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I udsatte boligområder er det meget almindeligt, at 

unge – især drenge og unge mænd - tilbringer 

meget af fritiden i gademiljøet. Boligerne er ofte 

små og overfyldte og levner ikke plads til privatliv 

eller omgang med venner. Mange unge deltager 

heller ikke i fritidsaktiviteter eller har fritidsjob. I 

stedet vælger de fællesskabet med venner i det 

offentlige rum i boligafdelingen eller i byen.  

 

Unge, der bruger meget tid i gademiljøet begår 

mere kriminalitet end andre unge. På gaden 

hænger man ud med andre, der måske er på kant 

med loven. Anvendelsen af rusmidler er udbredt og 

der er en stor risiko for at blive en del af en negativ 

og normbrydende gruppeadfærd, som både er 

ødelæggende for den enkelte og som virker 

utryghedsskabende på andre.  

 

Denne viden har været motivationen for at 

iværksætte en boligsocial indsats med en social 

vicevært for unge mellem 15 og 30 år.  

 

Til dagligt omtales den sociale vicevært som den 

boligsociale gadeplansmedarbejder, da vi oplever, 

at denne titel giver størst genklang hos målgruppen 

og hos samarbejdspartnerne i boligforening og 

kommune.  

Betegnelsen boligsocial gadeplansmedarbejder 

bruges derfor i denne opsamling.  

I denne evaluering og opsamling samles de lokale 

erfaringer og resultater fra gadeplansindsatsen i 

den boligsociale helhedsplan 2017 – 2021.  

 

I afsnittet ”Erfaringer på landsplan” kobles der til 

erfaringer og anbefalinger fra helhedsorienteret 

gadeplansarbejde i 17 indsatser i Danmark under 

puljen ”Helhedsorienteret Gadeplansindsats” fra 

Indenrigs- og Socialministeriet (2010). Området 

Nørager og tidligere Kærhaven var en del af denne  

pulje (2011-2014) og indgår således i 

slutevalueringen1.  Den tilhørende håndbog har 

været inddraget i tilblivelsen af den nuværende 

indsats. 

Denne evaluering er udarbejdet i april 2020 med 

henblik på en lokal drøftelse i forhold til forankring 

af indsatsen.  

 

Bagerst i hæftet er en casesamling med 3 korte 

cases, der viser bredden i den boligsociale 

gadeplans-medarbejders arbejde. 

 

 

INDLEDNING 

1GADEPLAN Slutevaluering af 17 indsatser for helhedsorienteret gadeplansindsatser 

(CFBU 2015) og Håndbogen Helhedsorienteret Gadeplansindsats (CFBU 2015)  
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FAKTA OM INDSATSEN 
Medarbejderen er ansat på fuld tid i den boligsociale helhedsplan i perioden 

januar 2018 – juni 2021. Medarbejderen finansieres af Landsbyggefonden samt 

en lokal medfinansiering på 400.000 kr. fra Socialpsykiatrien. Den boligsociale 

gadeplansmedarbejder arbejder efter servicelovens §12 og er i projektperioden 

forankret under Udsatteteamet. 

I projektet måles der på, hvor mange unge, der etableres en bæredygtig kontakt 

til. ”Bæredygtig kontakt” defineres som gentagne samtaler og møder med den 

unge, som kan lede til en tillidsfuld relation, der igen gør det muligt at arbejde 

videre med den unge.  

Der måles desuden på, hvor mange unge, der får koordineret deres sager med 

hjælp fra den boligsociale gadeplansmedarbejder. Den unges sager vedrører 

f.eks. beskæftigelse, uddannelse, brug af rusmidler, sundhed, bolig mm.  

Den boligsociale gadeplansmedarbejder har til opgave at opsøge og møde de 

unge, hvor de opholder sig. Det kan enten være ud fra bekymringer og 

henvendelser eller blot som en synlig voksenperson i ungemiljøet.  

Opgaven er at møde den unge, etablere kontakt og skabe en tillidsfuld relation 

til den enkelte unge, for herefter at kunne motivere den unge til forandring, 

hjælpe den unge med at formulere sine behov og finde frem til, hvad den unge 

især ønsker støtte til. 

