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 Ungdomscentrets Virksomhedsplan 2018-2019 

Indledning 
 

Aarhus, en god by for alle 
- Borgeren bliver bedre til at mestre sit liv 
- Borgeren er en del af fællesskabet 

Vision 

Mission 

Den Aktive Borger 
- Den enkelte borger er i centrum 
- Borgeren inddrages 
- Borgeren har selvbestemmelse 
- Borgeren har ressourcer til udvikling 

Faglige strategier 
Relationel velfærd, Videns- og effektfokuseret 

tilgang og Mentalisering  
 

Social kapital Tilgang 

Effektmål (tværgående) 

Borgeren bliver bedre til at mestre sit liv 
Effekten for borgeren vurderes på: 

o Personlig udvikling 
o Netværk og medborgerskab 
o Læring og selvforsørgelse 

Borgerne er tilfredse med vores indsats 
Borgerens tilfredshed vurderes på: 

o Generel tilfredshed 
o Oplevelse af positiv udvikling 
o Samlet subjektiv vurdering 

 

 
Udvikling af det sociale arbejde 

o Læring & uddannelse 

 
Ydelser 

Sammen om velfærd Organisering 

Ressourcer Højt fagligt niveau og god ledelse 

Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv 

Omdømme God kommunikation 

Fælles 

Fælles 

Fælles 
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1. INDLEDNING 

Om Ungdomscentret 
Målgruppe og ydelser 

Ungdomscentret er et udførecenter i Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, til unge i alderen 14-18 år (23 

år) med sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Vi har et bredt spektrum af indsatser til målgruppen, der 

består af åben rådgivning, ambulante dagbehandlingstilbud samt døgntilbud. For alle vores indsatser gælder 

det, at de er fleksible, og tager udgangspunkt i den unges individuelle situation. 

 

Ungdomscentrets organisationsdiagram 

Ungdomscentret har ca. 240 ansatte fordelt på 13 afdelinger. 

 

 

 

 

Vision  

2. EN GOD BY FOR ALLE 
 

 

 

Mission 

3. DEN AKTIVE BORGER 
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Faglige strategier 

4. Relationel velfærd, Videns- og effektfokuseret tilgang og 

Mentalisering  
Relationel velfærd 

Projektafdelingen i Ungdomscentret er grundlagt på baggrund af erfaringer, der viser, at unge profiterer af at 

udvikle sig i sammenhæng med andre unge. Flere af Ungdomscentrets målgrupper oplever, at det er svært 

at begå sig blandt jævnaldrende, og samtidig at finde de rette fora til at skabe de øvebaner, der er 

nødvendige for at kunne udvikle kompetencer til at få et godt nok greb om egen tilværelse. Vi vil derfor forsat 

udvikle på de muligheder, som de gruppebaserede tilbud giver de unge, der visiteres direkte til afdelingen, 

men samtidig også udvikle yderligere på gruppetilbudstænkningen, som tilbud der er målrettet udslusning af 

unge fra Ungdomscentret. For at kunne imødekomme de efterspørgsler, der kommer på tilbud i ”Lærende 

fællesskaber”, vil vi fortsat arbejde med at understøtte brugen af agenter til specifikke og afgrænsede 

opgaver ind i afdelingen og dertil arbejde på at udbrede tænkningen om agenter til at løse andre opgaver, 

der kræver en kortere indsats og med specifikke kompetencer, som medarbejdere ønsker at bidrage med på 

tværs af afdelinger i Ungdomscentret. 

 

Erfaringer fra det første år i innovationsprojektet ”En vej ind i fællesskabet” viser, at der er behov for at 

justere på hele projektbeskrivelsen, og projektet er derfor midlertidigt samt i bero, og en 

gentænkningsperiode er i gang. Ungdomscentret ønsker fortsat at deltage i projektet og vil derfor i den 

kommende periode arbejde for, at Familiecentret bliver en aktiv del af styregruppen for projektet, samtidig 

med at vi fortsat ønsker at afprøve de komponenter, der tidligere er budt ind i projektet.  

 

Videns- og effektfokuseret tilgang 

I Ungdomscentret arbejder vi ud fra en fælles grundforståelse af, at den unge og familien skal være aktør i 

eget liv. Det er derfor vores mission igennem vores tilbud at støtte de unge til i videst mulig omfang at blive 

aktører i eget liv. At være aktør i eget liv er den måde, som vi i Ungdomscentret arbejder med missionen om 

den aktive borger, der er vedtaget i Magistrat for Sociale Forhold og Beskæftigelse. 

