
 

Langeland Kommunale Ungdomsskole  
 

Ungdomsskolens virke 

Kommunalbestyrelsen har i Langeland Kommune valgt at Ungdomsskolen skal varetage følgende områ-

der i sit daglige virkefelt:  

 

Almen ungdomsskolevirksomhed:  

Undervisning i forskellige fagområder for elever fra 7. klasse og til 18 år.  

Rejseaktiviteter i Danmark, Europa og hele Verden.  

 

Klubvirksomhed:  

Junior klub for 4.-6. klasse, Ungdomsklub 7. klasse til 18 år.  

Fritidsaktiviteter i faste rammer i faste lokaler. På korte og længere udflugter både i nærmiljøet og rundt 

om i landet samt uden for landets grænser. (Link til information om området på forsiden af ungestrate-

gien)  

 

SSP:  

Skole, Sociale myndigheder og Politi. Kriminalitetsforebyggende aktiviteter der forankres ved undervis-

ning på vores folkeskoler, arbejdet med nedbringelse af fravær og fokus på aktuelle temaer, der har til 

hensigt at skabe handling for en bredere forståelse af ungdomsproblematikker.  

SSP-møderne er forankret på rådhuset, lokale skoler og §115 individmøder bliver afholdt i Ungdomshu-

set.   

 

Ungdomsskolens fokus  

Langeland Kommunale Ungdomsskoles fokus er, at vi bredt med de aktiviteter og den undervisning som 

vi tilbyder, skal give vores unge et bedre udgangspunkt for:  

• at kunne vælge gode netværk og kammeratskabsgrupper at kunne orientere sig i retninger af ud-

dannelse, branche og/eller job. 

• at deltage i både frivillige og forpligtende fællesskaber  

• livsmestring og livsduelighed til alle aspekter af livet.  

• vedholdenhed og robusthed og en evne til at kunne håndtere skift og forandringer.  

• at skabe relationer og vise respekt for andre mennesker – uanset deres holdninger og forudsæt-

ninger.  

• samarbejdsevne - at have en nuanceret og konstruktiv tilgang til andre mennesker og til de opga-

ver de møder på deres vej.  

• at kunne træffe valg og tage ansvar for problemløsning i sit eget liv – både socialt, personligt, 

praktisk og fagligt. 

Vi forsøger at arbejde med hele mennesket, hvor både de faglige, personlige, sociale, kulturelle og demo-

kratiske kompetencer udfordres og udvikles. Aktiviteter i vores ungdomsskole har således ikke kun et 



fagligt mål, men er i høj grad også et forum og et praksisfællesskab, hvor andre kompetencer udvikles, 

udfordres og er til forhandling. Det særlige ved vores aktiviteter er, at de er bredt favnende og opsam-

lende, og alle er velkommen i vores tilbud. Aktiviteterne betragtes som et supplement til de formelle ud-

dannelser og vi ønsker ikke at det skal ses som et konkurrenceelement. Kerneopgaven er at tilbyde akti-

viteter, hvor den unges ressourcer bliver set, anerkendt og påskønnet, og hvor vores unge kan opdage 

nye sider af sig selv og andre og dermed udvide sin horisont og sin måde at møde andre på. Der stilles 

høje men tilpassede forventninger, hvor vores unge mødes i øjenhøjde, tages alvorligt og betragtes som 

en betydningsfuld medspiller i alle faser af aktiviteterne.  

 

Ungdomsskolen arbejder bevidst med at bringe forskelligheder i spil, hvor vores unge møder mangfoldig-

hed på tværs af skoler, geografi, alder, sociale vilkår, etnisk baggrund, interesser, kompetencer mv. Akti-

viteter i ungdomsskolen som klub, undervisning, ind-/udlandsrejser, og lignende, hvor vores unge bliver 

introduceret til forskellige oplevelser, områder og kulturer er medvirkekende til en forståelse af samfunds-

strukturer og livsvilkår. Vi forsøger så vidt det er muligt inden for gældende lovgivning at indgå i mange 

tværinstitutionelle samarbejder. Dette med henblik på at løse de udfordringer og arbejdsområder, som 

Ungdomsskolen har, omkring det at kunne have fokus på både økonomiske, pædagogiske og sociale ge-

vinster i vores arbejdsfællesskaber. 

