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Forord	  

UngHerning	  er	  et	  ungdomsunivers	  med	  flere	  afdelinger	  og	  vidt	  forskellige	  mål,	  formål	  og	  målgrupper.	  
Fælles	  for	  hele	  organisationen	  er,	  at	  vi	  -‐	  på	  det	  ene	  eller	  andet	  plan	  og	  niveau	  –	  arbejder	  på	  at	  danne	  
livsduelige	  unge	  mennesker.	  Med	  udgangspunkt	  i	  fællesskaber,	  engagement	  og	  troværdighed,	  gør	  vi	  
vores	  bedste	  for	  at	  skabe	  rammerne	  for	  en	  udfordrende,	  spændende	  og	  udviklende	  hverdag	  for	  de	  
unge.	  
	  
I	  strategiplanen	  opstiller	  ledelsen	  strategiske	  mål	  for	  den	  samlede	  organisations	  udvikling.	  Målene	  
afspejler	  de	  politiske	  beslutninger	  og	  de	  krav	  og	  strømninger,	  der	  kommer	  fra	  det	  samfund,	  vi	  omgi-‐
ves	  af.	  UngHerning	  ønsker	  at	  være	  en	  aktiv	  medspiller,	  som	  er	  medvirkende	  til	  at	  tingene	  lykkes.	  
	  
UngHerning	  skal	  opleves	  som	  en	  dynamisk	  og	  handlekraftig	  organisation	  i	  alle	  henseender.	  Det	  gæl-‐
der	  internt,	  hvor	  vi	  vil	  sikre	  en	  tidssvarende	  organisation,	  der	  lever	  op	  til	  strategiplanens	  mål	  og	  in-‐
tentioner,	  og	  det	  gælder	  eksternt,	  hvor	  vi	  vil	  være	  en	  attraktiv	  samarbejdspartner	  på	  alle	  niveauer.	  
	  
I	  denne	  strategiplan	  har	  vi	  samlet	  vores	  kerneopgave,	  vision,	  værdier	  og	  pædagogiske	  grundlag.	  Ker-‐
neopgaven	  spidsformulerer	  vores	  grundlæggende	  formål,	  mens	  visionen	  udtrykker,	  hvad	  vi	  stræber	  
mod	  at	  blive.	  Værdier	  og	  pædagogisk	  grundlag	  samt	  de	  strategiske	  målsætninger	  er	  basiselemen-‐
terne,	  som	  vi	  tager	  afsæt	  i,	  når	  vi	  vil	  udføre	  kerneopgaven	  og	  gøre	  visionen	  til	  virkelighed.	  	  
	  
	  
	  
Februar	  2016	  
	  
	  
	  
Carsten	  Knudsen,	  Formand	  for	  bestyrelsen	  
	  
	  
	  
Annette	  Bredkjær,	  Ungdomsskoleleder	  
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UngHerning	  –	  En	  professionel	  organisation	  
	  

Lovgrundlag	  

UngHerning	  er	  funderet	  i	  lov	  om	  ungdomsskoler,	  jf.	  lovbekendtgørelse	  nr.	  886	  af	  13.	  september	  
2000.	  
 

Vision:	  

UngHerning	  vil	  være	  en	  tydelig	  og	  professionel	  aktør	  på	  børne-‐	  ungeområdet	  i	  Herning	  Kommune.	  	  
UngHerning	  vil	  rollen	  som	  ambassadør	  for	  ALLE	  unge	  -‐	  udsatte	  som	  talenter.	  
UngHerning	  vil	  fleksibilitet	  og	  tværfagligt	  samarbejde	  med	  vilje	  til	  handling.	  	  
	  

Værdigrundlag	  

Arbejdet	  med	  værdierne	  i	  UngHerning	  er	  en	  kontinuerlig	  proces,	  hvor	  ledelse	  og	  ansatte	  i	  samar-‐
bejde	  skaber	  ejerskab	  til-‐	  og	  fælles	  forståelse	  af	  de	  valgte	  værdier.	  Det	  er	  afgørende,	  at	  alle	  har	  ejer-‐
skab	  til	  værdierne	  for	  at	  gøre	  dem	  til	  et	  aktiv	  i	  det	  daglige	  arbejde.	  Derfor	  behandles	  værdierne	  lø-‐
bende	  af	  både	  ledelse	  og	  ansatte.	  
	  
Værdigrundlaget:	  ”UngHerning	  bygger	  på	  et	  troværdigt	  og	  engageret	  fællesskab.	  ”	  
	  
	  

Pædagogisk	  Grundlag:	  

Det	  pædagogiske	  grundlag	  for	  UngHerning	  tager	  afsæt	  i	  en	  anerkendende	  og	  værdsættende	  pæda-‐
gogik	  med	  en	  systemisk	  forankring.	  
	  
