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Gadeplan er 
helt klart en 

stor hjælp for mig, i og med 
jeg har en tryghed hos de 
voksne når jeg har brug for 
at snakke om mine 
problemer, de hjælper så 
godt som de nu kan, og de 
finder altid en løsning på 
hvad man kan gøre.   

(15 årig pige) 

  

Gadeplan har hjulpet mig 
når jeg har haft det svært, 
de har altid støttet op om 
mig og været der for mig 
hvis jeg havde brug for det. 
Jeg er mega taknemmelig 
for alt hvad gadeplan har 
gjort for mig, de har 
hjulpet mig med alt fra at 
komme op i skole om 
morgenen, til bare at køre 
en tur hvis jeg havde brug 
for nogle at snakke med. 

(17 årig dreng) 

 

Jeg synes gadeplan giver 
os unge et fællesskab hvor 
vi ikke er alene om at have 
nogen udfordringer og det 
giver en god støtte og noget 
ro i ens hverdag at man 
ved at man har en man kan 
ringe til og ses med hvis 
tingene ikke er så nemme. 

(17 årig pige)  

” 
” 



Kort fortalt... 

 

Gadeplansarbejde er en 

opsøgende, relations-

dannende, aktivitets-

skabende og udviklings-

orienteret social-

pædagogisk indsats, der 

er tilpasset børn og unge 

i udsatte positioner. Det 

tager for det meste sit 

udgangspunkt i og 

omkring de unges 

arenaer i lokalområdet. 

MÅL 

Vi arbejder med børn og unge i 

udsatte positioner og 

medvirker til at skabe tryghed 

og trivsel.  

 

Vi forsøger at skabe forståelse 

i lokalsamfundet for de unges 

behov og samtidig hjælpe de 

unge til at indgå som 

medborgere i samfundet. 

 

Vi støtter de udsatte unge i at 

gennemføre uddannelse og 

beskæftigelse og få et aktivt 

fritidsliv. 

 

Gadeplansarbejdet støtter de 

unge i at få gode relationer og 

et solidt netværk. 
 

Vi forebygger kriminalitet og 

mere indgribende 

foranstaltninger i et tæt 

samarbejde med de sociale 

myndigheder og politiet. 

INDHOLD 

Gadeplansarbejdet kan være 

rettet mod enkeltpersoner som 

grupper af unge. 

 

Den primære målgruppe er 

børn og unge i alderen fra 12 til 

18 år, der ofte har komplekse 

problemstillinger og forskellige 

mestringsstrategier. 

 

Gadeplansarbejdet er 

helhedsorienteret og 

samarbejder tværfagligt med 

andre aktører omkring de unge 

og deres familier.  

 

Gadeplansarbejdet møder de 

unge i en gensidig frivillig 

relation, og den enkelte 

medarbejder har fagligt 

begrundet metodefrihed i sin 

tilgang til de unge. 


