
Delaftale for indsatsområdet Kriminalpræventiv indsats 
 
 

Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til 
hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale 
samt afspejler de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet. 

 

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører: 

Helsingør Syd 

Aftalens parter: 

Der er for alle fire indsatsområder nedsat faglige arbejdsgrupper på tværs af 
boligområderne omkring de enkelte aktiviteter. Formålet med arbejdsgrupperne er at 
følge op på, udvikle og justere de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i 
arbejdsgruppernes fagligheder. Arbejdsgrupperne kan komme med forslag til justeringer 
i delaftalerne som herefter skal godkendes af den boligsociale bestyrelse. De 
forandringer, som har konsekvens for den strategiske samarbejdsaftale og budgettet, 
bringes ligeledes også altid op til og godkendes af bestyrelsen. 
 
Der nedsat en faglig arbejdsgruppe under indsatsområdet ’Uddannelse og 
beskæftigelse’, aktiviteten ’Det næste skridt’ (Lommepenge- og fritidsjob, 
mentorordninger og job- og UU-vejledning mm). Arbejdsgruppen har samtidig ansvaret 
for aktiviteterne Ung til Ung og Foreningsmentorer, som er aktiviteter i nærværende 
delaftale. 

Det næste skridt (Lommepenge- og fritidsjob, mentorordninger og job- og UU 
vejledning mm) 

 SSP, Tetriz, Cube, Villa Fem, DGI Nordsjælland, Driftsmedarbejdere fra begge 
boligområder, Foreningen Nydansker, UU-vejledning og det lokale erhvervsliv. 
Ungdomsskolen deltager på ad hoc niveau. 

 

Problemkompleks for indsatsområdet: 

Den gadeorienterede livsstil 
Flere af boligområdernes børn og unge bliver sigtet for overtrædelser af straffeloven, 
våbenloven og lov om euforiserende stoffer end tilfældet er for både landsgennemsnittet 
i hele den almene boligsektor og i Helsingør Kommune som helhed. Det gælder både 
unge under og over 18 år. 

Der er igennem de seneste år opstået en gadeorienteret livsstil blandt en gruppe af børn 
og unge. Den gadeorienterede livsstil er fortsat en udfordring og et 
opmærksomhedspunkt i begge boligområder. Flere har også en højlydt og truende 
adfærd, og flere er også direkte involveret i kriminalitet. Dette skaber utryghed i 
boligområderne. Fælles for de omtalte unge er, at de har store udfordringer med at få 
deres liv og hverdag til at hænge sammen, og som konsekvens heraf har de udviklet en 
uhensigtsmæssig og gadeorientret adfærd, der på sigt kan føre dem ud i en kriminel 
løbebane. Samtidig kan vi konstatere at det fortsat er en stigende udfordring med 



banderelateret kriminalitet i boligområderne. Aktuelt kan vi desuden konstatere, at 
situationen ligner den man ser i Odense, Århus og København. 

De socialpædagogiske tilbud Cube og Tetriz er etableret af Helsingør Kommune netop 
for at støtte børn og unge, som har udfordringer, og som skaber utryghed i 
boligområderne. Som beskrevet under 5.1 Tryghed og Trivsel er det primært 
drenge/mænd i alderen 12-29 år det drejer sig om, og udfordringerne er fordelt på 
unge/mænd henholdsvis under og over 18 år.  

Unge under 18 år 
Udfordringen med de unge under 18 år er ofte, at de mangler det fornødne netværk af 
forskellige kompetente voksne omkring sig. Som konsekvens heraf klarer de sig dårligt i 
skolen, har svært ved at fastholde tilknytningen til det etablerede fritids-og foreningsliv, 
og endeligt har de svært ved selv at få et fritidsjob. Det er dels fordi de selv mangler 
kendskab til jobmarkedet, og dels fordi det omkringliggende samfund/jobmarked kan 
være skeptiske i forhold til ansættelse af unge fra boligområderne. Derfor ’lokker’ 
kriminalitetens hurtige penge og måske fællesskabet med ligesindede unge i og omkring 
bandelivet. 

