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Status fra MidtbySjakket januar, februar, marts 2018.
Introduktion
MidtbySjakkets kerneopgave er at lave opsøgende arbejde, og derigennem
opnå kendskab til de udsatte unge, som færdes i Aalborg midtby og
yderområderne. Vi tilbyder støtte, hjælp og omsorg til de pågældende unge
der har behov for dette. Vi har ligeledes en vigtig funktion i at observere og
videreformidle hvilke tendenser vi oplever gør sig gældende blandt de unge og
i gadebilledet. Det opsøgende gadearbejde tilrettelægges ud fra disse
tendenser samt de unges behov.
Disse metoder anvender vi
Udgangspunktet for alt arbejde på MidtbySjakket er relationsbåret set i et
ressourceorienteret og anerkendende perspektiv. Vi arbejder med unge, både
individuelt og i gruppeforløb. Al kontakt til MidtbySjakket er frivilligt for de
unge, og bygger derfor på en motivation/et ønske om forandring eller samvær
hos den enkelte unge. Vi anser det derfor som vores fornemste opgave at få
opbygget en tillidsfuld relation til den unge, der gør det muligt for os, at
hjælpe den unge godt på vej videre i livet. Vi lytter til den unges problemer, og
tager udgangspunkt i den unges behov for -og ønsker om ændringer. Vi
forsøger herudfra, at bidrage med den hjælp og støtte vi er i stand til, samt
bygge bro mellem den unge og de instanser der om nødvendigt skal inddrages,
for at den unge igen kan føle sig på rette spor.

