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UngHerning er den kommunale ungdomsskole i Herning Kommune. 

Lov om ungdomsskoler ligger til grund for ungdomsskolevirksomheden. 

UngHerning udarbejder årsrapport som pendant til folkeskolernes kvalitetsrapport. I årsrapporten bliver der 

dels evalueret på mål for 2018 og dels kigget fremad på indsatser i det kommende år. 

LIDT OM UNGHERNING 
 

 UngHerning beskæftiger ca. 200 ansatte fordelt på ca. 30 fast-
ansatte samt ca. 170 deltidsansatte og timelønnede.  

 UngHerning har aktiviteter placeret på 30 adresser fordelt over 
hele kommunen – især i lokaler, der deles med skoler, 
institutioner, foreninger mv. 

 UngHernings heltidsafdeling er normeret til 44 unge for-
delt på 3 forskellige tilbud. 

 UngHernings fritidsafdeling havde i sidste sæson 1681 
aktive cpr-numre med 3898 tilmeldinger, fordelt på 189 
aktiviteter. 

 913 klubmedlemmer i 9 ungdomsklubber. 
 1300 unge benyttede klubaktiviteter som camps, ferieak-

tiviteter, alkoholfrie fester mv. 

Evaluering af organisatoriske mål for 2018:  
Mål: Implementering af SSP-strategien – herunder fokus på loka-
le SSP-grupper samt organisering i UngHerning.  
 De lokale SSP-grupper er endnu ikke velfungerende, hvorfor ar-

bejdet fortsættes i 2019 
 SSP er nu velorganiseret under UngHerning, og der udvikles fort-

sat nye tværgående samarbejder internt i UngHerning for at styr-
ke indsatsen i forhold til unge, samarbejdspartnere mv. 

 
Mål: UngHernings strategiplan operationaliseres og gøres ved-
kommende for alle i organisationen, så alle medarbejdere får 
ejerskab for kerneopgaven og de indsatser og mål, som under-
støtter denne.  
 I foråret 2018 blev der foretaget en undersøgelse af sammen-

hængskraften i organisationen, og herunder en afklaring af de 
fastansattes oplevelse af den fælles vision, kerneopgave, mål, 
værdier samt pædagogisk grundlag - dette skete bl.a. som indled-
ning til den kommende proces omkring implementering 

 I efteråret 2018 gennemførte ledelsen en proces omkring styrket 
fællesskab og forståelse af den organisatoriske sammenhæng 
med henblik på den kommende implementering hos medarbej-
derne 

Organisatoriske mål for 2019:  
UngHerning har valgt 3 overordnede mål for 2019 
 
1. Implementeringsprocessen af strategiplanen 

fortsætter i 2019, hvor målet i første omgang er 
implementering af værdier samt gennemførelse 
af en visionsproces med inddragelse af bestyrel-
sen, MED-udvalget samt ledelsen. 

2. I forlængelse af budgetforliget skal UngHerning 
flytte til Gl. Skolevej. 2019 vil derfor være præ-
get af stort fokus på både bygge og flytteproces, 
hvor det overordnede mål er et styrket fælles-
skab. 

3. UngHerning indfører en ny struktur i fritidsafde-
lingen, hvor der indsættes 6 koordinatorer, der 
skal varetage fritidsafdelingens opgaver i hver 
deres distrikt. Målet er en styrket indsats, både i 
forhold til ungdomsskoleaktiviteter decentralt på 
de enkelte skoler, på udvalgte fokusområder 
samt i samarbejdet med SSP. 



HELTID 

2018 kort: 

2018 blev et år, hvor der blev budt velkommen til flere nye medarbejdere i heltid. 
Medarbejdere, der fagligt og socialt byder stærkt ind i afdelingens gode fælles-
skab.  

Samarbejdet skoletilbuddene imellem er øget betydeligt, til stor gavn for både 
elever og medarbejdere. 

Det blev også et år hvor tilbuddet MuligHEDEN blev lukket. MuligHEDENs mål-
gruppe var primært unge med skolevægring og angstproblematikker. Unge med 
disse udfordringer inkluderes nu i ErhvervsmuligHEDEN.   

I 2018 blev læringslokomotivet afholdt for sidste gang i Herning. 20 unge gennem-
førte årets camp, med flotte faglige og sociale resultater.  

Målopfølgning 2018: 

Heltidsafdelingen har i 2018 haft følgende tre mål: 

Operationalisering af UngHernings strategiplan 

I 2018 blev arbejdet med en revidering af UngHernings strategiplan sat i gang. 
For heltidsafdelingen vil operationaliseringsprocessen starte op i 2019. 

Flere elever fra heltid skal opleve normaliteten igennem fællesskaberne i kom-
munens fritidstilbud, herunder UngHernings fritidsafdeling. 

Kommunens fritidstilbud inddrages i højere grad i undervisningen, særligt som en 
del af fagdage. UngHernings fritidsafdeling inddrages til sparring og kommer på 
besøg i heltidstilbuddene, hvor de fortæller om de forskellige muligheder i fritid. 