Unge over 18 år 
Udfordringen med de unge over 18 år er ofte, at den negative udvikling fra grundskolen 
forfølger dem videre ind i voksenlivet. Samtidig er der den samme udfordringer i forhold 
til kriminalitet og bandemiljø, som hos de unge under 18 år. Af samme årsag har 
kommunen siden 2016 haft en ”Exit koordinator” ansat, der udelukkende beskæftiger 
sig med at få de unge ud af bandemiljøet og i beskæftigelse. 
 
Se evt. også ’5.3 Uddannelse og beskæftigelse’ for tal omkring uddannelsesniveau, 
offentlig forsørgede og beskæftigelsesgrad. 
 
SSP, Cube og Tetriz 
Der er en fortsat stor efterspørgsel efter disse socialpædagogiske tilbud, og de benyttes 
fortsat regelmæssigt af mange børn og unge, som ikke kan fungere i kommunens 
’almindelige’ fritidstilbud. Samtidig er der, som tidligere nævnt, en tydelig tendens til, at 
på de dage, hvor tilbuddene er lukkede, ’hænger’ flere børn og unge i boligområderne 
og har en utryghedsskabende adfærd.  

Bemærk – Tetriz er en selvstændig aktivitet under delaftalen Forebyggelse og 
forældreansvar. Dette gør sig ikke gældende for Cube, som dels ikke på samme 
måde er beliggende inde i boligområdet og dels løser en anden 
socialpædagogisk opgave med en anden målgruppe. 

Villa Fem og Multiparken 
Fritidsklubben Villa Fem ligger mellem de to boligområder og har også en stor Multipark. 
I Multiparken kan der køres på skateboard, løbehjul, spilles fodbold, udøves parkour, 
teater, BMX etc. Multiparken er et samlingspunkt for mange unge fra boligområderne og 
måske også for dem, som ikke har lyst til at være i foreningslivet. I Multiparken er der 
udlejning af diverse redskaber. Multiparken benyttes også som opholdssted for unge, 
som ikke foretager sig andet end at ’hænge ud’, hvorfor parken også for nogle kan 
opleves som et utrygt sted at være – særligt når det pædagogiske personale har fri.  

For både Cube, Tetriz og Villa Fem er målgruppen unge under 18 år. 

Ovenstående indikerer, at Vapnagaard og Nøjsomhed er boligområder med behov for en 
kriminalpræventiv indsats med fokus på de børn og unge, som er i farezonen for at 



udvikle eller allerede praktiserer en uhensigtsmæssig og i nogle tilfælde kriminel 
adfærd. Pt. er det de unge over 18 år, der udgør den aktuelle og mest presserende 
udfordring. Som tidligere nævnt er en af udfordringerne, at det kan være svært 
overhovedet at få kontakt med denne gruppe og derved at tilbyde dem hjælp og støtte i 
forhold til at komme videre med deres liv. 
 
Udvalgte statistiske data der illustrerer problemkomplekset: 

 Nøjsomhed Vapnagaard Helsingør 
Kommune 

UNGE UNDER 18 ÅR 

Andel børn og unge under 18 år (2016) 
(KÅS-tal fra Danmarks Statistik) 

24,3% 23,6% 20,1% 

Andel sigtede 10-17 årige*) (2015) 
(Boligsociale Nøgletal fra LBF’s portal) 

3,2% 2,1% 1,1% 

UNGE OVER 18 ÅR 

Andel unge 18-29 årige (2017) 
(KÅS-tal fra Danmarks Statistik) 

23,8% 17,5% 12,0% 

UNGE FRA 15 ÅR 

Antal sigtede pr. 1000 beboere i 
bestemte kategorier (2017) (KÅS-tal 
fra Danmarks Statistik) 
 

30,3 20,9 9,4 

Antal kriminalretslige afgørelser pr. 
1000 beboere i bestemte kategorier 
(2017) (KÅS-tal fra Danmarks 
Statistik) 
 

48,5 26,6 9,3 

CUBE, TETRIZ 

Daglige brugere 
(Egen registrering) 

Tetriz  
50-60  

Cube  
40- 50 

 

*) 10-17 årige som er blevet sigtet mindst en gang for overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller 

lov om euforiserende stoffer. BL-tabel 2015 

________ 

Hærværk 
Hærværk har tidligere været en udfordring i begge boligområder, men er det ikke 
længere. Dette skyldes bl.a. det gode og tætte samarbejde mellem driften, de 
boligsociale medarbejdere, kommunen og politiet. Samtidig er der i begge boligområder 
opsat overvågningskameraer strategisk udvalgte steder. Fra 2018 vil hærværksudgifter 
blive registreret selvstændigt af teknisk afdeling (driften) i Boliggården. 

Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet: 

Formål og mål: 

Det overordnede formål med den kriminalpræventive indsats er at støtte 
boligområdernes børn og unge i at undgå en gadeorienteret livsstil.  

Målene for indsatsen er: 

1. At færre børn og unge har en gadeorienteret livsstil  



2. At understøtte, at færre børn og unge bliver sigtet og dømt for overtrædelse af 
straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer  

3. At øge tilknytningen til eksisterende kommunale indsatser som fx klub-, fritids-, 
og foreningsliv  

Se i øvrigt delaftalen for indsatsområdet ’Uddannelse og beskæftigelse’/Lommepenge, 
mentor og fritidsjob. 

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger): Datakilde: 

1.Sigtede børn og unge 

Andelen af 10-17 årige som er blevet sigtet 
mindst én gang i perioden 2017-2021 skal 
nedbringes til gennemsnittet for den almene 
boligsektor i 2021 eller derunder.  

Baseline 2015 

Nøjsomhed: 3,2%  

Vapnagaard: 2,1%  

Almen boligsektor: 2,0%1 

Baseline 2012-2016 (gns) 

Helsingør Syd: 4,4% 

Almen boligsektor: 2,2% 

Boligsociale nøgletal fra LBFs portal. 

 

2. Hærværk 

Der udarbejdes baseline i 2018, hvor 
hærværksudgifter vil blive registreret 
selvstændigt, og herefter vil der fra 2019 blive 
opstillet succeskriterier for de følgende år. 

Teknisk afdeling (driften) i 
Boliggården registrerer 
hærværksudgifter 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier: 

 Ung til Ung – et mentorforløb 
 Foreningsmentor 

Medarbejderressourcer for indsatsområdet: 

 

Boligsociale Helhedsplan: 

1 Netværkskoordinatorer 1 indgår med 2 timer pr. uge i alt. 

1 Børn, Unge og Familiekoordinator indgår med 2 timer pr. uge i alt. 

                                                 
1 Det drejer sig om overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller euforiserende stoffer. Pr. 100 beboere i 

aldersklassen 



1 Sekretariatsleder indgår med 1 time pr. uge i alt. 

Kommunale aktører: 

Repræsentanter fra SSP indgår med 2 timer pr. uge. 

Repræsentanter fra Tetriz og Cube indgår med 8 timer pr. uge i alt. 

Repræsentanter fra Villa Fem indgår med 6 timer pr. uge. 

De kommunale aktørers timeforbrug ligger udover den medfinansiering der indgår i 
budgettet for helhedsplanen. 

Vær opmærksom på, at de arbejdsgruppen ”Det næste skridt” (Lommepenge-fritidsjob, 
mentorordninger og job- og UU vejledning) koordinerer aktiviteterne i nærværende 
indsatsområde, hvorfor de boligsociale medarbejdere reelt arbejder flere timer end 
angivet ovenfor. 

Sammenhængen med den kommunale indsats i boligområdet: 

Nærværende delaftale skal med sine aktiviteter, supplere og sikre samspil med 
Helsingør Kommunes allerede eksisterende indsatser på området.  

SSP, Cube, Tetriz  
SSP er beliggende på Rønnebær Allé som nabo til Nøjsomhed. SSP driver de to 
socialpædagogiske tilbud; Tetriz i Nøjsomhed og Cube ved Vapnagaard. Der er i dag 
allerede et tæt samarbejde mellem boligområderne og SSP i erkendelse af, at mange af 
SSP’s brugere i Cube og Tetriz er unge fra boligområderne. Samarbejdet med SSP er 
bredt og handler om kapacitetsopbygning af områdernes børn og unge gennem 
indsatser som lommepengejobs, mentorforløb, fritidsjobs, fritidspas og andre 
pædagogiske kompetenceforløb. Helhedsplanens personale møder de unge og deres 
familier i boligområderne og har således kendskab til andre dele af de unges liv end SSP 
har. 