Den boligsociale gadeplansmedarbejder skal agere som forløbskoordinator for 

den enkelte unge, på de sager vedkommende har i kommunen og skal bygge bro 

mellem den unge og de eksisterende tilbud, der vil være aktuelle for netop den 

unge og dennes livssituation. 

Den unge støttes i at afdække behov og muligheder for næste positive 

udviklingszone og få bevidsthed om barrierer og muligheder, og hvordan de kan 

håndteres. Den unge støttes i det omfang, der er relevant og muligt. 

Den boligsociale gadeplansmedarbejder arbejder for at den unge ikke falder ned 

mellem flere tilbud og støtter, når den unge ikke evner at føre det besluttede ud 

i livet. 

Medarbejderens tilgang er opsøgende og vedholdende, ud fra den enkeltes 

situation og progression mod nærmeste udviklingszone, med fokus på 

oplevelsen af små sikre succeser, der opbygger den unges egen tro på fremtiden. 

Der skal arbejdes med motivation og fokuseres på det, der kan bane vejen ud af 

negative kortsigtede valg og livsførelse.  
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RESULTATER 

De tætteste samarbejdspartnere i det daglige 

arbejde for og med de unge er medarbejderne i SSP 

og ejendomsfunktionærerne i de fire bolig-

afdelinger.  

Den boligsociale gadeplansmedarbejder har været 

åben, nysgerrig og opsøgende i forhold til et tæt 

samarbejde og det har betydet, at der hurtigt er 

fundet fælles snitflader og samarbejdsmuligheder.  

SSP indsatsen har valgt, at inddrage den 

boligsociale gadeplansmedarbejder i stort omfang i 

det kriminalitetsforebyggende arbejde. Sam-

arbejdet har betydet en større viden omkring de 

unge.  

Den boligsociale indsats supplerer den kommunale 

SSP-/gadeplansindsatsen ved at være endnu 

tættere på en gruppe af udsatte unge. Pigegruppen 

er blevet meget mere synlig for SSP, og gade-

plansmedarbejderen har kunnet arbejde relationelt 

med denne gruppe. Dette har været en stor fordel, 

idet SSP aldrig før har været så tæt på dem.   

Søren Krog Petersen, gadeplansmedarbejder under 

SSP: ”Indsatsen for de unge i boligafdelingerne har 

betydet at vi er kommet meget tættere på de unge, 

og kan reagere hurtigere på uhensigtsmæssig 

adfærd.” 

SSP indsatsen ser samarbejdet med den 

boligsociale gadeplansmedarbejder som en absolut 

gevinst for det kriminalpræventive arbejde på 

gadeplansniveau.   

Tommy Wortmann Johnsen, SSP- og Ungdomsskole 

konsulent: ”Vi har hos SSP-Sønderborg oplevet en 

decideret opkvalificering af gadeplansindsatsen i 

Sønderborg. Jeg ønsker især at fremhæve indsatsen 

i forhold til de unge med etnisk minoritetsbaggrund 

og indsatsen i forhold til de sårbare unge piger, som 

udviser gadevendt adfærd. De unge får en tæt 

relation til en voksen, når den voksne færdes blandt 

dem. Det er noget, som er meget værdifuldt set i  

forhold til gadeplansarbejdet.” 

Ejendomsfunktionærerne i de fire boligafdelinger er 

også glade for samarbejdet med den boligsociale 

gadeplansmedarbejder. Der er løbende kontakt 

mellem dem og gadeplansmedarbejder kigger 

jævnligt forbi deres kontorer.  

Problemer med uro i kældrene eller andre steder i 

afdelingerne popper op med jævne mellemrum, 

men den boligsociale gadeplansmedarbejder får 

hurtigt løst op for problemerne, inden de bliver 

langvarige og vokser sig store.  Det medvirker til at 

beboerne kan være mere trygge i deres nærmiljø. 

Gadeplansmedarbejderen har muligheden for at 

være opsøgende i de forskellige boligafdelinger om 

aftenen, hvor de unge typisk mødes.   

Brian List Hansen, ledende ejendomsfunktionær: 

”Hun (den boligsociale gadeplansmedarbejder) er 

meget synlig og opsøgende i områderne. Vi har en 

rigtig god dialog med hende. Hun får løst 

problemerne hurtigt, og det gør at beboerne føler 

sig taget alvorligt, når de f.eks. klager over 

knallerter eller uro i kældrene. Hun er ikke politi, 

men løser problemerne i øjenhøjde med de unge. 