UngHerning	  vil,	  i	  dialogen	  med	  de	  unge,	  skabe	  en	  anerkendende	  kultur,	  hvor	  rummet	  giver	  plads	  til	  
forskellighed,	  og	  hvor	  holdninger	  og	  meninger	  kan	  udfordres	  og	  opdages.	  UngHerning	  vil	  være	  	  
bevidste	  om,	  at	  de	  unge	  får	  plads	  til	  at	  italesætte	  egne	  holdninger	  og	  værdier	  og	  give	  dem	  plads	  til	  at	  
være	  sig	  selv.	  Det	  at	  anerkende	  de	  unge	  er	  ikke	  det	  samme	  som	  at	  give	  dem	  ret.	  Vi	  vil	  i	  	  
kommunikationen	  være	  nysgerrige	  på	  de	  unges	  holdninger	  og	  livshistorie,	  for	  på	  den	  måde	  at	  	  
anerkende	  dem,	  som	  den	  de	  er.	  
	  
UngHerning	  arbejder	  systemisk	  ud	  fra	  tanken	  i	  Tættere	  på	  –	  Godt	  på	  vej,	  hvor	  Herning	  Kommunes	  
inklusionsstrategi	  er	  et	  bærende	  element.	  Tankerne	  i	  ART	  og	  Herningmodellen	  er	  nogle	  af	  grundste-‐
nene	  i	  UngHernings	  arbejde	  med	  forståelsen	  af	  individet	  i	  relation	  til	  sig	  selv	  og	  i	  relation	  til	  omgivel-‐
serne.	  
	  
UngHerning	  møder	  alle	  unge,	  talenter	  som	  unge	  i	  udsatte	  positioner,	  med	  målet	  om,	  at	  alle	  skal	  være	  
del	  af	  et	  fællesskab.	  Fællesskabet	  skal	  være	  et	  progressivt	  læringsmiljø,	  hvor	  den	  unge	  udvikler	  for-‐
skellige	  kompetencer,	  sociale	  som	  faglige,	  og	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  spejle	  sig	  i	  normaliteten.	  
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Organisationsstruktur	  –	  UngHerning	  

UngHerning	  består	  overordnet	  af	  en	  fritidsafdeling	  og	  en	  heltidsafdeling.	  Administrationen	  varetages	  
af	  et	  sekretariat,	  mens	  kompetence-‐	  og	  fagudvikling	  ligger	  ved	  ressourcecentret.	  UngHerning	  bestil-‐
les	  i	  øvrigt	  til	  at	  varetage	  specifikke	  opgaver	  for	  samarbejdspartnere	  (rekvirerede	  projekter).	  
	  

•   Heltidsafdelingen	  består	  af	  de	  4	  skoletilbud	  –	  muligHEDEN,	  erhvervsMULIGHEDEN,	  HELIUS	  &	  
Vol.	  2	  	  

•   Fritidsafdelingen	  består	  af	  8	  ungdomsskoleklubber,	  ungdomsskoleundervisning	  samt	  en	  
række	  sociale	  og	  forebyggende	  indsatser.	  

	  
Organisationsstruktur	  for	  UngHerning	  er	  bygget	  op	  omkring	  egen	  bestyrelse,	  lokal	  MED	  samt	  ledelse	  
og	  afdelinger.	  Bestyrelsen	  udgøres	  af	  politisk	  valgte	  repræsentanter,	  repræsentanter	  for	  foreningsli-‐
vet,	  LO,	  DA,	  Ungdomsskolerådet	  (Ildsjælene),	  medarbejderrepræsentanter,	  forældrerepræsentanter	  
og	  ledelsesrepræsentanter	  for	  UngHerning.	  	  
	  
UngHerning	  har	  eget	  lokalt	  MED-‐udvalg	  med	  såvel	  ledelses-‐	  som	  medarbejderrepræsentanter	  samt	  
tillids-‐	  og	  arbejdsmiljørepræsentanter.	  Det	  lokale	  MED-‐udvalg	  indgår	  i	  Herning	  Kommunes	  overord-‐
nede	  MED-‐struktur.	  	  
	  
Organisationsdiagram	  –	  UngHerning	  
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Budgetfordeling	  i	  UngHerning	  

	  
Ud	  fra	  UngHernings	  organisationsmodel,	  fordeles	  ressourcerne	  således:	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

UngHerning	  –	  et	  godt	  sted	  at	  arbejde	  
	  
Social	  kapital	  

Organisationsstruktur	  og	  strategiplan	  for	  UngHerning	  bygger	  på	  et	  fundament	  af	  social	  kapital.	  Det	  
gøres	  for	  at	  fremme	  medarbejdertrivsel	  og	  for	  at	  skabe	  en	  stærk	  sammenhængskraft	  og	  genkendelig-‐
hed	  i	  organisationen.	  
	  
