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UngHerning i tal

42 fastansatte medarbejdere og 266 timelønnede medarbejdere er 
beskæftigede i UngHerning

UngHerning har aktiviteter på ca. 35 forskellige lokaliteter fordelt i hele 
Herning Kommune

Heltidsafdelingen er normeret til 54 elever fordelt på 3 forskellige 
skoletilbud

Fritidsafdelingen består af 17 juniorklubber, 12 ungdomsklubber og en lang 
række ungdomsskolehold.
Samlet har fritidsafdelingen 451 juniorklubmedlemmer, 779 
ungdomsklubmedlemmer, 743 tilmeldinger til ungdomsskolehold og 309 
tilmeldinger til knallertkøreskolen i skoleåret 2020/21

Forsidefoto: Colourbox.dk/Maksim Shmeljov
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UngHerning er et ungdomsunivers som 
udgøres af flere afdelinger. Tilsammen er 
vi den kommunale ungdomsskole med 
fritidsundervisning og klubtilbud, vi udbyder 
heltidsundervisning og vi forestår SSP-arbejde. 
Fælles for hele UngHerning er dermed, at vi 
arbejder med børn og unge i alderen 10-18 år. 
Med udgangspunkt i fællesskaber, engagement 

og troværdighed gør vi vores bedste for 
at skabe en udfordrende, spændende og 
udviklende hverdag for alle de børn og unge, vi 
møder. Dette ud fra et ønske om at bidrage til 
børn og unges livsduelighed og trivsel.

I årsrapporten ser vi tilbage på udviklingen i 
året der gik – og sætter samtidig retning for 
indsatser i kommende år.

HELTIDS-
AFDELINGEN

SSP-
AFDELINGEN

FRITIDS- OG
KLUB-

AFDELINGEN
Staben

Stab
en Staben

UNGHERNING
LEDELSE

ERHVERVSMULIGHEDEN
HELIUS
HELIUS, VOL.2

TEKNISK- OG ADMINISTRATIV
PERSONALE
HUSASSISTENTER
ØKONOMISTYRING
LØN OG HR
INTERN IT SUPPORT
FAG- OG KOMPETNCEUDVIKLING
BYGNINGER

UNGDOMSSKOLEUNDERVISNING
 16 OVERBYGNINGSSKOLER
 10-15 EKSTERNE UV. STEDER
17 JUNIORKLUBBER
12 UNGDOMSKLUBBER
BOLIGSOCIALE PROJEKTER

STYRKET SSP
DOT
FORMIDLERTEAM
RET

UngHerning



4

I 2020 satte UngHerning følgende årsmål:
 Herunder beskrives overordnet, hvordan 
UngHerning har bevæget sig i retning af 
årsmålene i 2020. Indledende skal det 
bemærkes, at vi grundet coronasituationen 
generelt har prioriteret at anvende ressourcer 
på at skabe gode rammer i hverdagen fremfor 
arbejde omkring nye tiltag. Det har medført et 
mindre fokus på årsmål 3 og 4 end forventet 
ved indgangen til 2020.

1. Styrke fællesskab og sammenhænge 
mellem afdelingerne på elev-, medarbejder- 
og ledelsesniveau.
UngHerning flyttede primo 2020 ind på 
Gl. Skolevej. Derved fik store dele af 
UngHerning en fælles base til stor gavn 
for sammenhængskraften i den voksende 
organisation. De samlede fysiske rammer 
skabte grobund for fællesskaber mellem de 
unge på tværs af tilbud. For ansatte betød 
det større kendskab til hinanden på tværs af 
afdelinger og bedre mulighed for at skabe 
synergi og sammenhæng.

Forskellige tiltag blev i 2020 iværksat for at 
understøtte fællesskaber blandt både elever 
og ansatte. Deltagelse i Coop Crew, som er et 
projekt med det formål at hjælpe udsatte unge 

i fritidsjob via praktikforløb i Coop-butikker, har 
eksempelvis skabt samarbejde på tværs af 
skole- og fritidsdelen på medarbejderniveau. 
Ligeledes har det bidraget til nye fællesskaber 
for de deltagende unge.

Corona-pandemien kom på tværs af mange 
tiltag, ved at adskille os og opdele i grupper 
netop som vi i organisationen søgte at samle. 
Faste fællessamlinger om fredagen for alle 
elever og ansatte som en fællesskabsdannende 
tradition i de nye fysiske rammer blev et af de 
tiltag vi måtte sætte på pause. Dette og flere 
andre tiltag forventer vi i løbet af det kommende 
skoleår (2021/22) at etablere i en blivende 
og hensigtsmæssig form – og derved styrke 
sammenhænge og fællesskaber i  
UngHerning yderligere.

Samtidig gjorde situationen affødt af 
coronapandemien, at medarbejderressourcer 
i nogle tilfælde blev anvendt anderledes 
en sædvanligt for at møde de aktuelle 
behov. Eksempelvis har ansatte fra 
SSP og fritidsafdelingen bidraget i 
heltidsundervisningen. Det har givet en 
større indsigt i arbejdet med og kendskab til 
de unge på tværs af afdelinger. Erfaringerne 
bringes med videre i arbejdet med at styrke 
sammenhæng og fællesskaber i UngHerning. 

