
Slå ørerne ud
og flet næbbet…



Det tog vi ind i 

Lærer
Streetworker/misbrugskonsulent
Viceskoleleder
Leder af bosted
Bankassistent
”Mentor”
Diplom i ledelse

Pædagog
i special/skole og SFO kordinator

Dukkemager(teater)
Eventmager 

Driver et kreaværksted på højskole
Diplom i vejl pæd.stud

Uddannelse
AKT

KRAP

Jobs
Højskole for 
sårbare unge

Fritid
Udeliv
Kajak

Vandreture
Hus 
Børn 

Esben projektleder Lena projektmedarbejder



Hvad var ideen med  
Målgruppe: 

primært unge med psykisk mistrivsel Mål:  40 unge

• Stress 20 ind i uddannelse

• Angst 20 fasthold i uddannelse

• Ensomhed

• Lavt selvværd



Hvad skulle vi i 
Psykiatrifondens 3 anbefalinger er:

….. at gøre noget aktivt , sammen med andre,  som giver mening

Indsatser: 

• Facilitere udvikling

• Mestringsforløb

• Ensomhed

• Værested 



Processen i 

• Ledelsen i UU ansøger om projektmidler

• Placering UU på Campus SCT Jørgen

• Rundtur i uddannelseslandskabet

• Opbygning af netværk

• Udarbejdelse af materialer

• Møde med Ventilen



Det blev til 2,0 

50 unge med: stress, angst, ensomhed, lavt selvværd, 
diagnoser og perfekthedskultur

• Facilitere udvikling           80 % hands on

• Mestringsforløb skræddersyede forløb

• Ensomhed hvori består udfordringen

• Værested benytter os af at låne os frem, alt efter aktivitet



Grundtanken i 

Ydmyghed 

Samarbejdsvillig

Fleksibilitet (særligt ift unge)



Sten på vejen i 

• Rammer indenfor projektet (særligt ift. samarbejdspartnere)

• Målgruppen er udfordret

• Samarbejde på tværs af ”indsatser”

• Mangel på optimale fysiske rammer

• Gruppedannelser 



Resultater i

• 50 visiteret  42 – 8

prospects

• Brand 

• Størst og mindst udbytte

• Redskaber / produkter



Derfor er en succes

• Er det ikke fordi…

• Synes du ikke…

• Det ville være en god ide, hvis…

• Jeg synes du skal…

• Jeg ved hvad der er godt…

• Jeg tror at…

• Er det ikke rigtigt…

• Jeg ved godt, hvad du tænker…



• Er det ikke fordi…

• Synes du ikke…

• Det ville være en god ide, hvis…

• Jeg synes du skal…

• Jeg ved hvad der er godt…

• Jeg tror at…

• Er det ikke rigtigt…

• Jeg ved godt, hvad du tænker…



Fremtid for 

Modtager stadig unge

Hæfte på ungdomsuddannelse ind i studievejledning

”Mentaliseringsprogrammet” for UU og samarbejdspartnere i efteråret



”Slå ørerne ud og flet næbbet”

Spørgsmål?



Networking