Strategiplanens	  hjerteblod	  er	  de	  2	  valgte	  indsatsområder.	  De	  2	  områder	  går	  igen	  i	  alle	  afdelinger	  un-‐
der	  UngHerning	  (forbindende	  social	  kapital),	  således	  at	  alle	  medarbejdere	  hver	  dag	  i	  det	  daglige	  ar-‐
bejde	  (samlende,	  social	  kapital)	  forholder	  sig	  til	  og	  pulserer	  organisationens	  hjerteblod	  rundt	  i	  hele	  
UngHerning	  (brobyggende	  social	  kapital).	  
	  
Ledelsesopgaven	  består	  i	  at	  fastholde	  hele	  organisationen	  på	  de	  valgte	  indsatsområder	  gennem	  stra-‐
tegiplanen	  til	  medarbejderne	  (forbindende	  social	  kapital),	  hvor	  der	  iværksættes	  indsatser	  i	  overens-‐
stemmelse	  hermed,	  både	  inden	  for	  den	  enkelte	  afdeling	  (samlende	  social	  kapital)	  men	  også	  mellem	  
de	  forskellige	  afdelinger	  i	  tværgående	  helhedsindsatser	  (brobyggende	  social	  kapital).	  Strategiplanen	  
bliver	  på	  denne	  måde	  sammenhængskraften	  i	  organisationen.	  
	  
	  
	  

Administration
12%

Heltidsundervisning
43%

Ungdomsskoleunde
rvisning
27%

Ungdomsskoleklub
14%

Knallertkøreskole
3%

Rekvirerede	  opgaver 1%

Administration Heltidsundervisning Fritidsundervisning

Ungdomsskoleklub Knallertkøreskole Rekvirerede	  opgaver
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Ledelsesgrundlag	  

UngHernings	  ledelsesgrundlag	  bygger	  på	  det,	  til	  enhver	  tid,	  gældende	  ledelsesgrundlag	  for	  Herning	  
Kommune.	  

	  

Kommunikation,	  informationsflow	  og	  beslutningsproces	  i	  UngHerning	  

UngHerning	  har	  udarbejdet	  en	  kommunikationsstrategi,	  der	  tydeligt	  beskriver	  al	  intern	  og	  ekstern	  
kommunikation,	  både	  skriftligt	  og	  verbalt.	  Kommunikationsstrategien	  beskriver	  både	  tone	  og	  indhold	  
i	  kommunikationen	  i	  forskellige	  sammenhænge.	  I	  kommunikationsstrategien	  medtages	  kommunika-‐
tionsformerne	  –	  skrift,	  tale,	  møde,	  SMS	  og	  e-‐mail.	  
	  
Informationsflow	  

UngHerning	  arbejder	  med	  den	  interne	  kommunikation	  på	  3	  forskellige	  niveauer.	  De	  3	  niveauer	  lever	  
gennem	  hver	  sit	  informationsflow	  med	  sit	  eget	  særlige	  mønster.	  Grundstenen	  i	  den	  interne	  kommu-‐
nikation	  er	  strategiplanen,	  der	  bygger	  på	  de	  3	  diamanter	  fra	  Social	  Kapital:	  retfærdighed,	  tillid	  og	  
samarbejde.	  De	  3	  informationsflow	  skitseres	  herunder:	  
	  

	  
	  
Flow	  1:	  
Omhandler	  den	  kommunikation,	  der	  skaber	  forbindelse	  mellem	  ledelses-‐	  og	  medarbejder-‐niveau	  
(forbindende	  kapital),	  f.eks.	  gennem	  strategiplan,	  indsatsområder,	  MUS,	  trivselssamtaler,	  intranet,	  
nyhedsbreve	  osv.	  
	  
Flow	  2:	  
Omhandler	  den	  kommunikation,	  der	  samler	  de	  indsatser,	  medarbejderne	  inden	  for	  den	  enkelte	  afde-‐
ling	  sætter	  mål	  for	  og	  fører	  ud	  i	  livet	  (samlende	  kapital),	  f.eks.	  pædagogiske	  dage,	  teammøder,	  dag-‐
bøger	  osv.	  
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Flow	  3:	  
Omhandler	  den	  kommunikation,	  der	  gennem	  fælles	  kvalitetsmål	  bygger	  bro	  mellem	  de	  enkelte	  afde-‐
linger,	  når	  medarbejderne	  indgår	  i	  tværgående,	  helhedsorienterede	  indsatser	  (brobyggende	  kapital),	  
eksempelvis	  fælles	  aktiviteter	  for	  flere	  afdelinger.	  

	  
Beslutningsproces	  i	  UngHerning	  

UngHerning	  har	  udarbejdet	  en	  tydelig	  plan	  for	  beslutningsprocesser,	  for	  derved	  at	  synliggøre	  hvor	  og	  
hvordan	  beslutninger	  træffes.	  Planen	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  mødediagram,	  som	  illustrerer	  de	  for-‐
skellige	  mødefora.	  Hertil	  hører	  et	  skema	  over	  mødernes	  resort	  og	  beslutningskompetence,	  skemaet	  
findes	  på	  ungherning.dk.	  Beslutninger	  fra	  møder	  kommunikeres	  gennem	  referater	  samt	  nyheds-‐
breve.	  
	  