 

Ungdomsskolens klubtilbud 

Langeland Kommunale Ungdomsskole er et gratis fritidstilbud for alle børn og unge i alderen 10-18 år.  

Et voksenstyret uformelt mødested, hvor børn og unge kan udfolde/udvikle sig kreativt og socialt, sammen  

med andre unge.  

En ”dannelses-legeplads”, værested hvor de kan udleve de ideer de har i et positivt og trygt miljø.  

Alders opdeling:  

For at sikre den pædagogiske målsætning er klubtilbuddene opdelt i forskellige alderstrin, således at de 

unge trygt og roligt kan agere på det niveau/udviklingstrin de befinder sig på.  

• Juniorklub: 4.-6. kl.                

• Ungdomsklub: 7. kl. op til 18 år.                

Rammerne: 

Klubbens lokaler er pædagogisk begrundet og designet til at sikre et godt og konstruktivt miljø, hvor de 

unge tør satse sig selv i de kreative rum som rammerne tilbyder.  

• Rudkøbing:  

800 m2 indendørs samt udendørs arealer: Spejlsal, multimedierum, Boldsal, køkkener, kreative 

værksteder, spilcafe, musikrum, hyggerum, boldbaner, billardsal og filmstue.  

• Nord klubben:  

Hallen i Snøde: 600 m2 indendørs samt udendørs arealer: Krea-værksted, Spilcafe, filmstue, 

hyggerum, Te-køkken, boldsal. 

• Syd klubben:  

Hallen i Humble: 600 m2 indendørs samt udendørs arealer: Krea-værksted, Spilcafe, film stue, 

hyggerum, Te-køkken, boldsal. 

 

 

 



Fordeling i hverdagen 

For at imødekomme de unges behov bedst muligt, er hverdagen fordelt på 4 platforme:  

• Kreativt værksted 

• Spil cafe 

• Sport, dans & musik 

• Hygge m. afslapning & fordybelse.  

Pædagogisk målsætning & værdier: 

Tryghed, Trivsel og Tro på det - er klubbernes værdigrundlag. Værdigrundlaget bygger på evidensbaseret 

forskning og er integreret i tanker, handlinger og synlighed i alt hvad klubben beskæftiger sig med.  Se 

bilag nr. 1. 

 

Kerne opgave:  

Langeland Ungdomsskoles kerneopgave er at understøtte udviklingen af den enkelte unge til at inter-

agere i samfundet. Se bilag nr. 2.  

For at imødekomme de unges behov og hjælpe dem med at klare de udfordringer de står overfor, mener 

vi at klubtilbuddet skal være: 

• Et sted hvor de unge kan komme og bare være.  

• Et frivilligt frirum/ pusterum, hvor de unge kan komme og finde ro til at samle op på sig selv. 

• En oase i samfundet der fordrer autencitet.  

• Et sted hvor det er en værdi i sig selv, uanset udseende og udviklingstrin, at være der hvor man 

er og  

• være den man er. 

• Et fællesskab hvor det er vigtigt at deltage, turde satse sig selv i frie kreative processer.  

 

Klubbens pædagogiske arbejde:  

I vores arbejde vægter vi relationerne mellem voksen/barn og børnene imellem.  

Derfor møder vi de unge der hvor de er og ikke hvor de burde være. Vi værdsætter en anerkendende til-

gang til de unge.  I vores værksteder og aktiviteter arbejder vi procesorienteret ud fra de 3 S`er: 

Små sikre succeser. 

F.eks. er det ikke vigtigt at være god til at synge, men det er vigtigt at synge og bruge sin stemme. 

 

Sociale spilleregler 

For at sikre et trygt miljø hvor børnene kan udvikle sig, gennem egne og kammeraters ideer i et socialt 

fællesskab på tværs af klasser, har vi 2 sociale spilleregler som alle skal agere efter. 

• Opfør dig ordentligt        

• Vær hjælpsom og vis hensyn 

 



Personalet: 

Klubbens personale er timelønsansatte, både faglærte & ufaglærte, der arbejder i M/K teams med vidt 

forskellige baggrunde og mange forskellige kompetencer. De arbejder typisk i korte moduler, hvor de sø-

sætter forskellige aktiviteter de brænder for.   