1.  Styrke fællesskab og sammenhænge mellem afdelingerne på  
     elev-, medarbejder. og ledelsesniveau

2.  Forsat implementering af kerneopgaver og værdier

3.  større fokus på ungeinvolvering og demokratisk dannelse

4. Ungherning vil skabe fokus på verdensmålene

Evaluering af årsmål for 2020
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Troværdighed Engagement Fællesskab

Vi er ærlige

Vi er åbne

Vi afstemmer 
forventninger

Vi står ved det vi lover

Vi involverer os fagligt og 
professionelt

Vi ser muligheder frem for 
begrænsninger

Vi bidrager aktivt til det 
gode arbejdsmiljø

Vi er motiverede og 
motiverende

Vi anerkender 
forskellighed som en 

ressource

Vi inkluderer alle i 
forpligtende fællesskaber

Vi skaber en fælles kultur 
gennem ejerskab og 

samhørighed

2. Fortsat implementering af kerneopgave 
og værdier.

I UngHerning arbejder vi ud fra et sæt værdier 
og en definition af vores kerneopgave. 
Formålet er at sikre en fælles tilgang til alle de 
børn og unge, vi møder i mange forskellige 
sammenhænge i det daglige arbejde.

Det kræver en kontinuerlig dialog og indsats at 
sikre, at vi anvender ovenstående som rettesnor 

i dagligdagen. I 2019 påbegyndte vi derfor en 
proces, hvor vi i den samlede personalegruppe 
arbejder med værdier og retning for 
UngHerning. Det arbejde forsøger vi at forankre 
i hverdagen, bl.a. ved at afholde månedlige 
fællesmøder for alle fastansatte med fokus på 
vores fælles arbejde med de unge. Arbejdet 
målrettes yderligere fremadrettet, særligt når 
vi forventeligt får mulighed for at bevæge os i 
modsat retning end den coronapandemien har 
budt os; at samles fremfor at dele os op.

Foto: Colourbox.dk/
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3. Større fokus på ungeinvolvering og 
demokratisk dannelse
Målsætningen for 2020 drejede sig primært 
om deltagelse i det kommunale fælles elevråd 
og oprettelse af et ungdomsskoleråd. Det 
fælles elevråds arbejdet har været udfordret af 
coronasituationen, dog er det lykkes at afholde 
få virtuelle møder.

Et ungdomsskoleråd i UngHerning er ikke 
etableret for nuværende. Målsætningen går 
igen fremadrettet med et justeret fokus som i 
højere grad tager højde for, hvilken deltagelse, 
der er realistisk for målgrupperne i UngHerning.

4. Fokus på verdensmålene
Ambitionen om at lave aktiviteter relateret 
til verdensmålene blev ikke fulgt i 2020. 
Som året skred frem var den nødvendige 
prioritering at have fokus på at skabe gode 
rammer og stabilitet for børnene og de 
unge i en noget forandret og coronapræget 
hverdag. Verdensmålsudvalgets arbejde, hvor 
UngHerning også deltager, blev ligeledes sat 
på pause i 2020 grundet de givne vilkår for 
arbejdet. 

Foto: Colourbox.dk/
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Årsmål for 2021 - 22
For 2021 har UngHerning sat  
følgende årsmål:

Vi vil styrke børn og unges 
meningsfulde fællesskaber ved at 
forstærke sammenhængen mellem 
afdelingerne i UngHerning.

Vi vil understøtte demokratisk 
dannelse ved at involvere børn og 
unge.

Vi vil understøtte, at alle børn og 
unge bliver så dygtige, som de kan.

 
Årsmålene er udtryk for de områder, hvor vi 
vil gøre os særligt umage. Det vil vi fordi vi 
tror på, at vi kan understøtte børn og unges 
trivsel og udvikling endnu mere ved at forfølge 
årsmålene. Det er ønsket, at flere børn og unge 
skal opleve gode og meningsfulde fællesskaber, 
flere skal opleve at være involverede og have 
medindflydelse, og at flere børn og unge skal 
have den bedst mulige platform at dygtiggøre 
sig fra.

Årsmålene er i overensstemmelse med 
det fokus UngHerning i 2020 har sat i 
arbejdet med Meningsfulde Fællesskaber 
– Herning Kommunes fællesskabsstrategi. 
Her har vi sat særligt fokus på at styrke 
fællesskaber og sammenhænge mellem 
afdelingerne i UngHerning samt på at styrke 
ungeinvolveringen og demokratisk dannelse.

Ydermere følger årsmålene de to overordnede 
målspor, som Børne- og familieudvalget har 
formuleret gældende for alle i Børn og Unge: At 
alle børn skal være en del af fællesskabet samt 
at alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Årsmål 1: Styrke meningsfulde fællesskaber

Vi vil styrke børn og unges 
meningsfulde fællesskaber ved at 
forstærke sammenhængen mellem 
afdelingerne i UngHerning.