Fikspunkter
For at MidtbySjakket kan observere og måle på hvilke tendenser der gør sig
gældende blandt de unge, udvælger vi såkaldte fikspunkter i vores opsøgende
arbejde. De udvælges ud fra, hvor vi oplever, at de unge ofte er til stede.
Disse fikspunkter ændrer sig alt efter årstiden og de unges færden. I
nedenstående diagrammer ses en statistik over antal unge, som Midtbysjakket
har stiftet bekendtskab med i januar, februar og marts 2018.
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Screening
Vi kan i visse tilfælde have brug for at gå endnu mere systematisk til værks i
vores observationer, for at kunne være så præcise som muligt når vi udtaler os
i forhold til ny tendenser. Her kan vi gøre brug af en metode vi kalder for
Screening.
Screening er en metode vi anvender, hvis vi internt bliver enige om at
undersøge nogle observerede mulige tendenser til bunds. Det kan ligeledes
være eksterne samarbejdspartnere eller andre instanser, der gerne vil have
undersøgt påstande eller mistanke om en given adfærd blandt de unge i vores
målgruppe. Et eksempel kan være: ”Nogle har set unge sidde i Kennedy tidligt
om morgenen, og der er mistanke om, at de pjækker” For at undersøge en
påstand som denne nærmere, igangsætter vi en screening. Vi tilrettelægger i
den forbindelse mødetiderne blandt medarbejderne på MidtbySjakket således,
at der i en aftalt periode dagligt er en medarbejder tilstede på det pågældende
sted på det omtalte tidspunkt. Vores arbejde går her ud på at observere, og
være undersøgende på den givende påstand. Ud fra det indsamlede materiale
vi får indhentet gennem screeningen, laver vi afslutningsvis en konklusion på
vores oplevelser af situationen.
I vores opsøgende arbejde registrerer vi hvor mange unge vi møder i løbet af
en dag. Vi opdeler de unge i to kategorier: ”kendte unge” og ”interessante
unge”. Når vi bruger betegnelsen ”kendte unge”, dækker det over kontakt til
unge vi kender sporadisk, og unge hvor vi kan have længerevarende
individuelle - eller gruppeforløb med.
Betegnelsen ”interessante unge” dækker over de unge vi er opmærksomme
på, men ikke har løbende kontakt med. Det er f.eks. unge, som søger
midtbyen for en kortere periode, unge hvor det endnu ikke har været muligt at
afdække behov for indsats eller unge, som vi er blevet opmærksomme på af
andre grunde.
Vi gør opmærksom på, at optællingen af de interessante unge kun er anslået.
bl.a. på baggrund af, at det opsøgende arbejde udføres af forskellige personer
på forskellige tidspunkter i forskellige områder.
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Hashrygning
Uanset hvor i midtbyen vi laver opsøgende arbejde, har vi altid et skærpet
fokus på, om vi observerer hashrygning blandt unge. I forrige statusrapport
beskrev vi detaljeret, hvordan vores tilgang er over for de unge vi møder, med
hashrygning inde på livet. ”Ved ikke at virke fordømmende over for de unge og
deres rygevaner, får vi ofte rigtig gode snakke i gang. Bl.a. i forhold til,
hvordan de anvender hashen og hvilken indvirkning den har i deres hverdag,
både i forhold til dem selv, deres venner samt i skolen og i familien. Et
sporadisk møde med unge hashrygere, får dem selvsagt ikke til at droppe
hashen. Dette er heller ikke det altafgørende for os. Det vigtigste er, at vi
vinder de unges tillid og herved får dem i tale, både om hashen, men i høj
grad også om deres generelle trivsel. Ofte er disse tæt forbundet. Ved at
demonstrere vores viden omkring hashens indvirkning på psyken og de
kognitive færdigheder, får de unge en tydelig fornemmelse af, at vi ved, hvad
vi taler om. For netop at være så skarpe som muligt på området, har vi valgt,
at alle medarbejdere på MidtbySjakket, skal gennemføre en uddannelse, som
kvalificerer os til at udføre en behandlingsmetode, der hedder HAP (Hash
Afvænnings Program). En del af denne består af en vidensdeling omkring
hashens virkning, og hvordan det kan opleves på krop, psyke og kognition at
være hashafhængig. Denne viden opkvalificerer vores tilgang til de unge
hashrygere vi møder på gaden, og giver os muligheden for at tilbyde de unge
en vej ud af et eventuelt hashmisbrug. Naturligvis er der også unge, som har
et ganske unuanceret billede af hash, både som rusmiddel og som medicin.
Det er ofte unge som glorificerer hashen uden at forholde sig til de
veldokumenterede bivirkninger der er forbundet hermed. En sådan holdning
kan være et typisk tegn på cannabismønstret, som bliver aktiveret når man er
hashafhængige. Disse unge har paraderne oppe, og sætter sig med det samme
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i opposition i forhold til det vi siger. Når de unge indser at vi ikke er ude på at
tage hashen fra dem (hvilket er den største frygt for en hashmisbruger),
sænkes paraderne en smule. Vores hensigt er at plante et frø i de unge
således, at hvis de engang ønsker mere viden om hashens skadevirkninger,
eller ønsker at trappe ud af et eventuelt misbrug, ved de hvem de kan
henvende sig til. ” I januar har vi observeret unge i færd med at ryge hash i
Karolinelund og i P-huset Campus. Begge steder har der været tale om +18
årige. Ud over den ovenstående beskrevne tilgang, forsøgte vi ydermere at
være så åbne som muligt omkring vores hensigt for at mindske de unges
usikkerhed på vores agenda. De fleste unge var åbne over for dialogen med
os, mens få reagerede med tavshed. Vi mødte ikke nogle motiverede
kandidater til at op starte i et HAP- afvænningsforløb pt, men det er altid
lærerigt for os at snakke med unge om deres hashvaner, og vi håber at have
sat gang i nogle refleksioner omkring deres valg.

