Ungespecialet
Ungespecialet omfatter:





Ungespecialet Nibe
Støtteboligerne Davids Allé
Udslusningsboligerne Fyrkildevej/Golfparken
Netværksjægerne

Målgruppen er udsatte unge 12-18 (23) år, der har behov for en foranstaltning i en kortere eller længere
periode. Der sigtes altid mod rette indsats på rette tid, men med et forløbsperspektiv og bevægelse ned af
indsatstrappen for øje.
Alle indsatser og kompetencer i Ungespecialet kan anvendes på tværs og bidrage ind i fleksible og
sammensatte indsatser.

Ungespecialet Nibe
Målgruppe:
Unge med mellem 12 -18 (23) år inden for normalområdet, der har brug for kort eller
længevarende socialpædagogisk behandling eller psykologisk/pædagogisk udredning. Der er unge,
der er kendetegnet ved:











Kan deltage i skole, uddannelse eller beskæftigelsessammenhæng
Har været udsat for omsorgssvigt, herunder fysiske, psykiske samt seksuelle overgreb eller
vanrøgt
Har tilknytningsproblematikker
Opmærksomhedsforstyrrelser; ADHD og ADD
Har destruktiv adfærd, fx selvskade eller anden indadrettet adfærd eller udadreagerende
ikke-personfarlig adfærd
Svag kontaktevne, identitetsfølelse og selvværdsproblematikker
Har grænseløs eller afvisende adfærd
Stressbelastet; fx opvækst og/eller choktraumer
Unge med psykiatriske problematikker, fx personlighedsforstyrrelse som borderline
Har et eksperimenteret forbrug af euforiserende stoffer eller alkohol.

Problematikker, som ligger uden for målgruppen:




Unge med misbrug af euforiserende stoffer, og hvis adfærd er styret heraf
Unge med en IQ, som ligger i en sådan retarderingsgrad, at den unge ikke er i stand til at
lære af sine erfaringer, men hvor der er brug for meget høj grad af adfærdstræning
Unge, der er massivt psykiatrisk belastet; voldsomme spiseforstyrrelser, skizofreni,
psykoser osv.

Kerneopgaven i Ungespecialet Nibe
Ungespecialet Nibe skal give de unge en forudsigelig og tryg ramme skabt af professionelle, som
har en forståelse for de tilknytnings- og adfærdsproblematikker, den enkelte unge har. Det er den
professionelles ansvar, at strukturen holdes og der arbejdes med at skabe forudsigelighed, så den
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unge undgår unødig arousel. På UN er der en døgnstruktur, som sammen med en individuel
tilrettelagt ugestruktur skaber et fundament for udvikling hos den unge. Den unge inddrages mest
muligt i sin egen struktur, og målet er, at strukturen igennem behandlingen går fra i høj grad at
være styret af pædagogerne til at blive en integreret del af den unges dagligdag og på den måde
en læring, den unge kan bruge efter endt ophold på UN.

Pædagogikken, tilgangen og specialviden på Ungespecialet Nibe:
Der arbejdes på Ungespecialet Nibe ud fra en relationel, anerkendende og mentaliserende tilgang.
Der er fokus på den enkelte unges ressourcer for at styrke den unge selvværd og
identitetsdannelse. Struktur og rytme er en nødvendighed for at skabe et grundlag for positiv
udvikling og for at skabe et godt behandlingsmiljø, og der arbejdes med ”den generaliserede
anden”, som gør, at de fagprofessionelle fremstår som en enhed, omend der er personlige
forskelle. I forhold til den institutionelle ramme arbejdes der med en miljøterapeutisk tilgang.
Personalet på Ungespecialet Nibe har en specialviden omkring: personlighedsforstyrrelser og
deres påvirkning af hinanden, forsvarsmekanismer, tilknytningsteori, omsorgssvigt, udviklings og
choktraumer, neuroaffektiv psykologi og pædagogik, mentalisering. Med afsæt i denne viden
planlægges og struktureres dagligdagen.
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