 

Aktiviteter:  

Aktiviteterne spænder vidt og en del af dem er ud fra de unges egne ønsker og behov. Nogle afvikles lo-

kalt i form af workshops og lign., andre er ture uden for Langeland. For at nå ud til alle unge og for at 

vække interesse bygger vores program på mangfoldighed.  Turene ud af huset vægter vi højt, da det gi-

ver mulighed for at de unge danner relationer, hvor de kommer tættere på hinanden i uvante omgivelser. 

Vi tror på at turene kan medvirke til at udvide interessefeltet hos børnene.  Klubberne er også på Dan-

marksturné, hvor vi besøger andre klubber og ser de kulturelle seværdigheder der befinder sig rundt om i 

landet. 

 

Samarbejde i åben skole: 

Langeland Ungdomsskoles klubber laver trivselsforløb hvor den pædagogiske målsætning er at fordre 

inklusion, motivation og udvikling hos eleverne i fællesskaber på tværs af klasser igennem aktiviteter og 

værksteder. 

 

Inklusion: 

Klubben har rigtig gode erfaringer med at inkludere børn med forskellige udfordringer i fællesskabet. De 

gode oplevelser som børnene har i klubben, medvirker til at der dannes relationer, hvor de kommer tæt-

tere på hinanden.  Klubbens faciliteter bruges bl.a. med henblik på inklusionsarbejde gode relationer 

 

Motivation: 

Klubben har gode erfaringer med at motivere unge. Vi har et miljø, hvor de satser sig selv i kreative pro-

cesser, vi tror på at et miljøskifte kan være motiverende. Klubben har faciliteter der kan rumme flere klas-

ser eller et samarbejde på tværs af klasserne, hvilket også kan være motiverende. Der kan også være 

moduler, hvor engageret klub personale medvirker eller supplerer undervisningen med en specifik viden, 

lige ned i det tema eller emne som skolen arbejder med. F.eks. kan idrætstimer suppleres med E sport, 

parkour, skydning, yoga, boksning, bueskydning, ridning, rollespil, dans, golf, boldspil etc. Klubbens res-

sourcer står også til rådighed i arbejdet med nye fagområder. 

 

Fællesskaber på tværs af klasser:  

Det er det store fællesskab på tværs som danner indholdet i klubben og det er relationerne i dette fælles-

skab vi i klubregi fordrer og udvikler på hver dag. Det at hele alderstrin fra f.eks. 4.-6. klasse eller 7.-10. 

kl. agerer i fællesskaber under samme tag skaber sammenhæng, sammenhold og trivsel hos børnene. 

Skolen indbydes til at bruge klubben til at samle mellemtrin og udskoling bl.a. ved at lave nogle mel-

lemtrin eller udskolings timer, hvor børnene er sammen om aktiviteter på tværs af klasser. 

 



Afvikling af ture & events:   

Ungdomsskolens Klubber har et meget stort netværk af kontakter til rigtig mange aktivitetsudbydere i 

både ind og udland og har stor erfaring i at afvikle aktiviteter, ture og events også med rigtig mange ele-

ver. Klubberne har f.eks. afholdt aktivitetsdage med hele udskoling på Langeland. Skolerne indbydes til at 

bruge klubbernes netværk og erfaring i planlægning og ved afvikling af ture og events. I et skolesamar-

bejde med fremmedsprog kunne det tænkes på sigt at lave ture til andre lande. 

  

 

Idéudvikling:  

Klubbernes kontor har base i Ungdomskulturhuset i Rudkøbing midtby. For at medvirke aktivt i et samar-

bejde omkring det at udvikle og styrke skolerne, tilbyder ungdomsskolen at lægge timer ind i et samar-

bejde med skolen. Her anvendes kluberfaringer og klubbens store netværk i samarbejde med lærer- og 

pædagogteams. Her tænkes på idéudvikling og relationsarbejde, med henblik på optimal udnyttelse af 

elevernes potentialer. Placering og omfanget af timer aftales imellem ungdomsskolen og skolens ledelse. 