SSP deltager desuden aktivt, når helhedsplanen afholder andre sociale og kulturelle 
arrangementer i boligområderne 

Som en forlængelse og udvidelse af det mangeårige gode og tætte samarbejde mellem 
SSP og boligområderne, etableres nu en faglig arbejdsgruppe, med stærkt fokus på de 
kriminalitetstruede og særlig udsatte unge. I arbejdsgruppen inviteres også øvrige 
relevante samarbejdspartnere med. Som tidligere nævnt er den faglige arbejdsgruppe 
nedsat under indsatsområdet ’Uddannelse og beskæftigelse’ i aktiviteten ’Det næste 
skridt’ (Lommepenge- og fritidsjob, mentorordninger og job- og UU-vejledning mm), 
som så også vil have fokus på aktiviteterne ’Ung til Ung’ og ’Foreningsmentorer’, som 
hører under denne delaftale. 

Herudover deltager en boligsocial medarbejder også i det lokale SSP netværk. SSP-
netværket mødes kvartalsvist med skolernes AKT lærere og tilhørende 
SFO/fritidshjem/klubber. I netværket drøftes det, hvordan netværket bedst kan støtte 
og hjælpe én eller en gruppe af unge til god trivsel, udviklingsmuligheder og et liv uden 
kriminalitet.  

Endvidere driver SSP en indsats målrettet lidt ældre uroskabende unge.  

Villa Fem og Multiparken 



Villa Fem er et pædagogisk fritidstilbud for børn og unge i alderen 10-15 år. Ved siden 
af Villa Fem ligger Multiparken. Den velbesøgte kommunale skaterpark er Danmarks 
største, og administreres af Villa Fem. I parken findes der også parkouranlæg, musik, 
BMX-bane, rolleskatere m.v. Multiparken er et fritidstilbud til de unge, der har lyst til 
noget andet end foreningslivet. Det socialpædagogiske tilbud Cube er nabo til Villa Fem 
og Multiparken. Flere af vores kriminalitetstruede unge som har en gadeorienteret 
livsstil, bruger Multiparken som et sted, hvor de hænger ud og indimellem har de en 
utryghedsskabende adfærd, som er til gene for de øvrige brugere. Helhedsplanen har 
gennem mange år haft et godt og tæt samarbejde med Villa Fem og Multiparken både 
om aktiviteten ’Ung til Ung’ og om diverse sports- og musik arrangementer.  

DGI Nordsjælland 
DGI Nordsjælland arbejder med at give foreningslivet de bedste muligheder for at 
udvikle sig. Nøjsomhed og Vapnagaard har gennem flere år samarbejdet med DGI om 
både udvikling og gennemførelse af både større og mindre projekter som fx 
Streetagents og Idræt Plus. Boligområderne har derfor oparbejdet et tæt samarbejde 
med foreningslivet qua DGI Nordsjælland.  

Boligområderne har desuden også afholdt diverse sports events, som har fungeret som 
”brobygninger” til eksempelvis bokse- og fodboldklub.  

Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette 
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats): 

Organisation Finansiering 

Landsbyggefonden  

Lokal medfinansiering  

Samlet budget for indsatsområdet  

Konflikthåndtering og underretning: 

Det er et fælles ansvar, at parterne indgår i et konstruktivt samarbejde og hermed 
sikrer helhedsplanens fremdrift. Opstår der konflikter eller uoverensstemmelser - det 
kan både være sig af faglig og/eller økonomisk karakter mellem de involverede parter i 
delaftalen - skal sekretariatslederen orienteres herom. Sekretariatslederen har herefter 
ansvar for håndtering af situationen- eventuelt i samarbejde med Boliggårdens ledelse.  

Sekretariatslederen er ansvarlig for, at følgegruppen og øvrige relevante 
samarbejdspartnere informeres og underrettes, hvis der opstår forhold som påvirker 
fremdriften af aktiviteterne. Desuden videreformidler sekretariatslederen eventuelle 
konflikter ind i bestyrelsen såfremt det har indflydelse på realiseringen af delaftalen 
og/eller det overordnede samarbejde i helhedsplanen. Det er bestyrelsen der i sidste 
instans træffer beslutning om afklaring og konsekvenser af sådanne 
konflikter/underretninger med henblik på at sikre det fortsatte samarbejde. 