 

Vi har udviklet tilgangen til vores praksis med inspiration fra Tilværelsespsykologien samt Kvalificeret 

Selvbestemmelse og Vitaliseringspsykologien. Metoderne, der knytter sig til tilgangen, vil derfor udgøre en 

del af fundamentet i Ungdomscentrets faglige grundlag. Vi understøtter det blandt andet ved, at vi i 

Ungdomscentret arbejder målrettet med at skabe metodebevidsthed, systematik og kvalitetssikring i 

sagsarbejdet. 

 

Vi vil i 2018 arbejde med at gøre det faglige grundlag tydeligere, og metoderne derfor kan anvendes på 

tværs af hele Ungdomscentret. Dette gøres blandt andet ved at sikre fortsat understøttelse af metoderne 

blandt medarbejdere og samtidig sikre den nødvendige ledelsesmæssige forankring af grundlaget. Arbejdet 

med det faglige grundlag kobler sig til processen omkring Kerneopgaven, som ligeledes afspejler vores 

mission for de unge og deres familier. 

 

Mentalisering  

Ungdomscentret deltager i ”Mentaliseringsuddannelse for medarbejdere i FBU”. Formålet med 

uddannelsesforløbet er at styrke medarbejdernes mentaliseringsevne i samarbejdet med borgeren. 

Der deltager 30 medarbejdere fra Ungdomscentret i uddannelsesforløbet, der strækker sig fra november 

2017 til juni 2018. Uddannelsesforløbet består af fire faser: 

1. ”Forberedelse til forløbet” 

2. ”Læringsforløb med ”jeg-fokus” 

3. ” Fokus på proces i eget center med formidling og implementering” 

4. ”Afslutning, status og evaluering” 
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Kurs: Spil borgeren god, Engager byen, Bryd grænser 

I Ungdomscentret vedtog vi i 2016 en Strategi for frivillighed. Vi har i 2017 arbejdet med at kortlægge, 

hvorledes frivillighed spiller en rolle i vores tilbud i dag, og samtidig hvilke muligheder der kan være for at 

udvikle brugen af frivillige som supplement i vores indsatser. Særligt har vi været optaget af, hvordan vi kan 

skabe muligheder for, at vores unge kan fortsætte i etablerede fællesskaber, når de forlader 

Ungdomscentret. Dette vil vi forsat holde fokus på i den kommende periode. Gennem Unge4Unge netværket 

har vi arbejdet med at udvikle Peer to Peer metoden, og vi vil i 2018 udvikle yderligere på tilgangen ved 

blandt andet at invitere unge ind som frivillige som supplement til de tilbud, vi byder ud i Onsdagssalonen i 

Projektafdelingen ”Lærende fællesskaber”. Det er unge, som har været eller er tilknyttet Ungdomscentret, og 

som har udviklet særlige kompetencer og ønsker at bidrage til, at andre unge kan lære af deres særlige 

talent.   

 

Da Aarhus er Frivillighovedstad i 2018, vil vi sammen med resten af FBU udvikle på vores samlede 

forståelse af, hvad og hvordan frivillighed kan spille en større rolle på tværs af centrene. Vi har allerede 

afviklet det første arrangement på tværs af FBU og forventer at afvikle endnu en fælles dag, hvor vi inviterer 

vores frivillige samarbejdspartnere til at udvikle sammen med os.   

 

 

Tilgang 

5. SOCIAL KAPITAL 
 

 

 

Fælles målsætning  

6. BORGEREN BLIVER BEDRE TIL AT MESTRE SIT LIV 
Indsatsen – hvad gør vi sammen med de unge?  

Det fremgår af Aarhus Kommunes Ungestrategi, at den støtte, som de unge tilbydes, skal styrke deres 

kompetencer for at blive aktør i eget liv. Dette sætter rammen for Ungdomscentrets indsatser. I 

Ungdomscentret møder vi de unge og familierne, som de mennesker de er og ikke i kraft af de 

vanskeligheder, de har. Vores indsatser er netværksorienterede, tager højde for den unges individuelle 

behov og tilstræber, at den unge udvikler tilværelseskompetencer.  