 

Tema Moduler:  

Klubben kan tilbyde et godt miljø mht. projektarbejde også med arbejde på tværs af klasser og fag. I et 

samarbejde kan forløb i skolen fortsætte i klubregi via workshops o. lign. F.eks. kan et Edit 24 filmforløb 

bringes videre, hvis der er elever som gerne vil mere i den retning og bruge det de har lært i skolen. Der 

vil i klubregi være mulighed for at udvide tidsrammen i skole moduler/ projekter og således skabe en fag-

lig fritid, hvor børnene kan videreudvikle teorier og praksis fra skolen.  

 

Bredt samarbejde: 

Klubberne samarbejder med alle relevante aktivitets/ kultur udbydere og institutioner omkring aktiviteter 

og ture for unge mennesker. Herunder: Handelsstandsforeningen, Turist og erhvervsliv, Idrætsforeninger, 

Foreninger, Biblioteker, Spejderne, Folkeskolen, Friskolerne, Rollespilsnetværk, Musikskolen, Værksteds-

gården, Ungdomsskoler, Ungdomsringen, Ungdomsskoleforeningen, Medier, Filmskoler, Spillesteder, 

Journalister, Jobcenter, DGI m.fl. 

 

Kriminalpræventivt samarbejde: 

Klubberne samarbejder kriminalpræventivt meget tæt i SSP regi med skoler, familie afd. og politi omkring 

at udvikle, fordre og bevare et sundt ungdomsliv for de unge på Langeland. Klubberne rummer alle unge 

og det øger de kriminalpræventive muligheder for at kunne sætte ind, med en tidlig indsats for de unge 

som har det svært. I dette samarbejde indgår også skoletilbud og bosteder for børn og unge med særlige 

behov. Herunder Flexhuset, Møllehuset, Skoleskibet Meta og Skrøbelevhus.   

§115 møder  

§115 møder afholdes 1 gang pr måned. På møderne drøftes personer/unge i alderen op til 25 år og der 
foretages en vurdering af, om de unge er kriminalitetstruede, og om der er behov for iværksættelse af en 
indsats. Medlemmerne i § 115 er Familiechef, Ungdomsskoleleder, Politi, Lederrepræsentant for sko-
lerne, Leder Socialpsykiatrien, Rådgiver Jobcenteret og SSP Vejleder.  

SSP lokaludvalgsmøde  

Afholdes kvartalsvis. På møderne drøftes generelle problemer i skole og fritid.   

Udvalgsrepræsentanter: Skoleleder Ørstedskolen, Udskolingsleder Ørstedskolen, Kontaktlærer fra Ør-

stedskolen, Skolepædagog, klubleder for fritidsklubberne og SSP konsulent.  

 



Udvalget for indsatser i forhold til rygning, alkohol og rusmidler i Langeland kommune.  

På møderne koordineres indsats på iværksættelse af sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 

Udvalgs repræsentanter: Skoleleder Ørstedskolen, Udskolingsleder Ørstedskolen, Kontaktlærer fra Ør-

stedskolen, Skolepædagog, klubleder Ungdomsskolen, Forebyggelses sekretariatet, Sundhedsplejerske, 

Pædagogisk konsulent, SSP-koordinator skole.   

 
  



Aktørbeskrivelse af SSP forebyggende gadeplansarbejde i Langeland Ungdomsskole.  

 

SSP gadeplansarbejdet er forankret i det kriminalpræventive råds anbefalinger omkring ”SSP samarbejde guiden” og 

lokal forebyggelse.  

Gadeplansarbejdet udføres i den matrikelløse klub.  

• gennem dialog og bærbare relationer støtte de unge i kontakten til de hjælpemuligheder der fin-

des. Den fornemmeste opgave i arbejdet er at skabe tryghed, god omgang/ glæde og retfærdig-

hed blandt vores unge.  

• Matrikelløs klubmedarbejder, arbejder både med enkelte unge, grupper og ungemiljøet, og er en 
vigtig samarbejdspartner i det tidlige forebyggende og tværfaglige samarbejde i Langeland kom-
mune. 

• Tunge problemfyldte sager skal registreres og meldes til SSP Vejleder, som afgør om der skal 

underrettes eller mundtligt orienteres videre i kommunens system. 