KRAP skal danne grundlag for det pædagogiske arbejde i heltid. 

I Skoleåret 2018/19 uddannes de medarbejdere, der endnu ikke har gennemført 
KRAP uddannelsen. Elementer fra KRAP bruges aktivt i teammøder og supervisi-
on. 

Mål for 2019: 

Øge sundhed mentalt og fysisk. 

Eleverne bringes tættere på normaliteten. 

Indsatser der underbygger målene: 

Mental træning gennem samtaler og øvelser 

Idræt og bevægelse 

Revideret kostpolitik 

Sund fritid 

Brobygning til mindre indgribende indsats 
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Volume 2 

 10 elever 

 Særligt udsatte 

 Primært fra andre kommuner 

Helius 

 22 elever 

 Udsatte unge 

 Unge fra Herning Kommune 

ErhvervsmuligHEDEN 

 12 elever 

 Erhvervsafklaring / Praktik 

 Individuelt tilpasset forløb 



Årsrapport   

LÆRINGSLOKOMOTIVET



LÆRINGSLOKOMOTIVET 
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FRITID 

Målopfølgning for 2018: 

 Operationalisering af UngHernings strategiplan. 

 Ferieaktiviteter i alle skoleferier. 

 Højne fagligheden og tilgængeligheden af fritidsundervis-ningen. 

 Klubbernes pædagogiske tilgang skærpes til en tydeligt defineret ung-

domspædagogik. 

 

Indsatser der underbygger målene: 

 Personaleprocesser omkring kerneopgaven samt øvrige elementer i strate-

giplanen. 

 Ikke opnået. Processen er planlagt med opstart fra 2019. 

 Blive en del af Ungdomsringens projekt, klub-2020. 

 Dette mål er opnået, og projekter starter d. 2. april 2019. UngHerning 

er én ud af 10 udvalgte klubber/ungdomsskoler på landsplan. 

 Udvikling og lancering af UngHerning OnLine. 

 Opnået. UngHerning Online er startet op med pilotprojekter i foråret 

2018. I løbet af 2019 udvides undervisningen til flere fag og skoler. 

 Kompetencemålbeskrivelser på alle aktiviteter. 

 Delvist opnået. Der er udarbejdet kompetencemålsbeskrivelser på 

mange fag, men ikke alle. Der arbejdes videre med målet i 2019. 

 Reorganisering af fritidsundervisningen. 

 Delvist opnået. Fritidsafdelingen omstruktureres i foråret 2019, såle-
des der tilknyttes distriktskoordinatorer til de enkelte skoler og de 

aktiviteter UngHerning har i området. 

 Genåbning af klubben i Lind med ny sundhedsprofil. 

 Opnået. Klubben i Lind er genåbnet med ny profil, hvor bl.a. kiosken 

er nedlagt. 

 Involvering i helhedsplanen for Gullestrup og Holtbjerg. 

 Opnået. UngHerning indgår i flere projekter omkring helhedsplanen for 
både Gullestrup og Holtbjerg. Bl.a. gennem +18-klubben og ferieaktivi-

teter. 
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2018 blev et både spændende og turbulent år for fritidsafdelingen i UngHerning. Foråret blev præget af en truende konflikt i forbindelse med over-

enskomstforhandlingerne, hvilket medførte flere aflysninger. Efteråret blev primært præget af budgetforliget, der både betyder nyt domicil for 

UngHerning samt at aftenklubber (fremover juniorklubberne) fra 1. august 2019 skal sortere under UngHernings fritidsafdeling. 

Mål med tilhørende indsatser for 2019: 

 Klubbernes pædagogiske tilgang skærpes til en tydeligt defineret 

ungdomspædagogik. 

 Implementering af Ungdomsringens projekt, Fremtidens 

klubtilbud 

 Implementering og udvikling af juniorklubber i UngHerning. 

 Udarbejdelse af oplæg til fremtidig struktur til godkendelse i 

BFU, antallet af pladser er 620 fordelt på 12-14 klubber 

 Skaffe lokaler svarende til den ønskede placering 

 Ensretning af tilgang, indsatser, administration mv. og imple-

mentering af dette 

 Implementering af ny struktur i fritidsafdelingen, m. h. p. en styr-
ket indsats, både i forhold til ungdomsskoleaktiviteter decentralt 
på de enkelte skoler, på udvalgte fokusområder samt i samarbej-

det med SSP. 

 Ansættelse af personale 

 Fordeling af opgaver—herunder distrikter (skoler), fokusom-

råder samt centrale og administrative funktioner 

 Overdragelse af opgaver til distriktskoordinatorerne 

 Udvikling af tiltag i forbindelse med fokusområder 

 Udvikling af samarbejdsfora, både internt i distrikterne og på 

tværs af distrikterne 

 I sæson 2019/20 opnås: 2000 CPR-elever & 4500 holdelever 

 I sæson 20/21 opnås: 2500 CPR-elever & 5000 holdelever 
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Evaluering af SSP-indsatser i 2018: 
Samarbejdet i de lokale SSP-netværksgrupper skal understøttes i væsentlig grad, såle-

des at der i fremtiden findes velfungerende netværk i forbindelse med alle overbyg-
ningsskoler. 

