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Referat af møde i Udsatterådet 30. oktober 2019

1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. august 2019
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Rundvisning i Ungehuset ved leder af Ungehuset, Charlotte Bjaler, og drøftelse
Leder af Ungehuset Charlotte Bjaler fortalte om Ungehuset og viste rundt.
Om Ungehuset:
Ungehuset er et tilbud almindelige unge, som rammes af udfordringer i livet, som gør dem udsatte. Det
kan være mange forskellige problemstillinger. Ungehuset blev oprindeligt skabt som et alternativ til anbringelser.
Når en ung tilknyttes Ungehuset tages der afsæt i en handleplan, som er udarbejdet i Myndighed hos
Center for Børn og Familie. Den danner rammen for, hvad personalet i Ungehuset arbejder sammen
med den unge om. Når en ung tilknyttes Ungehuset får den unge en ”ungekonsulent” tilknyttet.
Ungehuset er taxameterstyret, hvilet betyder at man har så mange midler som der er unge med visiterede timer. Arbejdet med de unge omhandler ofte også at arbejde sammen med de unges familier. Udfordringer for unge handler også om samarbejdet med far og mor.
Ungehuset samarbejder tæt med UU, BUA, TUBA og Det gule team samt sagsbehandlerne, som udarbejder handleplaner for de unge.
I januar blev den sammenhængende ungeindsats vedtaget. Det handler om at få så mange unge som
muligt i uddannelse og det er også et fokus i arbejdet i Ungehuset. Mange unge tilknyttet Ungehuset
har et udfald i skolegangen. Forskellige tiltag sættes i gang. Det ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse er tit knyttet op til helt andre problemer.

Der er tilknyttet ca. 50 unge om året i Ungehuset. Nogle unge er tilknyttet i en del år. Det er ikke 50 nye
hvert år. Typisk er de unge der 1-2 år.
Personalet i Ungehuset arbejder meget med de visiterede unge i deres hjem og med forældrene.
Tilbuddet for de unge i Ungehuset er som udgangspunkt 5 timer om ugen med en ungdomskonsulent.
Nogle gange visiteres mere tid til en ung afhængigt af behovet. Ungehuset har desuden gruppetilbud:
pigegrupper, forældregrupper, efterværnsgrupper, hashgrupper.
Der er cafe tirsdag og torsdag fra kl.15 til 20, hvor det er frivilligt at komme. Der kommer mellem 10 og
30 unge, færrest om sommeren. I cafeen kan de unge spille musik, få mad og være sammen og få
hjælp til at praktiske ting så som at komme på e-boks mv. Man kan sige det svarer til en ungdomsklub.
Ungehuset hjælper også de unge med at komme til træning i træningscenter og har hallen en gang om
ugen.
Ungehuset har 4 værelser, som man kan visiteres til i en kort periode, dog højst et år. Det er ikke
døgnbemandet, men der er mulighed for at ringe til personale hele døgnet. Det er små værelser med
små tekøkkener med det nødvendige udstyr. Ikke noget fælles areal. Unge med forskellige problemstillinger visiteres til dette: Det kan være unge, der kommer hjem fra anbringelsessted eller unge som er
smidt ud hjemme fra eller unge, der har brug for bo-træning. Værelserne er ikke altid fyld, det afhænger af myndigheds bevillinger.

4. Budget 2020
Budgettet bliver formelt vedtaget den 31. oktober 2019. Det ser ud til at det bliver en enig kommunalbestyrelse.
Der blev ikke skåret meget i velfærdsområderne.
Det lykkes at få 25.000 kr. til udsatterådet.

5. Tema: ”De udsatte unge” – hvad kan rådet gøre af initiativer, samarbejdsmuligheder og kommunikation.
Rådet drøftede mulige initiativer:

•
•
•
•
•

•
•

Gøre opmærksom på problemstillinger i høringsforslag.
Gøre opmærksom på nogle af de udfordringer, der kan være.
Give oplysning om hvad der kan ligge til grund for at man bliver en udsat ung.
Komme med eksempler på konkrete historier der fortæller, hvordan det er at være udsat
o Kan vi finde nogle borgere som kan fortælle os deres historie…
Rådet kan holde en samtalesalon/event med udgangspunkt i de unges stemmer og aktiviteter
for de unge
o Ungehuset kunne godt skaffe nogle unge. Ligeledes Ungeporten og Ungdomsskolen.
o Der kan laves en fodboldturnering og dance viberation…
o Rådet kan lave samarbejde med FGU: de har nogle af de unge der er kommet videre,
de har lokaliteterne.
o De unge skal involveres i planlægningen. Arbejde med at finde nogle ambassadører,
nogle unge der gerne vil være med til at planlægge dette her.
Informere om problematik om boligmangel blandt unge.
o Pga. lav ydelse kan de ikke betale. Det afføder hjemløshed og at de unge søger ud i
netværk, som ikke er sunde.
Henvendelser til andre udsatteråd om i fællesskab at pege på problematikker. Rådet for Socialt udsatte kan man også henvende sig til.
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•
•

Hjælpe folk med at ”komme videre i systemet”.
Kontakte pressen med oplysning og historier.

Rådet følger op på næste møde i forhold til planlægning af arrangement. Forud for dette laver Bente
og Gitte et brainstormsark. Vi laver evt. et skriv til ungeporten og FGU og ungerådgivningen.
FGU har en god have vi kan benytte. Lotte taler med lederen for FGU om det er muligt at benytte.
Lotte gør dette inden næste møde.

6. Udsatterådets folder og distribution
Der er lavet en folder for udsatterådet, som nu skal distribueres.

7. Udspil til finanslov – tandlægehjælp til udsatte borgere
Udskudt til næste møde

8. Opfølgning på oplæg om bisidderrollen fra sidste møde
Udskudt til næste møde.

9. Rekruttering af nye medlemmer/brugere til rådet
Udskudt til næste møde

10. Evt
Intet
11.

Næste møde:
Onsdag den 22. januar 2020 kl. 15-17 hos FGU. Lotte taler med dem.
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