Mødediagram	  
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UngHerning	  –	  Faglighed	  &	  kvalitet	  
	  
Kerneopgave:	  

Med	  udgangspunkt	  i	  den	  enkelte	  unges	  potentiale	  skaber	  UngHerning	  livsduelige	  unge,	  som	  kan	  
indgå	  aktivt	  i	  et	  demokratisk	  samfund.	  
	  
	  

UngHernings	  organisering	  i	  forhold	  til	  normaliseringsperspektivet	  

Nærhedsprincippet	  
UngHerning	  har	  fokus	  på	  normaliseringsperspektivet	  og	  nærmiljø.	  Det	  er	  vigtig	  for	  UngHerning,	  at	  
der	  til	  enhver	  tid	  tænkes	  så	  tæt	  på	  normalområdet	  som	  muligt,	  for	  på	  den	  måde	  at	  sikre,	  at	  de	  unge,	  
der	  kommer	  hos	  os,	  har	  større	  chance	  for	  at	  lykkes	  i	  livet.	  
	  
Samarbejdsprincippet	  
UngHernings	  afdelinger	  arbejder	  tæt	  sammen	  for	  at	  styrke	  indsatsen	  over	  for	  de	  unge.	  Målet	  er,	  at	  
alle	  unge	  får	  mulighed	  for	  at	  have	  velfungerende	  unge	  at	  spejle	  sig	  i.	  Dette	  gøres	  bl.a.	  ved	  at	  bygge	  
bro	  mellem	  heltids-‐	  og	  fritidsafdelingerne,	  hvor	  fritidsafdelingens	  brede	  geografiske	  forankring	  sikrer,	  
at	  de	  unge	  kan	  indsluses	  i	  trygge	  fritidsaktiviteter	  med	  velfungerende	  unge	  i	  deres	  nærmiljø.	  
	  
Helhedsprincippet	  
UngHerning	  arbejder	  med	  normaliseringsperspektivet	  ud	  fra	  et	  helhedsperspektiv,	  hvor	  ressourcer	  i	  
de	  unges	  netværk	  og	  nærmiljø	  skal	  inddrages	  i	  arbejdet.	  Udgangspunktet	  er	  handleplaner,	  hvor	  de	  
unge	  sætter	  sig	  mål	  for	  deres	  skolegang	  og	  liv,	  som	  støttes	  op	  af	  de	  tilgængelige	  ressourcer	  i	  de	  un-‐
ges	  netværk	  –	  familie,	  venner,	  professionelle	  mv.	  
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UngHerning	  og	  indsatstrappen	  

	  
UngHerning	  arbejder	  med	  indsats-‐
trappen	  ud	  fra	  tanken	  om,	  at	  de	  
unge	  bevæger	  sig	  på	  flere	  trin	  samti-‐
digt.	  De	  unge	  er	  således	  ikke	  låst	  fast	  
i	  en	  enkelte	  afdeling,	  men	  motiveres	  
konstant	  mod	  aktiviteter	  længere	  
nede	  ad	  indsatstrappen,	  både	  inden	  
for	  skoletilbud	  og	  fritidstilbud.	  
	  
Grundlaget	  for	  UngHernings	  arbejde	  
omkring	  normalisering	  og	  indsats-‐
trappen	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  
bred	  geografisk	  forankring	  og	  en	  
bred	  faglig	  profil,	  der	  bygger	  på	  et	  
stort	  og	  mangfoldigt	  netværk.	  Den	  
komplekse	  organisation	  faciliteres	  af	  
et	  sekretariat,	  en	  grejbank	  samt	  et	  
ressourcecenter.	  	  
	  
I	  UngHernings	  ressourcecenter	  fin-‐
des	  en	  række	  faglige	  funktioner	  og	  
kompetencer,	  som	  afdelingerne	  og	  
projekterne	  kan	  inddrage	  i	  arbejdet.	  
	  
I	  de	  enkelte	  afdelinger	  arbejdes	  med	  
udvikling	  af	  de	  unges	  kompetencer,	  
så	  de	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  nærme	  sig	  
normalen	  for	  derved	  at	  kunne	  begå	  
sig	  bedre	  på	  de	  lavere	  trin.	  Denne	  
proces	  underbygges	  af	  en	  lang	  række	  
projekter	  og	  samarbejder,	  hvor	  de	  
unge	  indgår	  i	  fællesskaber	  på	  tværs	  
af	  indsatstrappen,	  og	  hvor	  de	  kan	  
spejle	  sig	  i	  andre	  unge	  tættere	  på	  
normalen.	  

	  
	  
	   	  

Forebyggelse 
Gratis	  holdtilbud	  i	  nærmiljøet	  -‐	  8	  Ungdomsklubber	  fordelt	  over	  hele	  
kommunen	  -‐	  Særligt	  tilrettelagte	  aktiviteter	  i	  udsatte	  områder	  -‐	  Kon-‐
taktlærer	  på	  alle	  overbygningsskoler. 

