltag, som kan lokke unge mennesker til at mødes på nye måder hvor kulturen omkring fester bliver udfordret? Følg med på
ung.bornholmr.dk og Ungeguide Bornholm s Facebook sider og læs mere om hvor Ungeguiden er på
vej hen.

Ungeporten møder de unge
Hver dag kommer der unge forbi Ungeporten på
Merkurvej. Nogen har spørgsmål omkring uddannelse, og andre er måske i tvivl om det er det rigtige for dem. Andre skal have klarhed over, hvordan
regler skal forstås og overholdes. Der kan også
være unge, som står uden job og har spørgsmål til
den manglende forsørgelse. Der er altså rigtig
mange spørgsmål der skal besvares, og mange følelser der kommer i spil.
Det er derfor rigtig vigtigt, at de unge føler sig velkomne og imødekommet, når de træder ind af
døren. Selve rummet de unge bliver mødt i, kan
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også være vigtigt. Er der hyggeligt? Er det vigtigt
der er hyggeligt? Hvad betyder valg af møbler? Og
har valget af møbler overhovedet en betydning?
Eller er det i virkeligheden lige meget hvor mange
stearinlys og friske blomster vi bringer på banen,
hvis ikke det er det de unge efterlyser?
Det er nogen af de spørgsmål som vi forsøger at
besvare, og derfor er modtagelsen i Ungeporten i
forandring. Hvis I er i nærheden, så stik hovedet
ind og fortæl os, hvad du tror de unge mangler og
synes kunne være hyggeligt.
Har du brug for at dele dine tanker
omkring dit barns stofforbrug
med nogen?
Ungerådgivningen holder
forældregrupper og
starter
ny forældregruppe
op 22. august
Tilmelding på mail eller telefon
henrik_kofod@brk.dk / tlf.: 3050 8420
jane.birgitte.aschlund@brk.dk /
tlf.: 6113 7122
Ungerådgiverne kan
som noget nyt
træffes på

BORNPRO
TORSDAG
KL. 11.00 – 13.00
MINERVAVEJ 2 (ULIGE UGER)
SANDEMANDSVEJ 19 (LIGE UGER)

FØLG UNG.BORNHOLMR.DK OG
UNGEGUIDE BORNHOLM
PÅ FACEBOOK

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