 

Indsatserne i Ungdomscentret tager udgangspunkt i de mål, der er beskrevet og opsat i den unges 

handleplan. Målene i handleplanen kobler sig til Socialforvaltningens tværgående mål: Personlig udvikling, 

Netværk og medborgerskab samt Læring og selvforsørgelse. 

 

Målet – hvad vil vi gerne opnå sammen med de unge?  

Ungdomscentrets indsatser er målrettede og har fokus og retning mod et velfungerende ungdomsliv. De 

unge støttes i at styrke deres tilværelseskompetencer – at de bliver i stand til at håndtere og regulere det 

indre følelsesliv og lærer at klare de almindelige livsudfordringer, der er en del af et ungdomsliv.  

 

Som en del af Ungestrategien er vores målsætning, at de unge opnår selvstændighed og kompetencer, der 

gør dem i stand til at have et såkaldt ”godt nok” greb om egen tilværelse. Det vil for Ungdomscentrets 

målgruppe ofte indebære, at der er mål for indsatsen, som vedrører: fastholdelse af 

uddannelse/beskæftigelse samt øgede kompetencer for at håndtere økonomi og bolig. At nå målene er ofte 

betinget af, at den unge bevæger sig væk fra risikofaktorer/-miljøer og i stedet integreres i støttende netværk 

i form af familie, venner og fritidsliv. 
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6.1 MÅLING AF EFFEKT 
Ungdomscentret anvender følgende effektvurderingsredskaber til at følge den unges udvikling og 

kvalitetssikre indsatsen: 

 

Handleplan 

Borgerens handleplan er myndigheds og udføres fælles værktøj til systematisk opsætning af fokusområder 

og mål for den unges indskrivning i Ungdomscentret. Der beskrives status på de fem overordnede faktorer: 

Udvikling og adfærd, Familieforhold, Skole og beskæftigelse, Sundhedsforhold, Fritidsforhold og Venskaber. 

Derudover registreres status på udvalgte fokusområder (1-3 områder), og der opsættes progressionsmål for 

den kommende periode ud fra den unges støttebehov på en skala fra 1-10. Der følges halvårligt op på 

fokusområderne og de opsatte mål.  

 

De fem overordnede fokusområder kobler sig til Socialforvaltningens tværgående mål: Personlig udvikling, 

Netværk og medborgerskab, Læring og selvforsørgelse. Effektmålet ”Personlig udvikling” består af 

faktorerne ”Udvikling og adfærd samt ”Sundhedsforhold”. Effektmålet ”Netværk og medborgerskab” består af 

faktorerne ”Familieforhold” og ”Fritidsforhold og venskaber. Effektmålet ”Læring og selvforsørgelse” består af 

faktoren ”skole og beskæftigelse”. 

 

Effektvurdering anvendes i de fleste af Ungdomscentrets tilbud. 

 

Effektvurdering §11.3 – Pilotprojekt 

Der pågår aktuelt et pilotprojekt, hvor der afprøves effektmålinger på §11.3 forløb. I forbindelse med 

pilotprojektet er der udarbejdet et henvisningsskema til §11.3 forløb, som indeholder elementer fra det fælles 

handleplanskoncept i form af udvælgelse af ét fokusområde: Udvikling og adfærd, Sundhedsforhold, 

Netværk og medborgerskab, Familieforhold samt Fritidsforhold og venskaber. Status på det udvalgte 

fokusområde registreres ved indskrivning og udskrivning. Pilotprojektet løber frem til august 2018 og 

indbefatter i Ungdomscentret afdelingerne: Gadeplan, Lærende Fællesskaber og Ungekontakten. 

 

FIT 

FIT fokuserer på recovery (af funktionsniveau) frem for helbredelse (af symptomer). FIT tilgodeser krav om 

dokumentation og sikrer samtidig kvaliteten i behandlingsarbejdet. Metoden består i, at der ved opstart og 

afslutning af hver samtale anvendes et skema til at indhente informationer om den unges trivsel, udvikling og 

behandlingsudbytte. Denne måling danner udgangspunkt for en løbene dialog og evaluering af den valgte 

behandlingsstrategi med henblik på at sikre den unges udbytte af behandlingen. FIT anvendes som 

dokumentationsredskab af Psykologteamet. 

 

Øvrige dokumentationsredskaber 

Statusrapporter, ordnede optegnelser, funktionsbeskrivelser og udviklingsplaner benyttes for at sikre 

dokumentation af indsatserne. 