MuligHEDERNE 
Udslusning	  tilbage	  til	  normalen	  -‐	  Akutbilkørsel,	  tilbud	  til	  folkesko-‐
ler	  om	  at	  hente	  børn,	  der	  ikke	  kommer	  i	  skole	  -‐	  Forebyggelse	  af	  
skoletræthed. 

Praktikker	  og	  kontaktlærerordning 
Praktikforløb	  ved	  lokale	  virksomheder	  -‐	  Fokus	  på	  udslus-‐
ning	  tilbage	  til	  normalen	  -‐	  Forbedre	  de	  unges	  funktionsni-‐
veau.	   

Helius 
Normaliseringsperspektivet	  -‐	  Helhedsorienteret	  
tilgang	  -‐	  ART	  forløb	  –	  ”Fyld	  rygsækken”,	  ople-‐
velser	  via	  fritidsafdelingen. 

Volume	  2 
Helhedsorienteret	  tilgang	  på	  de	  unges	  
funktionsniveau	  –	  Netværksorienteret	  -‐	  
Fokus	  på	  normalitetsperspektivet-‐	  Tvær-‐
fagligt	  samarbejde	  intern	  og	  ekstern. 

Tværgående	  projekter	  og	  samarbejder	  
Ferie	  aktiviteter	  -‐	  Opsøgende	  mobilklub	  –	  Samarbejde	  m.	  foreningslivet	  -‐	  

Kontaktlærere	  -‐	  Fælles	  ungdomsevents	  -‐	  Samarbejdspartner	  for	  de	  bolig	  so-‐
ciale	  tiltag	  -‐	  Fælles	  elevråd	  -‐	  Ildsjælene	  -‐	  Deltagelse	  ved	  sportolv	  -‐	  Ørrelejr	  i	  
samarb.	  m.	  SSP	  -‐	  Digital	  trivsel	  i	  samarb.	  m.	  SSP	  -‐	  Sidste	  skoledag	  i	  samarb.	  

m.	  SSP	  -‐	  Trivselsdage	  i	  samarb.	  m.	  SSP	  

UngHerning’s	  ressourcecenter	  
AKT	  vejledere	  -‐	  ART	  trænere	  -‐	  KRAP	  uddannede	  -‐	  Socialrådgiver	  -‐	  Kostvejle-‐
der	  -‐	  Læsevejleder	  -‐	  Matematikvejleder	  -‐	  Konfliktmæglere	  -‐	  Medievejleder	  –	  

Førstehjælpsinstruktør	  -‐	  §26	  instruktør	  

UngHerning’s	  fundament	  
Bredt	  forankret	  i	  kommunen	  -‐	  aktiviteter	  på	  mere	  end	  30	  adresser	  

Bred	  faglig	  profil	  -‐	  180	  ansatte	  med	  alsidig	  faglig	  afsæt	  
Servicefunktioner	  -‐	  Sekretariat,	  Grejbank,	  ressourcecenter	  

	  



-‐	  10	  -‐	  

Indsatsområder	  2015	  	  

UngHerning	  arbejder	  med	  de,	  til	  enhver	  tid	  gældende,	  indsatsområder	  for	  Børn	  og	  Unge	  i	  Herning	  
Kommune.	  Det	  betyder	  ikke,	  at	  der	  ikke	  arbejdes	  med	  andet,	  men	  at	  disse	  indsatser	  vil	  få	  særlig	  ud-‐
viklingsmæssig	  bevågenhed.	  Det	  er	  samtidigt	  vigtigt,	  at	  der	  arbejdes	  på	  en	  sådan	  måde	  med	  disse	  
indsatser,	  at	  de	  også	  understøtter	  UngHernings	  vision	  og	  kerneopgave.	  
	  
Indsatsområderne	  for	  2015	  -‐>	  er:	  

•   Alle	  skal	  blive	  så	  dygtige	  som	  de	  kan	  –	  95%	  målsætningen	  
•   Flere	  inkluderes	  i	  almenområdet	  –	  96%	  målsætningen	  

	  
UngHerning	  har	  i	  nedenstående	  opstillet	  en	  række	  overordnede	  forventninger	  til	  indsatsen	  under	  de	  
to	  indsatsområder.	  Forventningerne	  er	  formuleret,	  så	  de	  underbygger	  det	  fokus	  og	  de	  mål,	  som	  Børn	  
og	  Unge	  har	  opstillet	  for	  områderne.	  Ud	  fra	  disse	  forventninger	  har	  hver	  afdeling	  opstillet	  en	  række	  
afdelingsspecifikke	  indsatser,	  som	  løbende	  dokumenteres,	  evalueres	  og	  udvikles,	  så	  de	  til	  stadighed	  
er	  aktuelle	  for	  den	  samlede	  indsats	  og	  det	  samlede	  mål.	  Uddybning	  af	  tiltag	  og	  tegn	  for	  de	  overord-‐
nede	  forventninger	  samt	  de	  afdelingsspecifikke	  indsatser	  kan	  findes	  på	  ungherning.dk	  
	  