Hun har en god dialog med dem og snakker med 

dem på andre måder, end de er vant til. Hun er nok 

upædagogisk på en god måde .” 

 

Succeskriterier for hele  

projektperioden  

januar 2018 – juni 2021 

Resultat for  

perioden 

januar 2018 – marts 20202 

Der er opnået kontakt til 

minimum 150 udsatte unge 

i boligområderne i løbet af 

projektperioden. 

 

164 unge 

Minimum 50 særligt 

udsatte unge får 

koordineret deres 

handleplaner/sager i 

kommunen ved hjælp af 

den sociale vicevært  

 

 

116 unge 

2Resultaterne er opgjort på baggrund af gadeplansmedarbejderens logbogsregistreringer i 

Acadre.  
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Målgrupper og problemstillinger 

ERFARINGER FRA INDSATSEN 

Målgruppen er udsatte unge 15-30 år, der bor eller 

opholder sig i de fire boligafdelinger, som er 

omfattet af den boligsociale helhedsplan.  

De fleste unge kommer fra familier med sociale 

problemer og dårlig psykisk trivsel. De får ikke en 

tilstrækkelig støtte hjemmefra.  

Mange af dem har misbrugsproblemer og har 

erfaringer med kriminalitet. En del af de unge har 

allerede en dom for vold og tyveri. De fleste har en 

løs tilknytning til skole og uddannelse med meget 

fravær og afbrudte forløb.  

Nogle lever med negativ social kontrol fra deres 

nærmiljø og kan være en del af en minoritets-

gruppe, som har haft tilvænningsvanskeligheder til 

det danske system.  

 

Det har vist sig, at de unge i mindre omfang end 

forventet opholder sig i boligområderne. De 

opholder sig derimod på centrale steder i byen som 

f.eks. busstationen, Borgen og Kongevejsparken.  

De opholder sig meget i grupper, hvor deres 

adfærd ofte opleves som voldsom og utrygheds-

skabende for andre.  

Mange af de unge åbner sig kun gradvist op og er 

påpasselige med at give personlige oplysninger. 

Dette gør, at vurderingen af målgruppen langt hen 

ad vejen beror på den boligsociale gadeplans-

medarbejders skøn og de unges oplysninger givet i 

brudstykker.  Det kan derfor være svært helt 

præcist at afdække, hvor gammel den unge er og 

hvor den unge bor.  

 

Den aldersmæssige spredning viser, at ca. 13 % af 

de unge, som den boligsociale gadeplans-

medarbejder har etableret en bæredygtig kontakt 

til er under 14-15år.  

Ca. 54 % er i aldersgruppen 15-18 år, og ca. 33 % er 

i aldersgruppen 18-30 år.   

En del af de unge flytter meget rundt og holder til 

forskellige steder i kortere perioder. De tager 

ophold hos venner eller familie og skifter dermed 

jævnligt adresse.  

Nogle af dem er periodisk smidt ud hjemmefra og 

klarer sig med at sove hos venner eller på gaden.  

 

Deres tilhørsforhold til gruppen er vigtig og de 

udviser stor loyalitet over for gruppen og en 

omsorg for hinanden - også selvom der ofte er 

indbyrdes konflikter.  

 

Mange lever med vold og trusler om vold – især er 

pigerne udsatte for både fysisk og psykisk vold.  

De anmelder sjældent hinanden, da de har en 

fælles forståelse af de lovmæssige konsekvenser. 

 

De unge bærer den sociale arv videre med de 

adfærds- og kommunikationsmønstre, de har lært 

hjemmefra. De unge er som oftest meget 

impulsstyret og træffer mange uhensigtsmæssige 

beslutninger.  
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Den helhedsorienterede tilgang 

Den boligsociale gadeplansmedarbejder arbejder med en helhedsorienteret tilgang 

med fokus på at støtte den enkelte unge i den eller de problemstillinger, der er i den 

unges liv. Der kan være tale om vidt forskellige problemstillinger som f.eks. sundhed, 

brug af rusmidler, skolegang og boligforhold.  