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne 
rekvirere ajourførte delaftaler): 

Delaftalen kan revideres løbende ved ændringer i de lokale forhold. Både følgegrupper 
og de faglige arbejdsgrupper har til opgave at følge op på, udvikle og justere de enkelte 



aktiviteter med udgangspunkt i gruppernes fagligheder. De faglige arbejdsgrupper og 
følgegrupper kan komme med forslag til justeringer i delaftalerne, som herefter skal 
godkendes af bestyrelsen. Ved behov for større ændringer, der rækker ind i selve den 
strategiske samarbejdsaftale, skal den reviderede strategiske samarbejdsaftale altid 
godkendes af både den boligsociale bestyrelse og LBF. 
 

Delaftalen gælder fra - til:  

1.januar 2018 til 31. december 2021 

 

 
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj 
skemaer - ét skema pr. aktivitet): 
 

Aktivitetsnavn: 

Foreningsmentor 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Aktiviteten handler om, at idrætsforeninger skal tage imod unge, som på frivilligbasis 
skal indgå som en slags foreningsmentor i foreningen (frivillige assistenttrænere).  
 

Hvorfor er der behov for Foreningsmentorer?  
Mange af boligområdernes unge deltager i mindre grad i organiserede fritidsaktiviteter 
end andre unge fra kommunen. Tilknytning til og deltagelse i forenings- og idrætslivet 
giver børn og unge gode sociale kompetencer og opbygger netværk til andre unge og 
voksne; det være sig både andre unges forældre og trænere. På denne måde ser vi 
foreningsdeltagelse som en netværksskabende aktivitet for de unge. Fritidsaktiviteterne 
kan mindske børn og unges ophold i gademiljøet, og på den måde kan fritidsaktiviteter 
betragtes som en vej væk fra gademiljøet og fra den gadeorienterede livsstil.  
 
Der kan være mange forklaringer på, hvorfor foreningsdeltagelsen er mindre for unge i 
boligområderne end for andre unge bosiddende i Helsingør Kommune; tradition for 
manglende foreningsdeltagelse, manglende kendskab til hvilke muligheder der er for 
fritidsaktiviteter, manglende økonomisk overskud, og sidst men ikke mindst kan det 
relateres til den eksisterende ungekultur i boligområderne, som kan medføre, at børn og 
unge ikke ønsker at indgå i fritidsaktiviteter, eller at de unge er svære for 
fritidstilbuddene at rumme.  
Erfaringsmæssigt ved vi, at børn og unge uden foreningserfaring kan være en 
udfordring for foreningerne at håndtere (20 løsninger til udsatte boligområder, CFBU, 
2016).  
 
Sammenholdt med at vi ser, at mange unge fra boligområderne har svært ved at få et 
fritidsjob, så er der minimum tre hensigter med nærværende aktivitet:  
 

1. At kvalificere de unge til at få et fritidsjob via deltagelse som frivillig 
assistenttræner (foreningsmentor) i foreningslivet.  



2. At understøtte boligområdernes øvrige børn og unge i deres deltagelse i 
foreningslivet, da de frivillige assistenttrænere (foreningsmentorer) kan fungere 
som positive rollemodeller og/eller brobyggere.  

3. At de frivillige assistenttrænere (foreningsmentorer) hjælper trænerne og 
fodboldspillerne med træningen. 

 
Med denne aktivitet understøtter vi også de unge i at få opbygget et netværk uden for 
boligområdet, da de som frivillige assistenttrænere (foreningsmentorer) kan komme i 
kontakt med unge, trænere og forældre.  
   
Rekruttering 
De unge rekrutteres via den faglige arbejdergruppe til ’Det næste skridt’ (se evt. 
ovenfor), hvor boligområdernes unge drøftes og der findes den bedst mulige støtte til 
den enkelte unge. 
 
Metode 
Aktiviteten handler om, at idrætsforeninger skal tage imod unge, som på frivilligbasis 
skal indgå som en slags foreningsmentor i foreningen (frivillige assistenttrænere). 
Aktiviteten udgøres af følgende delaktiviteter: 
 

1. Der indgår to unge pr. idrætsforening, som rekrutteres via den faglige 

arbejdsgruppe. 