Årsmålet understøtter UngHernings 
kontinuerlige fokus på fællesskabsdannelse. At 
sætte fokus på fællesskaber er at sætte fokus 
på forudsætningerne for, at alle børn og unge 
får mulighed for at lykkes. Vi ser fællesskaber 
som et vigtigt element i at understøtte trivsel – 
og dermed mulighed for udvikling og læring.

For at understøtte fællesskaber yderligere 
sætter vi fokus på at gøre samarbejdet mellem 
afdelingerne i UngHerning endnu tættere. 
 Eksempelvis har vi et ønske om, at eleverne 
i heltidsundervisningen og dem vi møder 
i SSP-arbejdet i højere grad deltager i og 
profiterer af UngHernings fritidstilbud. Vi har en 
forventning om, at de der kan opleve fællesskab 
og samhørighed med andre med forskellige 
ståsteder og baggrunde.

For at bygge bro mellem skole- og fritidsliv 
arbejder vi med at lade ansatte ’gå på tværs’ 
omkring udvalgte opgaver, vi afprøver intern ’job 
swap’-ordning samt afprøver nye procedurer for 
videndeling om børn og unge. Alt sammen for 
at skabe større fælles viden på tværs af tilbud 
og afdelinger, og for at skabe gode overgange 
mellem skoleliv og fritidsliv. Samtidig arbejder vi 
på at skabe større kendskab til fritidstilbuddene 
blandt heltidselever og dem vi møder i SSP-
regi – dette som en forudsætning for deres 
deltagelse i fritidstilbud.

Foto: Colourbox.dk/George Dolgikh



8

For at bevæge os i retning af årsmålet 
arbejder vi også med at oprette ’niche-hold’ 
på Gl. Skolevej, hvor de unge kan dyrke 
særinteresser. Her understøttes mindre 
fællesskaber og ligeledes interessefællesskaber 
mellem unge, som bor geografisk spredt.

Derudover øger vi udbuddet af fritidstilbud lokalt 
på overbygningsskoler. Derved giver vi udvidet 
mulighed for, at unge kan mødes i fællesskaber 
omkring deres interesser. Ligeledes søsættes 
et initiativ omkring venskabsklubber med det 
formål at inspirere og at mødes på tværs efter 
en lang periode med begrænset kontakt.

Årsmål 2: Understøtte demokratisk dannelse

Vi vil understøtte demokratisk dannelse 
ved at involvere børn og unge.

Ved at sætte fokus på demokratisk dannelse 
ønsker vi at styrke lysten til og muligheden for 
til at deltage i samfundet på demokratisk vis. 
Vi vil give børn og unge oplevelsen af at blive 
hørt samt mulighed for at få medbestemmelse. 
Ligeledes ønsker vi at bibringe dem værdifulde 
erfaringer med at indgå i ligeværdig dialog og at 
styrke deres sociale færdigheder.

Vi vil løbende sætte fokus på elevinddragelse 
og demokratisk dannelse i såvel skoletid som 
fritid. I skoletilbuddene sætter vi i løbet af 
året elevinddragelse til debat med henblik på 
at afsøge, hvordan vi kan inddrage eleverne 
yderligere på en meningsfuld måde.

I fritidsdelen arbejder vi med at oprette hold, 
hvor der arbejdes med demokrati. Der arbejdes 
i den sammenhæng med finde en form for, 

at de unge repræsenteres i UngHernings 
bestyrelse. Derudover afsøger vi muligheden 
for at etablere klubråd i lokale klubber for at 
give medlemmerne direkte indflydelse på 
rammer og aktiviteter.

Årsmål 3: Alle børn og unge bliver så 
dygtige, som de kan. 
 

Vi vil understøtte, at alle børn og unge 
bliver så dygtige, som de kan.

I UngHerning ser vi trivsel som forudsætning for 
læring og god udvikling hos børn og unge. Det 
er helt centralt i alle afdelinger i UngHerning, 
at understøtte børn og unges trivsel og dermed 
mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig fagligt 
såvel som socialt.

I vores bestræbelse på at give alle passende 
faglige udfordringer og dermed at hjælpe alle 
til at blive så dygtige de kan, indarbejder vi 
elementer fra co-teaching i fælles forberedelse 
af heltidsundervisningen. Co-teaching er en del 
af arbejdet med Meningsfulde fællesskaber og 
har som omdrejningspunkt, at to fagligheder 
sammen tilrettelægger og udfører undervisning. 
Vi tager princippet til os i arbejdet med at styrke 
elevernes faglige ståsteder.

At give alle mulighed for at blive så dygtige de 
kan indebærer også, at give børnene og de 
unge mulighed for at dygtiggøre sig på netop de 
områder, hvor de har interesse og kompetencer. 
Via et bredt udbud af fritidshold giver vi de unge 
mulighed for at søge hen, hvor de motiveres og 
ønsker at udvikle sig.
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