Tilbuddet er frivilligt og udgangspunktet er altid den unges problemstillinger, ønsker 

og muligheder.  

Gadeplansmedarbejderes tilbud er således fleksibelt og individuelt tilpasset den 

enkelte unges livssituation og behov. Mødet foregår typisk i gademiljøet, men kan 

efterfølgende foregå i hjemmet, i skolen eller i de andre arenaer, hvor den unge 

færdes. Det handler om at danne en tillidsfuld relation til den unge, så vedkommende 

åbner sig.  

Dernæst handler det om at gøre den unge parat til at tage imod de tilbud, der allerede 

findes i kommunen, men også at gøre de professionelle klar til at modtage den unge.  

På den måde kan gadeplansmedarbejderen være brobygger mellem den unge og 

”systemet”- en relation, der ofte er blevet brudt flere gange og derfor er præget af 

konflikt.  
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Den boligsociale gadeplansmedarbejder står ikke 

alene, men samarbejder tæt med mange forskellige 

professionelle i kommunen omkring de unges 

komplekse problemstillinger, f.eks. SSP og gadeplan 

støttekontaktpersoner, ungdomsklubber og skole-

ledere og mange flere. Gadeplansmedarbejderen 

understøtter på den måde den unges eksisterende 

handleplaner. Arbejdet med de unge koordineres i 

tæt samarbejde med SSP og gadeplansfunktionen.  

 

Den boligsociale gadeplansmedarbejder har 

etableret kontakt til mange udsatte piger, hvor der 

ikke tidligere var en kontakt. Dermed er der skabt 

et meget vigtig supplement til det eksisterende 

gadeplanstilbud.  

Det er meget betydningsfuldt i forhold til 

kontaktetablering og kontaktfastholdelse, at 

gadeplanmedarbejderen ikke arbejder efter en 

bestemt handleplan og målsætning, og derfor ikke 

skal dokumentere samværet og samtalerne med de 

unge. Det er kort sagt den unge selv der 

bestemmer, hvilke problemstillinger, der tages op 

og i hvilket omfang støtten gives. Den unge kan 

derfor også vælge at trække sig fra samarbejdet 

med gadeplansmedarbejderen.  

Dette skaber en vigtig tillid og de unge åbner sig 

mere. Målgruppen har som regel en lang erfaring 

med at være i kontakt med systemet. De føler sig 

ofte svigtet af fagprofessionelle og møder derfor 

alle fra systemet med en høj grad af mistillid.   

Den boligsociale gadeplansmedarbejder møder de 

unge i øjenhøjde og indgår i dialogen på deres 

præmisser og giver de unge plads til, at de kan 

melde til og fra, som de har overskud til.  

 

Gadeplansmedarbejderen understøtter ro og 

tryghed i boligafdelingerne gennem et tæt sam-

arbejde og dialog med ejendomsfunktionærerne 

Når der opstår uro i f.eks. kældrene eller med 

knallertkørsel på stierne, har gadeplans-

medarbejderen et stort kendskab til mange unge og 

kan igennem dialog løse op for problemerne og 

forebygge at de vokser sig store og langvarige.  

Det boligsociale supplement 
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SÅDAN ARBEJDES DER 
 

Det opsøgende arbejde – at være til stede i 

gadebilledet. 

Det er meget vigtigt at medarbejderen dagligt er i 

gadebilledet og er i en løbende dialog med de unge. 

Det handler ikke blot om at blive kendt, men også 

godkendt af de unge. De unge er som 

udgangspunkt mistænkelige overfor voksne og 

kommunale medarbejdere. Det kan tage lang tid før 

de unge får tillid til medarbejderen og virkelig tror 

på, at vedkommende er der for dem.  

Medarbejderen skal være lettilgængelig for at 

kunne gribe motivationen til forandring, når den  

viser sig. Det kan være på telefonen eller på de 

sociale medier og ofte uden for normal arbejdstid. 

Medarbejderen indgår på uformel vis i dialog med 

de unge om de emner, der er på spil for dem. I 

dialogen kan medarbejderen på neutral vis spejle 

de unge i deres forståelse af verden og samtidig 

give dem den nødvendig oplysning om konkrete 

emner. For på den måde at bidrage til, at de får per-

spektiveret deres holdninger og adfærd.  