2. De unge motiveres og støttes til at lykkedes som frivillige assistenttrænere og 

tilbydes eventuelt en trænerassistent uddannelse. 

3. De unge indgår som frivillige assistenttrænere i en periode på min. tre 
måneder 

4. Idrætsforeningen vil have den daglige kontakt med de unge, men med tæt 

sparring og dialog med SSP og en boligsocial medarbejder, således at klubben 

får kvalificeret vejledning omkring den unge. 

 

Idrætsforeningen skal ikke belastes økonomisk ved aktiviteten.  

 

Både foreningen og de unge kan profitere af aktiviteten:  
 

1. Foreningerne får nogle af de unge tilbage i deres foreninger (der er stort frafald 
af unge medlemmer i foreningerne generelt) 

2. De unge får dannet et netværk, som vil være defineret af flere og andre 
mennesker end deres nuværende netværk.   

 
Forankring 
En mulig fremtidig forankring kan være i regi af SSP 

 

Formål og mål: 

 
Formålet er at få de unge fra boligområderne ind i foreningslivet, hvor de kan bidrage 
med at fastholde andre unge i sunde fritidsinteresser og samtidig få opkvalificeret CV.  
 
De unge vil desuden få mulighed for at opbygge et socialt netværk, som rækker udover 
boligområderne. Endelig kan aktiviteten medvirke til, at både klubber og forældre vil få 



øjnene op for de kompetencer og ressourcer, som unge fra udsatte boligområder 
besidder. 
 
Målene for aktiviteten er: 

 At få unge/voksne fra boligområderne til at deltage i foreningslivet. 

 At styrke de unges erfaringer og kompetencer, som kan styrke deres CV og 

muligheder for at få succes i deres fremtidige ungdomsliv. 

 At styrke idrætsforeningernes mulighed for at inddrage udsatte unge i foreningslivet. 

 

Aktiviteten bidrager at indfri begge de overordnede mål for det samlede indsatsområde: 

 At færre børn og unge har en gadeorienteret livsstil  

 At øge tilknytningen til eksisterende kommunale indsatser som fx klub-, fritids-, 
og foreningsliv  

  

Målgruppe(r): 

Udsatte unge fra boligområderne i alderen 13-18 år. Målgruppen er de mest 
ressourcestærke unge indenfor gruppen af udsatte unge. 

Gruppen er karakteriseret ved at mangle både kompetencer og netværk i forhold til at 

kunne erhverve sig et fritidsjob. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

1. At der årligt ansættes seks unge som 
frivillige foreningsmentorer (frivillige 
assistenttrænere) 

Egen registrering i samarbejde med SSP 

2. At minimum to lokale idrætsforeninger 
indgår i samarbejdet. 

Egen registrering i samarbejde med SSP 

Ansvars- og rollefordeling: 

Helhedsplanen vil fungere som tovholder for den faglige arbejdsgruppe for ’Det Næste 
skridt’ (Lommepenge- og fritidsjob, mentorordninger og job- og UU-vejledning mm), 
hvorudfra aktiviteten koordineres. Helhedsplanen indkalder, gennemfører og samler op 
på møder i den faglige arbejdsgruppe. Den faglige arbejdsgruppe udvikler, målretter og 
kvalificerer løbende aktiviteten. 

Herudover vil SSP og helhedsplanen løbende være i kontakt med DGI Nordsjælland og 
de involverede idrætsforeninger.  

Helhedsplanen planlægger samtidig at udarbejde en fondsansøgning i samarbejde med 
SSP, DGI Nordsjælland og Ungdomsskolen. Formålet er at videreudvikle aktiviteten og 
inddrage både flere unge og flere idrætsforeninger.  Det påtænkes også at tilknytte 
følgeforskning til aktiviteten. 