Gadeplans opgaver: 

• Opsøgende arbejde, hvor de unge færdes. 

• Bærer vest med ungdomsskole logo for at skabe synlighed omkring tryghed og ungdomsskolens 

aktiviteter, samt signalere klubmiljø og uhøjtidelig ensartethed hvor høflig omgang med alle foran-

kres. 

• Fører logbog for alle vagter for at optimere indsats og ressourcer. 

• Ved Ulykker, Hærværk, Trusler, Vold: Kontaktes SSP Konsulent 

• Hvis der er behov for at konfronterer en gruppe unge: Kontaktes SSP Konsulent 

• Ved kendskab til omsorgssvigt, alkoholisme, misbrug etc.: Kontaktes SSP Konsulent ”skærpet 

underretningspligt” 

• Matrikelløs klubmedarbejder agerer under samme vilkår som klubmedarbejdere i Ungdomsskolen 

i forhold 

• til kerne opgave, værdigrundlag og medarbejder ansvar.  

• Til Halballer og arrangementer aftales opgaver til pågældende arrangement med SSP Konsulent. 

  



Ungdomskulturhuset ”Huset”  

Ungdomskulturhuset i Rudkøbing er et gratis fritidstilbud for alle unge på Langeland i aldersgruppen fra 4. 

klasse og op til 18 år. 

Huset er 

• Et voksenstyret uformelt mødested, hvor unge kan udfolde / udvikle sig kreativt og socialt sam-

men med andre unge.  

• Rammen om aktiviteter for unge på Langeland.  

Pædagogisk målsætning 

Fordre, bevare og udvikle et sundt ungdomsliv for de unge på Langeland. 

Overordnet struktur  

For at fordre, bevare og udvikle et sundt ungdomsliv for de unge på Langeland, skal kulturhuset være et 

sted hvor de kan udfolde sig under trygge og sikre rammer. Disse rammer skal sikre et godt og konstruk-

tivt miljø hvor de unge tør satse sig selv i de kreative, sociale og frie processer de sættes i.   

  

Rammerne for Huset er funderet på 5 søjler  

1. Et klart og kontant regelsæt som alle brugere af huset skal agere under 
2. En daglig leder der kender de unge på Langeland og som kan vejlede og råde de unge i en posi-

tiv retning socialt, pædagogisk og kreativt.  
3. Pædagogisk målsætning. Dannelses-legeplads/værested. 
4. Unge-indflydelse, dvs. medejerskab hos de unge som ønsker at have medansvar/ indflydelse på 

hvilke aktiviteter der kan være i huset 
5. Opdeling af kulturhuset i alder og lokaler, tilpasset brugernes og personalets behov.  

Regler  

Regelsættet for huset består af sociale spilleregler samt anvisninger for brug af lokaler. Alle brugere bliver 

registreret med navn, skole og adresse og orienteres om de 3 sociale spilleregler:  
1. opfør dig ordentligt  

2. vis hensyn og vær hjælpsom  

3. ryd op efter dig.  Lokalerne er udstyret med anvisninger på hvorledes de må bruges. I tilfælde af 

overlagte, grove eller gentagne forseelser vil der være sanktioner i form af karantæne. Tidsperio-

den fastsættes af leder eller medarbejder.  

Regelsættene skal sikre at medarbejdere og ansvarlige unge ikke bliver bussemænd, der skal gå og ar-

gumenterer omkring ordentlig opførsel. Det at alle brugere af huset agerer under de samme regler gør, at 

der ikke kommer nogen personligt i klemme i de konflikter der opstår, hvis reglerne ikke overholdes. 

 

Ledelse 

At have en synlig leder som den gennemgående figur vil øge trygheden hos de unge og forhindre at den 

daglige drift ender i anarki, hvor de forkerte unge får styringen. Lederen vil være den person som binder 

alle de unge sammen i et frit, socialt og kreativt fællesskab. Lederen vil med sit kendskab til de unge vur-

dere hvilke unge der kan magte at have et ansvar og hvem der ikke kan. En daglig leder, som er i huset 

alle dage vil have mere føling med hvad der sker, end hvis huset er styret af en skiftende personalestab 



af løsarbejdere. Den daglige leder vil ligeledes være ansvarlig nøglefordeler og stå for bookning af loka-

ler, samt udlån af rekvisitter i huset. 