Se case #1 

 

Den individuelle støtte og brobygning  

Når den bæredygtige kontakt og tillid er etableret, 

arbejder gadeplansmedarbejderen på at gøre den 

unge klar til at profitere af de etablerede tilbud, 

såsom uddannelsesinstitutioner, misbrugscenter, 

rådgivning hos UU, klubtilbud mm.  

Her er det vigtig, at gadeplansmedarbejderen kan 

tage udgangspunkt i den unges håb og drømme.  

Den boligsociale gadeplansmedarbejder arbejder 

altså ikke alene, med trækker på et godt sam-

arbejde med andre professionelle i kommunens 

afdelinger.  

Gadeplansmedarbejderen er brobygger, finder det 

relevante tilbud og følger den unge på vej.  

 

Der følges løbende op på, hvordan det går og på 

progressionen for den unge. Gadeplans-

medarbejderen er fortsat til rådighed selv om den 

unge f.eks. er startet på uddannelse, har fået en 

bolig eller andet. 

Det kan ofte være med baggrund i en akut 

problemstilling, at de unge åbner op og viser, at 

han/hun har brug for hjælp. Medarbejderen laver 

ofte både brandslukning og forebygger, at 

problemerne eskalerer. Se case #2 

 

Sociale aktiviteter som løftestang 

Den boligsociale gadeplansmedarbejder bruger 

gruppeaktiviteter som en god ramme for at lære de 

unge bedre at kende og til at se dem i andre 

gruppesammenhænge end i gademiljøet. Det kan 

f.eks. være en sheltertur, en overnatning i 

fælleshuset eller en tur til skøjtebanen. De positive 

oplevelser er desuden en anden måde at give de 

unge omsorg på, da de er ofte ikke i stand til at give 

reel selvomsorg. 

I de sociale aktiviteter får de unge et lille pusterum 

fra hverdagens stress, og de lærer samtidig sig selv 

og de andre at kende i andre positive 

sammenhænge, hvor de får mulighed for at tage 

nye roller. Samtidig lærer de at bruge flere af de 

gratis tilbud i kommunen. Se case #3 
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I dette afsnit perspektiverer vi de lokale erfaringer 

ved at sammenholde dem med konklusioner i den 

samlede evaluering af 17 helhedsorienterede 

gadeplansindsatser i Danmark 2010-2014. 

Sønderborg er en del af denne evaluering med en 

gadeplansindsats i området Nørager og 

Søstjernevej 2011-2014.  

Den helt overordnede konklusion i evalueringen er: 

-  at de 17 gadeplansindsatser i sig selv ikke har 
haft dokumenterbar effekt på den samlede 
ungdomskriminalitet. Det der skal til for at rykke 
kriminalitetstruede unge i den rigtige retning er en 
helhedsorienteret, individorienteret socialfaglig 
indsats forankret i den unges lokalområde og 
hverdagsliv, baseret på tillid og anerkendelse3.  

ERFARINGER PÅ LANDSPLAN 

I evalueringen konkluderes og anbefales følgende: 

1. Indsatsen skal være individuel og 

helhedsorienteret. Indsatsen skal tage 

udgangspunkt i den enkelte unges livssituation og 

være tæt koordineret med de øvrige aktører, der 

har med den unge at gøre.  

2. Den individuelle støtte i form af en 

mentorordning bør integreres i 

gadeplansindsatsen. Individuelle mentorforløb 

viser lovende resultater i form af mindsket 

kriminalitet og en styrket tilknytning til uddannelse 

og beskæftigelse.  

3. Gadeplansmedarbejderen skal have stærke 

socialpædagogiske kompetencer for både at kunne 

agere opsøgende i gademiljøet og tilbyde 

individuelle mentorforløb. Derfor er den rigtige 

medarbejderprofil, både fagligt og personligt, af 

stor betydning for resultatet.  

4. De bedste resultater nåes med unge under 18 år. 

Unge over 18 år er sværere at hjælpe, idet deres 

problemstillinger er mere komplekse og 

rodfæstede. Denne gruppe er også mindre 

interesserede i at modtage den hjælp som 

gadeplansindsatsen kan tilbyde.  