 

Aktivitetsnavn: 

Ung til Ung – ét mentorforløb  

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Ung til Ung er et særligt tilrettelagt mentorforløb, hvor særligt udsatte unge (ofte de 
kriminalitetstruede) beskæftiges i et lommepengeforløb i enten Villa Fem, Tetriz eller 
Cube, hvor de får tilknyttet en mentor i form af en ansat i Villa Fem, Tetriz eller Cube. 
De unge udfører arbejdsopgaver under tæt opsyn/vejledning af mentor og på denne 
måde opnår de unge en ny social position, som kan få indflydelse på de unges 
handlemuligheder.  

En stor gruppe unge i alderen 13-18 år fra boligområderne kommer fra familier, hvor 
uddannelsesniveauet er relativt lavt, og det samme er forældrenes tilknytning til 
arbejdsmarkedet. En stor andel af de voksne i de unges familier og netværk mangler 
derfor både faglige og sociale arbejdsmarkedskompetencer. Således har familierne ikke 
de samme muligheder som andre mere ressourcestærke familier i forhold til at støtte de 
unge i fremtidige uddannelses-, karriere- og beskæftigelsesudvalg.  

Hvorfor er der behov for Ung til Ung?  
I boligområderne er der en del unge som befinder sig i en marginaliseret position. De 
unge ’hænger ud’ i boligområderne og i Multiparken og skaber til tider utryghed for 
øvrige beboere. Vi har gennem flere år samarbejdet med Villa Fem og sidenhen også 
med Cube og Tetriz omkring ’Ung til Ung’ aktiviteten. Vi har gennem årene skabt gode 
resultater med aktiviteten, hvorfor vi også i nærværende helhedsplan ønsker at 
videreføre og udvikle på Ung til Ung aktiviteten (Kilde: ”Ung-til-ung ansættelser som 
socialpædagogisk indsats”, en statusrapport om læring og overskridelse af 
marginalisering i unges eget miljø, Helsingør Kommune, 2014).  
 
Hvad er Ung til Ung – ét mentorløb? 
Ung til Ung går ud på at beskæftige unge i et særligt tilrettelagt lommepengeforløb i 
enten Villa Fem, Tetriz eller Cube via anvendelse af mentorer i form af en ansat fra de 
respektive institutioner. Her får de unge arbejdsopgaver hvor de får mulighed for at 
opnå en ny social position som igen tilbyder nye rum for læring, der har indflydelse på 
de unges handlemuligheder, selvforståelse og identitet. Gennem dette udvikler de unge 
både sociale og arbejdsrettede kompetencer, der gør det muligt for dem at bryde med 
deres nuværende marginale position. Ansættelserne er et forsøg på at inkludere de 
unge og tilbyde dem nye sociale positioner.  
 
De unge ansættes på almindelige vilkår og indsatsen er en sammenflettet konstruktion 
af et almindeligt job og en socialpædagogisk indsats. I ansættelsesforløbet har den unge 
en fast mentor tilknyttet. Mentor forstås i denne sammenhæng, som en der hjælper og 
støtter den unge i varetagelsen af dennes arbejde og fungerer som kontaktperson i 
ansættelsesperioden. De unge er således selv målet for indsatsen, og mentoren (en 
medarbejder fra Tetriz, Cube og/eller Villa Fem) er en tæt samarbejdspartner i 
ansættelsesperioden. De unge, som ansættes i et Ung til Ung forløb, kan enten være 
kriminalitetstruet og/eller have andre psykiske og sociale udfordringer.  
 
Dette er den mest håndholdte og fodholdte indsats i hele helhedsplanen og tilbydes kun 
i særlige tilfælde og til et begrænset antal unge. 



 
Rekruttering 
I samarbejde med vores kommunale samarbejdspartnere vil relevante unge blive 
udpeget med henblik på en Ung til Ung ansættelse 

Metode 
Ung til Ung forløbet består af følgende elementer:  

 Den unge ansættes som timelønnet med ansættelsesbrev fra Helsingør 
Kommune, prøvetid, mulighed for afspadsering samt mulighed for at sige op eller 
blive sagt op fra dag til dag 

 Underskrift fra forældre og den unge på ansættelseskontrakten 
 Tilknytning af mentor 
 Løbende samtaler under ansættelsesforløbet, gruppemøder med andre i Ung til 

Ung ansættelse og information om spilleregler for ansættelserne 
 Tre-måneders samtale med den unge og dennes forældre, mentor og boligsocial 

medarbejder 
 Ansættelsesforholdet varer normalt seks måneder 

 

Den unge har følgende funktioner og opgaver: 

 Arbejdsopgaverne er primært i en af klubberne, hvor den unge kommer til at 
arbejde med forskellige aktiviteter, som han/hun er god til og interesseret i 

 Arbejdet vil også indeholde praktiske opgaver som oprydning, opvask, feje, 
udlejning af skateboards i Multiparken etc. 