	  
Indsatsområde	  1:	  Alle	  skal	  blive	  så	  dygtige	  som	  de	  kan	  (95%	  målsætningen)	  

	  
”Danmark	  skal	  rustes	  til	  at	  udnytte	  mulighederne	  i	  den	  globale	  økonomi.	  Derfor	  skal	  95	  procent	  af	  en	  
ungdomsårgang	  gennemføre	  mindst	  en	  ungdomsuddannelse.	  Det	  er	  95-‐procent-‐målsætningen”.	  
	  
I	  Herning	  Kommune	  har	  Børn	  og	  Unge	  opstillet	  følgende	  fokus	  og	  mål	  på	  området:	  
	  
Fokusområde:	  

•   Flere	  unge	  skal	  gennemføre	  en	  ungdomsuddannelse	  
•   Udsatte	  børn	  og	  unge	  skal	  opnå	  at	  blive	  selvforsørgende	  som	  voksne	  
•   Fokus	  på	  sundhedsfremme	  og	  forebyggelse	  skal	  sikre,	  at	  alle	  børn	  bliver	  livsduelige	  

Mål:	  
•   Andelen	  af	  elever,	  der	  gennemfører	  en	  ungdomsuddannelse,	  skal	  hæves	  til	  95	  pct.	  Endvidere	  

skal	  frafaldet	  fra	  ungdomsuddannelserne	  være	  mindre.	  	  
•   50	  pct.	  af	  tidligere	  anbragte	  børn	  og	  unge	  skal	  i	  2020	  have	  gennemført	  en	  ungdomsuddan-‐

nelse.	  

	  
UngHerning	  støtter	  og	  motiverer	  unge,	  så	  de	  på	  sigt	  kan	  opfylde	  denne	  målsætning.	  I	  både	  heltids-‐	  
og	  fritidsafdelingen	  får	  de	  unge	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  deres	  kompetencer,	  så	  de	  står	  bedst	  muligt	  
rustet	  i	  deres	  fremtidige	  møde	  med	  uddannelsessystemet	  og/eller	  samfundet.	  	  
	  
Dette	  opnås	  blandt	  andet	  gennem:	  

•   Succesoplevelser	  i	  såvel	  boglig	  som	  praktisk	  læring	  
•   Kontaktlærerordninger	  
•   IT	  som	  en	  integreret	  del	  af	  dagligdagen	  
•   Et	  tæt	  samarbejde	  med	  den	  unges	  netværk	  

	  



-‐	  11	  -‐	  

Ud	  over	  ovenstående	  er	  der	  stor	  fokus	  på	  sundhedsfremme,	  som,	  jf.	  fokusområde	  3,	  skal	  sikre,	  at	  alle	  
børn	  bliver	  livsduelige.	  UngHerning	  arbejder	  med	  et	  sundhedsbegreb,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  Her-‐
ning	  Kommunes	  forståelse	  af	  sundhed	  som	  både	  fysisk	  og	  mental	  sundhed.	  Sundhed	  handler	  om	  ev-‐
nen	  til	  at	  udnytte	  sine	  ressourcer	  og	  leve	  et	  langt	  og	  meningsfuldt	  liv	  med	  høj	  livskvalitet.	  
	  
UngHernings	  indsats	  omkring	  sundhed	  og	  trivsel	  ligger	  i	  tråd	  med	  Herning	  Kommunes	  sundhedspoli-‐
tik	  med	  en	  vision	  om	  at	  mindske	  den	  sociale	  ulighed	  i	  sundheden,	  så	  alle	  unge	  får	  lige	  adgang	  til	  og	  
muligheder	  for	  sundhed	  og	  trivsel.	  
	  
UngHernings	  mål	  for	  sundheden	  knytter	  sig	  direkte	  til	  Herning	  Kommunes	  politiske	  mål	  i	  sundheds-‐
politikken:	  
	  

•   Sundhed	  og	  trivsel	  blandt	  udsatte	  borgere	  
•   Sundhed	  og	  trivsel	  blandt	  børn	  og	  unge	  
•   Den	  mentale	  sundhed	  skal	  styrkes	  
•   Sunde	  arbejdspladser	  og	  en	  sund	  arbejdsstyrke	  

	  
Udfordringen	  ligger	  bl.a.	  i	  de	  mange	  sundhedsproblematikker	  blandt	  unge,	  som	  de	  senere	  år	  har	  fået	  
stor	  fokus	  på	  baggrund	  af	  ny	  viden	  og	  evidens.	  Som	  eksempel	  kan	  nævnes	  stress,	  overvægt,	  mob-‐
ning,	  social	  angst/isolation,	  dårlig	  kost	  mv.	  Derudover	  ligger	  der	  en	  stor	  udfordring	  i	  den	  sociale	  ulig-‐
hed	  inden	  for	  sundheden,	  hvor	  socialt	  udsatte	  er	  i	  risiko	  for	  både	  kortere	  levetid	  og	  ringere	  livskvali-‐
tet.	  
	  