5. Den opsøgende gadeplansmedarbejder opnår de 

unges tillid og anerkendelse ved at være synlig og 

tilgængelig i gadebilledet. Medarbejderen kan 

desuden overføre legitimitet og tillid til de 

kommunale tilbud, når hun hjælper den unge med 

at navigere i systemet.  

6. Hvis de unge er hjemmeboende, skal familierne 

inddrages gennem en direkte opsøgende kontakt til 

hjemmet. Åbne tilbud som rådgivning og 

forældrearrangementer har en meget begrænset 

succes i de mest udsatte familier.  

7. Fritidsaktiviteter er vigtige for opbygning og 

vedligeholdelse af tillidsrelationerne, fordi de 

danner rammerne for at mødes med de unge 

omkring nogle positive og uforpligtende situationer. 

Fritidsaktiviteternes kriminalpræventive virkning er 

begrænset og man bør derfor undgå, at bruge for 

stor en del af ressourcerne på aktiviteter.  

8. Skolen er en central ungdomslivsarena med 

afgørende betydning for den unge. Mange unge i 

målgruppen har en problematisk skolegang præget 

af fravær, konflikter og et lavt fagligt niveau. 

Gadeplansindsatsens vigtigste bidrag er i 

samarbejde med skolen at yde en individuel støtte 

til de unge, så de oplever succes i skolen som en 

realistisk mulighed. 

9. Fritidsjobindsatser tiltrækker målgruppen og 

giver muligheder for læring. Hjælp til at finde 

fritidsjobs er eftertragtet i målgruppen og kan 

derfor være en effektiv indgang til målgruppen.  

  

3GADEPLAN Slutevaluering af 17 indsatser for helhedsorienteret gadeplansindsatser side 7-

10 (CFBU 2015)  

- fra 17 helhedsorienterede gadeplansindsatser 
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Den lokale boligsociale gadeplansindsats i 

Sønderborg efterlever i høj grad evalueringens 

anbefalinger om både at være helhedsorienteret, 

foregå i tæt samarbejde med de øvrige aktører i de 

unges liv og have et fokus på at brobygge til især 

skole og uddannelse.  

 

På et par punkter adskiller den boligsociale indsats 

sig dog: 

Indsatsen lever delvist op til anbefaling 2 om en 

integreret mentorordning i gadeplansindsatsen.  

Der er ikke tale om formaliserede mentorforløb 

med en beskrevet målsætning, men derimod om 

uformelle forløb med individuelle samtaler og 

støtteforløb, uden at der indgåes en egentlig aftale 

mellem gadeplansmedarbejder og den unge.  

Disse forløb sættes i værk, når behovene opstår og 

den unge er klar til at modtage støtte. Disse forløb 

løber over et meget varieret tidsforløb. Der kan 

være on/off kontakt alt efter den unges behov og 

vilje til kontakt. Det er netop i 

kontaktudviklingsfasen, at man kan begynde at 

arbejde med den unge.  

 

 

Der er kun i meget begrænset omfang arbejdet 

med at finde fritidsjobs til de unge. Vi har valgt at 

fokusere på at støtte den unge i forhold til at trives i 

skole og uddannelse (anbefaling 8).  

I den lokale indsats har behovet for kontakt og 

støtte været bestemmende for den boligsociale 

gadeplansmedarbejders indsats. Der er ikke skelet 

til, om den unge er over eller under 18 år 

(anbefaling 4).  

Logbogsoptegnelserne viser, at ca. 33 % af de unge, 

som gadeplansmedarbejderen har arbejdet med, er 

i alderen 18-30 år.  

Vi genkender, at jo ældre den unge bliver, jo mere 

komplekse problemstillinger har den unge at slås 

med, da systemet giver slip på de unge, når de 

bliver 18 år. Det forventes, at de kan klare sig selv. 

Men netop denne målgruppe har svært ved at 

honorere de krav, der stilles til dem som ”voksen.” 

De har svært ved selv at navigere i systemet og får 

ikke den tilstrækkelige hjælp og støtte fra familien. 
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ANBEFALINGER TIL FORANKRING  
Der er skabt rigtig gode resultater i projektet og 

samarbejdet med forskellige samarbejdspartnere 

har fungeret rigtig godt. I boligafdelingerne bliver 

der langt hurtigere løst op for de problemer, der 

jævnligt dukker op.  