 Den unge skal også være parat til at arbejde ved aktiviteter/events – også i 
boligområderne – som fx i forbindelse med Gadeteaterfestivalen 

 

Metodemæssigt tages der direkte udgangspunkt i AL den værdsættende samtale, som 
er et værktøj, der er integrereret i det pædagogiske arbejde i klubberne.  

Forankring 
Nærværende aktivitet kan med fordel forankres i Tetriz, Cube og Villa Fem.  

    

Formål og mål: 

Formålet er at sikre de unge i boligområderne et godt ungeliv som indeholder positive 
fællesskaber og gode udviklingsmuligheder.  

Målene for aktiviteten er: 

 At sikre et tæt samarbejde mellem de ”voksne” der kender de unge.  
 At skabe dialog med de unge, der er kriminalitetstruede. 
 At de unge tilbydes alternativer til den gadeorienterede livsstil – herunder 

bandemiljøet 
 At understøtte en øget tillid blandt de unge og deres forældre til ’systemet’.  

 



Aktiviteten bidrager til at indfri begge de overordnede mål for det samlede 
indsatsområde: 

 At færre børn og unge har en gadeorienteret livsstil  

 At understøtte at færre børn og unge bliver sigtet og dømt for overtrædelse af 
straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer  

   

Målgruppe(r): 

Den primære målgruppe er unge i alderen 13-18 år. Målgruppen er de mindst 
ressourcestærke unge indenfor gruppen af udsatte unge. 

Den sekundære målgruppe er forældrene til de unge, der ansættes i Ung til Ung.  

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

1. At otte unge årligt har gennemført en 
Ung til Ung ansættelse og har haft tilknyttet 
en mentor fra enten Villa Fem, Cube eller 
Tetriz. Dvs. i alt har 32 unge med udgangen 
af 2021 gennemført en Ung til Ung 
ansættelse.  

Egen registrering.  

2. At der ved påbegyndelse af hver Ung til 
Ung ansættelse afholdes møde med den 
unge og dennes forældre, boligsocial 
medarbejder, samt mentor fra enten Villa 
Fem, Cube eller Tetriz. 

Egen registrering.  

3. At der afholdes tre-måneders statusmøde 
med den enkelte unge, dennes forældre, 
boligsocial medarbejder, samt mentor fra 
enten Villa Fem, Cube eller Tetriz. 

Egen registrering.  

Ansvars- og rollefordeling: 

Helhedsplanen vil fungere som tovholder for den faglige arbejdsgruppe for ’Det Næste 
skridt’ (Lommepenge- og fritidsjob, mentorordninger og job- og UU-vejledning mm), 
hvorudfra aktiviteten koordineres. Helhedsplanen indkalder, gennemfører og samler op 
på møder i den faglige arbejdsgruppe. Den faglige arbejdsgruppe udvikler, målretter og 
kvalificerer løbende aktiviteten. 

Herudover vil Tetriz, Cube, SSP og Villa Fem, som det fremgår ovenfor, være de 
tætteste samarbejdspartnere i aktiviteten ’Ung til Ung’.  

Helhedsplanen vil typisk betale de unges løn, når de er ansat i Ung til Ung i de 
respektive institutioner. Institutionerne bidrager med medarbejderressourcer. I særlige 
tilfælde kan helhedsplanen også finansiere betaling til ansatte som indgår i Ung til Ung 
forløb efter aftale med helhedsplanen. Ansættelsen varer typisk 3 måneder. 



En Ung til Ung ansættelse skal ses som en særlig kriminalpræventiv indsats, som er et 
forsøg på at inkludere særligt truede unge.  

Det er de pædagogiske tilbud, som udfører mentordelen og som arbejder struktureret 
med den pædagogiske teori og metode, der tager sit afsæt i den værdsættende 
samtale.  

 