 

Pædagogisk målsætning 

Målsætningen for huset er at skabe et uformelt sted, hvor de unge kan komme og styrke deres sociale 

netværk og opbygge deres kreative evner. En dannelses- legeplads/værested hvor de unge kan udleve 

de ideer de har i et godt og trygt miljø. Lederen skal i denne proces medvirke til at forankre medindfly-

delse i form af ungeråd. Et demokratisk forum hvor de unge kan præcisere deres ønsker og behov ved 

brug af huset. Huset skal også rumme de unge som bare har behov for at komme og læsse af og samle 

op på sig selv. Det kan være i en social kontekst eller være uddannelsesrelateret.  

 

Medejerskab hos de unge 

Det at de unge har medejerskab er med til at påvirke de unge til ansvarlighed og det vil også have en mo-

tiverende effekt at nogle unge går forrest og viser vejen frem, det vil sætte skub i tingene for dem. Hvis 

der ikke er nogen af de unge som er motiverede for at gå forrest, må den daglige leder eller en medarbej-

der vise vejen for dem. Medejerskabet hos de unge vil, for at tilgodese alle grupper, være gradvist inte-

greret i forhold til alder, således at den mest selvkørende gruppe unge i huset vil være de ældste og den 

mindst selvkørende gruppe unge vil være Juniorklubben. 

  

Opdeling af huset  

For at sikre at den pædagogiske målsætning har optimale vilkår, vil huset blive delt op efter alder og be-

hov. Det at hver aldersgruppe har deres egen afdeling, gør at de trygt og roligt kan agere på det niveau 

de befinder sig på. Det er også nødvendigt for personalet at dele huset op da det ellers vil være en uover-

skuelig opgave, og det vil skabe uro i relationerne med de unge hvis personalet skal være flere steder på 

en gang. Niveau opdeling i udviklingstrin hos de unge vil, for at ramme så præcist som muligt, følge sko-

lernes klassetrin. 

 

Brugere af Huset:  

Ungdomsskole: 10-18 år.  

Bruger kulturhuset i dagtimer til skoletilbud for børn og unge med særlige behov samt undervisning i op-

lysningsvirksomhed for de unge i form af kurser, foredrag og rejsearrangementer. Der vil også være mu-

lighed for at etablere lektiecafe, læsegrupper etc., der kan medvirke til opsamling på de unges uddan-

nelse.  

Juniorklubben:4-6 klasse. 

Åbningstid: mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 14.30 -17.30 

Børn fra 4.-6. klasse. Juniorklubben er et fritidstilbud hvor der ikke føres fremmøde kontrol. Klubben skal 

sikre at børnene trives med ”Frihed under ansvar” og være forberedende på deres videre ungdomsliv. 

Der vil være alderssvarende tilbud samt voksne, der tager udgangspunkt i et kendskab til og en viden om 

børnenes udvikling. Her vil medejerskabsmålsætningen for børnene i huset blive afprøvet i moderat form i 

de lege eller aktiviteter der er sat i gang.  



Ungdomsklubben: 7 kl. op til 18 år. 

Åbningstid: vil bruge huset fra kl. 19-22. Dagene vil variere efter behov.  

Alle unge fra 7. kl. op til 18 år. Ungdomsklubben er et hyggeligt værested, hvor de unge kan mødes med 

deres kammerater og lave forskellige ting. Klubben arrangerer ud over almindelige hyggeaftner, biograf-

ture, klubturneringer, fester, foredrag, optræden og forskellige ture/ rejser. Klubben vil kunne bruge kultur-

huset som aktivitetsforøgelse til deres klub. Deres medejerskab vil foregå i Ungdomsklubbens lokaler i 

Ahlefeldtsgade. De kan bruge Ungdomskulturhuset ved at komme som en gruppe ledsaget af en klub-

medarbejder, klubben vil opholde sig i kulturhuset så længe aktiviteten varer og forlade huset, som en 

gruppe, ved aktivitetens ophør.  