Det bidrager til, at beboerne føler sig taget alvorligt 

og i højere grad kan føle sig trygge i deres nærmiljø. 

Hos SSP-Sønderborg har indsatsen skabt et 

værdifuldt supplement til den ordinære indsats.  

Det er også her de naturlige snitflader er i forhold 

til målgruppen. Der er skabt ny viden om de 

udsatte unge, der opholder sig i det offentlige rum 

og især pigegruppen er der opdyrket en tæt 

kontakt til, som ikke eksisterede tidligere. 

Det anbefales derfor, at der arbejdes med 

forankring af medarbejderen på en af følgende 

måder:  

 

 

 

 

 

 

1. Den boligsociale gadeplansmedarbejder 

forankres i SSP-Sønderborg under Ungecenteret i 

en fast stilling.  

Fokus bibeholdes på det forebyggende arbejde i 

forhold til tryghed og trivsel i de udsatte 

boligområder, herunder det tætte samarbejde med 

ejendomsfunktionærerne. 

 

2. Indsatsen indgår i en ansøgning om boligsociale 

midler til en ny projektperiode september 2021 – 

august 2025.  

Denne gang med medfinansiering fra Ungecenteret 

under Børn, Uddannelse og Sundhed. I en ny 

ansøgning vil der ske en yderligere udvikling af 

indsatsen. 
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CASESAMLING 
 

Case #1 Det opsøgende arbejde - at være til stede i gadebilledet 

Jeg opsøger de unge og møder dem, hvor de opholder sig, det er ikke nødvendigvis hvor de bor. Derfor er jeg ofte i byen eller andre steder, hvor de unge befinder sig. 

Gennem mit samarbejde med gårdmændene, folkeskolerne, FGU, ABU, SSP og andre instanser, har jeg en formodning om hvilke unge, der har en bekymrende adfærd. 

Når jeg møder en ung, starter jeg med at præsentere mig og fortælle, hvad jeg kan tilbyde af hjælp. Jeg fortæller at jeg ikke skal dokumentere vores samtale, at jeg ikke 

kan give dem noget, men ej heller kan tage noget fra dem. Vores relation er under opbygning, ved at vi få kendskab til hinanden. Mit mål er, at de får tillid til mig, så jeg 

kan hjælpe dem videre ind i de tilbud, der er i systemet.  

Undervejs i vores relation undersøger og observerer jeg de unges adfærd. Jeg har aldrig en dagsorden for, hvad samtalen skal handle om, når vi mødes enten i flok eller 

individuelt. Jeg er altid aktiv lyttende og anerkendende.  

Jeg viser tillid til deres oplevelser og følelser. Både synligt, når jeg deltager aktivt i deres dialoger og usynligt, når jeg observerer og bare er til stede.  

De unge har ofte ingen selverkendelse af, at de er udsatte eller har en uhensigtsmæssig adfærd over for sig selv og andre. De ved konkrete ting, f.eks. at det er ulovligt at 

stjæle, køre ulovligt på en scooter, slås, tage stoffer mm.  

De mangler viden og forståelse for, hvornår man er medskyldig, skyldig og uskyldig, hvornår man er til gene for andre og skaber utryghed for sine omgivelser.  

Jeg sørger for at spørge ind til de unges drømme og konkretisere tingene, med deres egne ord – gadesproget, for at give de unge mulighed for at få en større selvindsigt.  
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Case #2  Den individuelle støtte og brobygning 

Gennem relationsopbygning får jeg skabt tryghed og tillid hos den unge. Mange har brug for støtte til deres personlige sager og kontakten til ”systemet”. Det er vigtigt, at 

de selv fortæller mig om deres udfordringer og selv er motiveret for at få min hjælp. 

Den unge ved f.eks. ikke, hvordan og hvornår man ringer og bestiller tid hos tandlægen, hvilken skadestue man skal opsøge og hvordan man gør, inden man møder op. Jeg 

har mange samtaler om deres personlige sager med sundhed, prævention og graviditet, misbrug mm. Jeg følger med de unge til forskellige instanser, hvis de har brug for 

det.  