 

 

Fælles målsætning  

7. BORGERNE ER TILFREDSE MED VORES INDSATS 
I Ungdomscentret lægges der vægt på etablering af en god og gensidig dialog imellem den unge (og den 

unges familie/netværk), som modtager ydelsen, og den kontaktperson/det gruppetilbud, som leverer 

ydelsen. I det omfang det er muligt, pågår der løbende justeringer af ydelsen i overensstemmelse med den 

unges behov og en faglige vurdering af den unges situation. Af konkrete eksempler på 

tilfredshedsundersøgelser i Ungdomscentret kan nævnes:  
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• Der foretages hvert tredje år brugertilfredshedsundersøgelser blandt de unge, der er døgnanbragt, hvis 

denne kadence følges, skal tilfredsheden med FBU’s døgntilbud undersøges igen efteråret 2018. 

Brugertilfredshedsundersøgelsen danner grundlag for dialog om tilbuddets kvalitet og evt. tilpasninger. 

 

• Der anvendes FIT i Psykologteamet. FIT målingen danner grundlag for løbende dialog og evaluering af 

den valgte behandlingsstrategi med henblik på at sikre den unges udbytte af behandlingen. 

 

• I MST (programbaseret familieindsats) indgår systematiske interviews med familierne om deres 

tilfredshed med indsatsen, som en løbene del af indsatsen. 

 

Derudover er Ungdomscentret underlagt tilsyn, hvor bl.a. brugernes tilfredshed med den ydelse, de 

modtager, vurderes.  

 

Nedenfor ses uddrag fra Socialtilsyn Midt vedr. Ungdomscentret udarbejdet den 13.07.2017: 

Socialtilsynet vurderer, at arbejdet med de unges selvstændighed og sociale kompetencer er en integreret 

del af Ungdomscentrets tilgang og metode, da det implicit i anbringelsen er et mål, at den unge ved 

udskrivelsen skal have opnået kompetencer til at kunne klare en selvstændig tilværelse (…) Det er tillige 

tilsynets vurdering, at Ungdomscentrets medarbejdere, med en respektfuld og anerkendende tilgang overfor 

den unge, er tilgængelige og støttende i forhold til den enkelte unges behov. Den unge kan få den støtte, 

som den unge ønsker og har behov for, dette gælder såvel i forhold til tilegnelse af nye kompetencer og 

færdigheder, som i forhold til at acceptere og udvikle sociale relationer til familie, netværk samt andre unge i 

Ungdomscenterets regi. 

  



 

7 

 

Fælles målsætning  

8. UDVIKLING AF DET SOCIALE ARBEJDE 
I Ungdomscentret har vi kontinuerligt fokus på, hvordan vi kan imødekomme aktuelle behov og nye 

målgrupper. Ambition er, at der hele tiden skal være fokus på kvalitet, fleksibilitet og udvikling i 

kerneopgaven, og at opgaverne løses i et godt arbejdsmiljø. På den måde sikrer vi, at de unge får udbytte af 

vores indsatser. Effekten måles i de unges forbedrede evne til at blive aktør i eget liv. 

 

Ungdomscentrets udviklingsplan 2017-18  

Ungdomscentrets udviklingsplan sætter retningen for centret over en toårig periode, med udgangspunkt i 

centrets kerneopgave og tilbudsvifte. Sporene ’Anvendt Viden’ og ’Social Kapital’ kobler sig på 

Socialforvaltningens faglige strategier ’Videns- og effektfokuseret tilgang’ og ’Mentalisering’.
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I Ungdomscentrets udviklingsplan 2017-18 har vi derudover identificeret fire overordnede indsatsområder, 

som vi har særligt fokus på over en toårig periode. Indsatsområderne løftes på tværs af afdelinger i centret, 

med inddragelse af relevante samarbejdspartnere.   

 

 

 

 

Fælles målsætning  

9. SAMMEN OM VELFÆRD  
I Ungdomscentret er der fokus på at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats omkring den 

unge.  

 

Koordinering på fælles sager 

I Ungdomscentret er der unge, som sideløbende har foranstaltninger i flere afdelinger. Der er ingen formel 

ramme for koordinering af disse sager. Der er derfor iværksat et pilotprojekt, hvor de involverede afdelinger 

afprøver et sæt fælles procedurer, der understøtter en øget koordinering på sager med flere foranstaltninger 

i Ungdomscentret. Det er vores forventning, at kvaliteten af det samlede tilbud for den unge højnes og, at vi 

på sigt kan spare ressourcer på dobbeltarbejde.  