 

Aktivitetsgrupper  

Aktivitetsgrupper består af unge i alderen 10-18 år, der på tværs af husets aldersopdeling er gået sam-

men om en aktivitet, der vil kunne få et løft ved brug af kulturhusets faciliteter. Disse gruppeaktiviteter kan 

omgås alderskriteriet. Det kunne f.eks. være nogle unge som vil lave en redaktion i forhold til at have en 

ungdomsklumme i et skoleblad eller i en avis. Her vil kulturhuset kunne støtte de unge med vejledning 

samt pc-lokale, så de kan udvikle og udfolde deres ideer og interesser.  

 

Foreninger: 

Unge som er gået sammen og har stiftet en forening, kan ansøge om at booke et lokale for en kortere pe-

riode.  

 

Aktiviteter:  

De unge i dag er meget selektive i deres valg af aktiviteter, så for at ramme så bredt som muligt, vil Ung-

domskulturhuset tilbyde en lang række aktiviteter. Udfoldelsesmulighederne i huset vil være fordelt i loka-

ler, der er på sigt, vil blive indrettet til at kunne rumme: 

 

• Cafe: Undervisning, Hygge, spil, møder, lektielæsning etc. 

• Spilcafe: E sport undervisning i CSGO, LOL, Fortnite, Fifa og diverse elektroniske spil. 

• Musik rum: Øvelokale, undervisning, clinics, indspilning etc. 

• Multimedie rum: Surf på internet, redaktion, tekstbehandling, filmredigering, grafisk værksted 

etc. 

• Store sal:  Sport, leg, dans, se film, stand up, koncert, teater, workshops, undervisning, møder, 

foredrag etc. 

• Krea-rum: The køkken, lektie læsning, tegne, male, smykkeværksted, lerværksted, workshops. 

• Ungdomskulturhuset er også et frirum for ide-udvikling. De unge vil kunne supplere med nye 

ideer til flere aktiviteter. 

Procedure ved brug af huset. 

For at sikre at det er de unge i alderen 10-18 år der har primær rådighed over huset, er bookning af loka-

ler og tider opdelt efter en prioriteret ordning.  

Ungdomsskolen vil frit kunne bruge huset til undervisning og arrangementer. 

Juniorklubben og de ældste vil bruge kulturhuset som klubhus, deres medlemmer vil frit kunne benytte sig 

af huset.  

Ungdomsklubben vil benytte kulturhuset som et supplement til klubhuset i Ahlefeldtsgade. De vil kunne 

bruge huset i grupper, ledsaget af en klubmedarbejder. 



Alle andre brugere dvs. interessegrupper og foreninger skal ansøge om at benytte lokalerne. 

Ansøgning stiles til ungdomsskolens klubleder, der som nøgleansvarlig vil fordele lokalerne.  

Ansøgning skal indeholde projektbeskrivelse samt tidshorisont. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at 

behandle ansøgninger i ungdomsskolens bestyrelse. 

Kriminalpræventive muligheder 

At huset rummer alle unge gør, at der også er kriminalpræventive muligheder.  

Huset er den platform hvor man kan spotte unge der har det svært, det vil øge mulighederne for at gøre 

noget for dem i tide. Huset samarbejder tæt med SSP.  

Medarbejdere 

Kulturhusets personale vil bestå af aktive, alsidige og myndige voksne, der kan sætte gang i de unge. 

Personalet skal være robuste og have en højt udviklet pædagogisk sans. Det vil sikre at regler og pæda-

gogisk målsætning fastholdes. 

Medarbejder ansvar:  

For at sikre at regler og pædagogisk målsætning overholdes i det daglige arbejde, skal alle medarbejdere 

overholde fælles regler og procedure. Regler og procedure ligger på intranet under medarbejderansvar 

og klubhåndbog. 

Den daglige drift af huset vil blive varetaget af klublederen som kan uddelegere arbejdsfunktioner/ opga-

ver til kulturhusets medarbejdere. Klubpersonale fra ungdomsklubben kan indgå i personalestaben. 

Åbningstider  

Huset er delt op i forskellige afdelinger tilpasset de forskellige brugere. Ligeledes er brugerfladen delt op i 

forskellige tidspunkter.  