Løsningen	  skal	  findes	  i	  en	  række	  målrettede	  indsatser,	  både	  inden	  for	  heltids-‐	  og	  fritidsdelen,	  hvor	  
UngHerning	  bl.a.	  vil	  arbejde	  med:	  
	  

•   Vejledning	  i	  sund	  brug	  af	  sociale	  medier	  -‐	  digital	  trivsel	  
•   Social	  træning	  
•   Sund	  kost	  og	  implementering	  af	  kostpolitik	  
•   Seksualvejledning	  
•   Udvikling	  af	  motion	  og	  bevægelse	  
•   Opsøgende	  og	  forebyggende	  arbejde	  i	  forhold	  til	  unge	  i	  udsatte	  positioner	  
•   Medarbejdertrivsel	  
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Indsatsområde	  2:	  Flere	  inkluderes	  i	  almenområdet	  (96%	  målsætningen)	  

	  
”Regeringens	  og	  KL’s	  målsætning	  er,	  at	  96	  procent	  af	  alle	  elever	  i	  2015	  skal	  inkluderes	  i	  den	  alminde-‐
lige	  undervisning.	  Det	  betyder,	  at	  ét	  barn	  i	  hver	  tredje	  klasse	  skal	  fastholdes	  i	  den	  almindelige	  under-‐
visning	  frem	  mod	  2015”.1	  
	  
I	  Herning	  Kommune	  har	  Børn	  og	  Unge	  opstillet	  følgende	  fokus	  og	  mål	  på	  området:	  
	  
Fokusområde:	  

•   Inklusion	  af	  børn	  og	  unge	  i	  dagtilbud	  og	  skoler.	  	  
•   Fastholdelse	  af	  børn	  og	  unge	  med	  særlige	  behov	  i	  eller	  så	  tæt	  på	  et	  normalmiljø	  som	  muligt.	  	  

Mål:	  

•   Andelen	  af	  ekskluderede	  folkeskolelever	  skal	  nedbringes	  til	  maksimalt	  4	  pct.	  
•   Flere	  børn	  og	  unge	  med	  særlige	  behov	  skal	  inkluderes	  i	  et	  normalmiljø,	  både	  hvad	  angår	  dag-‐

tilbud	  og	  skoler,	  fritid	  og	  opvækstrammer.	  
	  

UngHerning	  arbejder	  med	  at	  inkludere	  flere	  i	  almenområdet	  i	  såvel	  fritids-‐	  som	  heltidsafdelingen.	  
UngHerning	  tror	  på,	  at	  man	  gennem	  gode	  relationer	  kan	  hjælpe	  de	  unge	  videre	  i	  positive	  forløb.	  En	  
vej	  til	  positive	  forløb	  kan	  ske	  gennem	  inklusion	  i	  lokalsamfundet.	  	  
	  
I	  Herning	  Kommune	  er	  der,	  i	  kraft	  af	  projektforløbet	  omkring	  Sverigesprogrammet,	  stor	  fokus	  på	  nor-‐
maliseringsperspektivet	  og	  nærmiljø.	  Det	  er	  vigtig	  for	  UngHerning,	  at	  der	  til	  enhver	  tid	  tænkes	  så	  tæt	  
på	  normalområdet	  som	  muligt	  for	  på	  den	  måde	  at	  sikre,	  at	  de	  unge,	  der	  benytter	  UngHernings	  til-‐
bud,	  har	  større	  chance	  for	  at	  lykkes	  i	  livet.	  
	  
UngHerning	  arbejder	  bl.a.	  med	  inklusion	  gennem:	  

•   Brobygning	  mellem	  heltids-‐	  og	  fritidsafdelingerne	  samt	  lokale	  foreninger	  mv.	  
•   Til	  stadighed	  at	  tilpasse	  UngHernings	  tilbud	  i	  forhold	  til	  såvel	  faglige	  som	  geografiske	  behov	  –	  

primært	  i	  fritidsafdelingen	  
•   Fritidsjob-‐indsatser	  
•   Særligt	  tilrettelagte	  skole-‐	  og	  læringsforløb,	  hvor	  de	  unge	  sætter	  sig	  mål	  for	  deres	  skolegang	  

og	  liv,	  som	  støttes	  op	  af	  de	  tilgængelige	  ressourcer	  i	  de	  unges	  netværk	  -‐	  primært	  i	  heltidsaf-‐
delingen	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
1	  Kilde:	  http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-‐DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Mar/130321-‐Inklusion-‐skal-‐
betyde-‐bedre-‐undervisning-‐for-‐alle-‐elever	  



-‐	  13	  -‐	  

Kvalitetssikring	  

Kvalitetssikringen	  er	  en	  central	  del	  af	  UngHernings	  mål	  om	  at	  være	  en	  tydelig	  og	  professionel	  aktør	  
på	  børne-‐	  ungeområdet	  i	  Herning	  Kommune.	  Samtidigt	  skal	  kvalitetssikringen	  sikre	  løbende	  udvikling	  
med	  henblik	  på	  at	  optimere	  de	  indsatser,	  som	  UngHerning	  udbyder	  til	  Herning	  Kommune.	  
	  