 

En handleplan for borgeren 

I FBU er det målet, at borgeren kun skal have én handleplan, uanset hvor mange indsatser de har. Der er 

nedsat en arbejdsgruppe på tværs af centrene i FBU, som skal se på, hvordan der kan arbejdes hen mod 

dette mål. Ungdomscentret deltager i arbejdsgruppen. 

 

Anonym rådgivning og vejledning 

Ungekontakten er Ungdomscentrets åbne indgang, hvor såvel unge som forældre kan henvende sig 

telefonisk, via mail eller ved fremmøde og få anonym vejledning og rådgivning uden forudgående aftale. 

Borgerne har således mulighed for nemt selv at tage kontakt til Ungdomscentret. Der er åbent til kl. 17 

(fredag og skoleferier til kl. 15).  
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24-timers reglen  

Ungdomscentret indgår i arbejdet med sikre borgere, der klager, et svar indenfor 24 timer. 

 

OCN 

Der er flere afdelinger i Ungdomscentret, der allerede arbejder med OCN som redskab til at 

realkompetencevurdere de unge. Vi har erfaret, at der er stor værdi for de unge i at få dokumentation for de 

kompetencer, som de opnår gennem et forløb, hvor de modtager diplomer fra OCN. Vi vil derfor forsat 

arbejde med OCN gennem:  

- Løbende uddannelse af nye OCN vejledere 

- Løbende opkvalificering af eksisterende vejledere 

- Fortsat udvikling af OCN netværket på tværs af Ungdomscentret, som skal understøtte brugen af OCN i 

praksis og sikre erfaringsudveksling mellem de afdelinger, der benytter OCN 

- Sikre løbende kvalitetssikring af vores interne OCN forløb 

- Fortsat kobling til samarbejdspartnere der benytter OCN 

 

 

10. HØJT FAGLIGT NIVEAU OG GOD LEDELSE  
 

 

 

Fælles målsætning  

11. ØKONOMISK BALANCE I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 
Den økonomiske balance er fundamentet for hele organisationen og understøtter dermed Ungdomscentrets 

udvikling, som den defineres af rammevilkårene og Ungdomscentrets medarbejdere samt ledelse med øje 

for Ungdomscenterets målgruppe.  

 

Hvorledes økonomien balanceres bliver dermed en bevidst handling, som ud fra faglige vurderinger ved 

Ungdomscentret, leverer og udvikler den bedste service for målgruppen og giver mest effektivitet for de 

tilrådehavende midler. Ungdomscentret forventer, at udviklingen i den økonomiske balance i 2017 og 2018 

fortsat vil komme til udtryk i aktive beslutninger, som sigter mod at indfri Ungdomscentrets visioner og 

værdier. 

 

 

Omdømme  

12. GOD KOMMUNIKATION  
Borgerrettet webkommunikation 

I løbet af 2018 implementeres et nyt system for hjemmesiden aarhus.dk. Ungdomscentret vil i den 

forbindelse revidere de eksisterende tekster, så de kommer til at fremstå mere borgerrettet. På aarhus.dk 

vil der være beskrivelse af de af Ungdomscentrets tilbud, der kræver visitation via sagsbehandler samt 

anden relevant information for professionelle udenfor Aarhus Kommune (fx U18 modellen, som er Aarhus 

Kommunes misbrugsmodel, som Ungdomscentret i samarbejde med Socialstyrelsen implementerer i en 

række andre kommuner).  

 

Derudover vil Ungdomscentret i 2018 udvikle et subsite, der skal præsentere de åbne tilbud i 

Ungdomscentret, herunder Ungekontakten og chatrådgivningen. Subsitet vil henvende sig til alle unge i 

Aarhus Kommune mellem 14 og 17 år. 
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Mentalisering og konflikthåndtering  

Ungdomscentret deltager i ”Mentaliseringsuddannelse for medarbejdere i FBU”. Formålet med 

uddannelsen er, at styrke medarbejdernes mentaliseringsevne i samarbejdet med de unge. Der er i 

Ungdomscentret generelt fokus på at sikre en god kommunikation mellem medarbejderne og borgerne og 

medarbejderne imellem. Ligesom at implementeringen af mentalisering som et fælles fagligt grundlag er 

med til at styrke kommunikationen, samarbejdet og forebygge konflikter. 

 