Denne indsats er endnu ikke velfungerende og indsatsen fortsætter derfor i 2019. 
 

Social Pejling søges permanentgjort som en del af Formidlerteamets undervisning på 
skolerne. 

Indsatsen lykkedes ikke. Social Pejling er taget af programmet og forsøges til dels implemen-
teret i 8. klasses trivselsseminar. 

 

Aktiviteter fra SSP-strategien, som ikke længere indgår i politiets resort skal omplace-
res. 

Alle initiativer fortsætter, da kommunens Teknik og Miljøafdeling i højere grad understøtter 
”trafikindsatsen”. 

Målopfølgning: 
Herning Kommunes overordnede mål for CBL: 
 Alle børn skal blive så dygtige, de kan 
 Alle børn skal være en del af et fællesskab 
 
Disse mål opfylder SSP gennem SSP’s delmål, som er: 
 At sikre bedst mulig trivsel og livsvilkår for børn og unge i et godt netværk uden krimina-

litet, mistrivsel og misbrug. 
 At skabe lokale netværk, der har en kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges 

dagligdag. 
 At afdække og bearbejde årsagerne til at børn og unge begår kriminalitet, kommer ud i 

misbrug eller mistrives. 
 
Delmålene opfyldes især gennem følgende indsatser: 
 SSP-læseplanen, som blev godkendt i 2017. Læseplanen er i gang med at blive imple-

menteret og på alle Folkeskoler. Læseplanen indeholder forslag til ”Trivselsemner” i alle 
årgange. I 4. og 8. årgang opfylder Formidlerteamets indsats læseplanen. (Se tekstboks) 

 De lokale SSP-netværk, hvor deltagerne kender børnene/de unge, og derfor kan være 
med til, at tegne et billede af trivslen i deres lokalområde. Netværkene består af repræsen-
tanter fra skolerne, politiet, sagsbehandler (når det er muligt) evt. daginstitutioner og andre 
relevante samarbejdspartnere. 

 Ungeprofilundersøgelsen, som skaber grundlag for at monitorere unges trivsel, sundhed 
og risikoadfærd, som dermed bidrager til at styrke og målrette indsatser i hele kommunen 
og på den enkelte skole. Her får man et datagrundlag til at vurdere ungekulturen på den 
enkelte skole set i forhold til kommunegennemsnittet og landsgennemsnittet.  

Indsatser i 2019: 
 

Udbygge samarbejdet internt i organisationen således at kulturen i SSP og kulturen i 
UngHernings Fritidsafdeling i højere grad integreres.   

 Fritidsafdelingens nye distriktskoordinatorer skal sammen med den lokale SSP-vejleder 
understøtte de lokale netværksgrupper samt skolernes arbejde med SSP-læseplanen 

SSP-konsulenten deltager i Fritidsafdelingens teammøder. 
 

Velfungerende netværksgrupper på alle skoler med overbygning. 
Skolelederne involveres/informeres om vigtigheden af SSP-vejlederindsatsen samt 

netværksgruppernes betydning for lokalområdet på et skoleledermøde. 
At sagsbehandler fra CBF + politiets forebyggende afdeling deltager i de lokale netværksmøder. 
4 årlige SSP-vejledermøder bliver udbudt i kompetencehuset sammen med andre faglige netværk og deltagelse bliver obligatoriske for alle SSP-

vejledere. 
SSP-konsulenten deltager i mindst et årligt lokalt SSP-netværksgruppemøde. 

 

Forebyggelsesforum 
 Udvide projekt Forebyggelsesfora i samarbejde med ”Plads til forskel”. Projektet udvides til, udover at være et samarbejde med Herningsholm-

skolen, også at inddrage Brændgårdskolen. 
 

Rådgivningsforløb med VISO 
Indsats mod en veldefineret gruppe af unge i udsatte positioner. 

Det opsøgende team (DOT) 
Flere personer deler en stilling. 
 
Formål: 
  At lave kriminalitetsforbyggende arbejde 

blandt børn og unge i Herning Kommune. 
  At Herning Kommune har et professionelt, 

fleksibelt og omstillingsparat team, der kan 
rykke ud til brændpunkter i kommunen, 
hvor unge mennesker samles, organiseret 
og uorganiseret.  

  At være tryghedsskabende for borgerne i 
Herning Kommune, særligt børn og unge. 

  At skabe gode relationer til unge i en udsat 
position, samt skabe en åben dialog med 
de unge. 



KONTAKT: 

UngHerning 

Valdemarsvej 343 

7400 Herning 

Tlf. 9628 7654 

Mail: ung@herning.dk 