 Et eksempel: En ung mand er blevet smidt ud hjemmefra, på grund af et misbrug. Han går hverken i skole eller arbejder. Han har over de seneste 7 måneder aktivt 

deltaget i flere af de sociale aktiviteter som jeg har lavet med de unge. Derfor opsøger han mig, da han bliver smidt ud og over et halv års tid, støtter jeg ham i hans 

proces.  

Han kommer til rådgivning hos UU og bliver efterfølgende optaget på FGU.  

Han er blevet træt af at bo hos venner og de er blevet trætte af ham. Han har nu ingen steder at sove. Gennem mit tværfagligt netværk, bliver han installeret i Huset 

Alma, herberg for unge hjemløse. 

Af vores snakke kan jeg høre, at der er meget andet der stresser ham. Han skylder en masse penge væk, og han har tandpine.  

Jeg sørger for, at han får et forløb med den økonomiske rådgiver fra Frelsens Hær. Han får en erkendelse af, at han ikke både kan betale gæld af til venner, til lån og til 

familien. 

Han er nu startet på FGU og han har en fast indtægt. Skoleydelsen er ikke høj nok til, at han kan betale hele sin gæld af, så han lærer derfor at skulle prioritere og lægge et 

budget.  I fællesskab får vi taget kontakt til en tandlæge som giver ham et prisoverslag, og herefter går vi sammen videre mod Borgerservice, hvor han får søgt 

enkeltydelse til behandlingen. 

Under gåturen, fortæller han, at han har problemer med e-Boks, NemID og han skal have søgt opholdstilladelse igen. Derfor mødes vi igen dagen efter, hvor jeg støtter 

ham i at få hjælp de rigtige steder. 
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Case #3 Sociale aktiviteter som løftestang  

En sommerdag møder jeg en gruppe unge, som fortæller at de gerne vil lave noget aktivt og 

sjovt i deres ferie ligesom alle andre unge, og vi aftaler en sheltertur. Inden turen, filmede jeg 

pladsen og viste dem på kort hvor det ligger, så alle har en fælles forståelse af omgivelserne og 

af, hvad det vil sige at sove i shelter. Her brugte jeg de sociale medier såsom snapchat og 

Facebook. 

Jeg laver få, men enkle regler og er tydelig i mine aftaler med de unge, f.eks. at en tilmelding er 

bindende.  Derfor skal de tænke sig om, inden de tilmelder sig. Jeg har desuden 2 regler som er 

at vi holder de aftaler, der er blevet lavet i forhold til ansvarsområder og opgaver, og at der  

ingen slåskampe er, hverken i leg eller for alvor.  

De unge der skulle med, fik titler og ansvarsområder, og alle fik medansvar. Mit arbejde bestod 

i at fastholde aftalerne. Alle overholdte aftalerne og de hjalp hinanden med at huske på de 

aftaler, der var lavet. 

Vi har holdt filmaften med aftensmad både i Fælleshuset på Ringbakken, men også hjemme 

hos de unge. Vi har benyttet Zulu Sommerbio i Kongevejsparken. Vi har brugt Mejeriet til 

julehygge og hygget ved skøjtebanen. Vi har deltaget i Cirkus i Borgen, benyttet Blå Flag 

stationen og set udsigten fra Alsik. Der er altid god opbakning fra de unge til de aktiviteter jeg 

tilbyder, og de er selv blevet gode til at komme med forslag til hvad de gerne vil lave, og som 

de har hørt om andre ”normale” børn og unge har oplevet.  

Aktiviteterne har mange formål. En af dem er, at træne sociale spilleregler, hvordan man begår 

sig hensigtsmæssig i de forskellige arenaer. Ofte kan de unge ikke være i de sociale aktiviteter 

for længe, men ved at træne nye mestringsstrategier, kan de fastholdes og aktiviteten bliver 

positiv for alle.  

De har mulighed for at se hinanden i nye positive situationer, og de finder nye stærke sider hos 

dem selv og hinanden. Fælles oplevelser giver en ny positiv energi til vores samarbejde om de 

svære problemstillinger i deres liv. 
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DEN BOLIGSOCIALE GADEPLANSINDSATS 

Opsamling og evaluering af gadeplansindsatsen  
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Denne opsamling er udarbejdet af  
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