Grundlaget	  for	  kvalitetssikring	  i	  UngHerning	  bygger	  på:	  

•   Indsatsområderne	  er	  koblet	  op	  på	  evidensbaseret	  forskning	  samt	  anerkendt	  teori.	  
o   UngHernings	  ressourcecenter	  indsamler	  erfaringer	  samt	  forskning	  i	  en	  central	  evi-‐

densdatabase,	  der	  understøtter	  den	  pædagogiske	  indsats	  i	  hele	  UngHerning.	  
•   Inddragelse	  af	  brugere,	  samarbejdspartnere	  m.fl.:	  

o   Kravspecifikationer	  
o   Tilfredshedsundersøgelser	  (UMV,	  spørgeskema	  osv.)	  
o   Brugerindflydelse	  gennem	  demokrati-‐processer	  

•   Målopfølgning	  i	  forhold	  til	  indsatsområder:	  
o   SMTTE-‐modeller	  
o   Kompetenceudviklingsskemaer	  
o   GANTT-‐kort	  /	  årshjul	  
o   Log-‐bøger	  
o   Deltager-‐evalueringer	  
o   Deltager-‐registreringer	  

	  
UngHerning	  arbejder	  med	  kvalitetssikring	  i	  fire	  faser	  –	  dokumentation,	  evaluering,	  udvikling	  og	  im-‐
plementering,	  og	  kvalitetssikringsprocessen	  er	  en	  løbende	  proces,	  der	  kører	  i	  et	  fast	  årshjul:	  
	  
Årshjul	  
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Dokumentation	  

Dokumentationen	  tager	  sit	  udgangspunkt	  i	  de	  enkelte	  afdelingers	  mål	  og	  målopfølgninger	  på	  indsats-‐
områderne.	  Den	  enkelte	  afdeling	  udarbejder	  SMTTE-‐modeller	  for	  deres	  indsatser	  for	  hvert	  indsats-‐
område	  samt	  opstiller	  metoder	  og	  redskaber	  til	  dokumentation	  for	  målopfølgningen.	  	  
	  
Årsrapporten	  for	  UngHerning	  samler	  målopfølgningen	  for	  alle	  afdelinger	  for	  herved	  at	  dokumentere	  
den	  samlede	  indsats	  for	  hvert	  indsatsområde.	  
	  
Evaluering	  

I	  forlængelse	  af	  målopfølgning	  og	  årsrapport	  iværksættes	  en	  evalueringsproces,	  hvor	  de	  enkelte	  af-‐
delinger	  udarbejder	  forslag	  til	  justering	  af	  indsatsområder	  samt	  opstiller	  udviklingspotentialer.	  
	  
Evalueringsprocessen	  indbefatter	  også	  brugerundersøgelser	  og	  UMV,	  således	  at	  brugernes	  ønsker	  og	  
behov	  også	  medtages	  i	  den	  kommende	  udviklingsproces.	  
	  
Udvikling	  

Med	  udgangspunkt	  i	  evalueringsprocessen	  og	  de	  opstillede	  udviklingspotentialer	  udarbejdes	  en	  ud-‐
viklingsplan	  for	  det	  kommende	  år.	  I	  udviklingsplanen	  indtænkes	  både	  indsatser,	  mål	  samt	  kompeten-‐
ceudvikling.	  Udviklingsplanen	  godkendes	  af	  ungdomsskolebestyrelsen	  i	  marts.	  
	  
Implementering	  

Efter	  udviklingsplanen	  er	  godkendt	  af	  ungdomsskolebestyrelsen,	  igangsættes	  implementeringspro-‐
cessen.	  Denne	  proces	  finder	  sted	  i	  to	  forskellige	  regi	  –	  det	  enkelte	  team	  og	  den	  enkelte	  medarbejder.	  
	  
De	  enkelte	  teams	  planlægger	  det	  kommende	  år	  ud	  fra	  udviklingsplanen,	  hvor	  opgaver	  og	  funktioner	  
fordeles.	  Den	  enkelte	  medarbejder	  indkaldes	  til	  MUS,	  hvor	  opgaver,	  funktioner	  og	  kompetenceudvik-‐
ling	  drøftes,	  således	  at	  de	  tildelte	  opgaver	  og	  funktioner	  kan	  varetages	  med	  høj	  kvalitet.	  
	  


