
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 unges netværk – 

familie, venner, professionelle mv. 

 



UngHerning og indsatstrappen 

 

UngHerning arbejder med 

indsatstrappen ud fra tanken om, at 

de unge bevæger sig på flere trin 

samtidigt. 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 

indsatstrappen 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 

findes 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 - 

Kontaktlærer på alle overbygningsskoler. 

MuligHEDERNE 
Udslusning tilbage til normalen - Akutbilkørsel, tilbud til 

folkeskoler om at hente børn, der ikke kommer i skole - 

Forebyggelse af skoletræthed. 

Praktikker og kontaktlærerordning 
Praktikforløb ved lokale virksomheder - Fokus på 

udslusning tilbage til normalen - Forbedre de unges 

funktionsniveau.  

Helius 
Normaliseringsperspektivet - Helhedsorienteret 

tilgang - ART forløb – ”Fyld rygsækken”, 

oplevelser via fritidsafdelingen. 

Volume 2 
Helhedsorienteret tilgang på de unges 

funktionsniveau – Netværksorienteret - 

Fokus på normalitetsperspektivet- 

Tværfagligt samarbejde intern og ekstern. 

Tværgående projekter og samarbejder 

Ferie aktiviteter - Opsøgende mobilklub – Samarbejde m. foreningslivet - 

Kontaktlærere - Fælles ungdomsevents - Samarbejdspartner for de bolig 

sociale 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 - 

Kostvejleder - 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 

 