Musikfestival
Årets musikfestival løb overordnet fredeligt af stablen. Dog opstod der lidt
tumult om fredagen, da en gruppering udviste en provokerende adfærd, som
resulterede i en bortvisning fra arrangementet. Da det er unge, der i forvejen
vækker bekymringer i både skole- og fritidscenterregi, blev det besluttet at
byde dem velkommen til arrangementet igen om lørdagen. På den måde
forsøgte man at forebygge, at de kunne ende i uhensigtsmæssige miljøer
andre steder i byen. Der blev lavet klare aftaler med de unge, som de
formåede at overholde. Det gav de unge en god mulighed for at vise, at de
godt kan samarbejde. MidtbySjakkets primære funktion under musikfestivalen
var at være tilgængelig og udføre opsøgende arbejde i det omkringliggende
udeareal. Vores arbejde her foregik i tæt samarbejde med arrangørerne, SSP
og øvrige fritidscentre. Vi mødte selvsagt både kendte og nye interessante, og
igen i år oplevede vi det som meningsgivende for vores arbejde at være en del
af afviklingen af musikfestivalen.

Nytorv
Som man kan se på den ovenstående graf, er det på Nytorv, vi møder flest
både kendte og nye interessante unge. Mange af de unge i vores målgruppe
opholder sig meget på McD, og det er derfor naturligt på Nytorv foran McD, vi
møder de fleste unge på vores opsøgende rundtur i Midtbyen. De unge

MidtbySjakket
Vesterbro 81
9000 Aalborg

98 12 15 83
www.midtbysjakket.dk
facebook.com/midtbysjakket

5

opholder sig ofte i grupper her, og er der en enkelt kendt ung i en gruppe, kan
det være en fordelagtig indgangsbillet til at få kendskab til nye interessante
unge. Vi oplever at have en generel accept blandt majoriteten af de unge vi
møder i midtbyen, hvilket er afgørende for kvaliteten i vores arbejde.

Biblioteket:
Vi oplevede, at der var en rolig periode på biblioteket i januar. Vi var dog
opmærksomme på en mindre gruppe unge Syrere, der i en periode brugte
biblioteket en del. De var dog +18, og der var ikke noget i deres adfærd, der
vækkede vores interesse yderligere, så vi vurderede ikke, at det var en
specifik opgave for os at gå yderligere ind i pt. Vi har løbende kontakt med
bibliotekarerne, og aftalen er fortsat, at de oplyser os omkring eventuelle
opståede problemstillinger, som kunne have relevans for vores arbejde.

Lejligheden:
I lejligheden oplever vi både, at de unge kommer spontant forbi eller efter
telefonisk aftale. I januar har lejligheden primært været brugt af unge, som i
forvejen er kendt af MidtbySjakket. Enkelte gange har de været i følgeskab af
nye interessante unge. Det var unge som selv havde problemstillinger tæt på,
de fik åbnet op omkring. Der er stor diversitet i de enkelte problematikker, de
unge præsenterer for os. Vi lægger vægt på de unges egne beskrivelser af
deres almene trivsel, og hvor meget de enkelte problematikker fylder i deres
liv. Det er udgangspunktet for vores videre indsats og støtte. Vi imødekommer
både, at nogle har brug for en enkelt samtale og andre et længere forløb.

Problemstillinger
I januar har nogle af de unges konkrete problemstillinger omhandlet:








Opstart på ny uddannelse
Boligproblematikker grundet udsmidning fra Uddannelse
Familiære problematikker
Problematikker forbundet med usikkerhed, og flytning i egen lejlighed
Hjælp i forbindelse med erstatningssag
Vredeshåndtering
Konflikthåndtering- både i lejligheden mellem kendte unge og på
gadeplan mellem interessante unge
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Konflikter med personalet på McDonalds
Graviditet
Unge rømmet fra opholdssted
Usund livsstil - Hjælp til opstart af træningsforløb

Ud over de nævnte problematikker har vi ligeledes haft fokus på relations
plejende arbejde med de unge, hvor det havde relevans. Vi har haft en
håndfuld unge, som har haft et stort behov for vores jævnlige kontakt. Det har
både været i forhold til at håndtere diverse problematikker, men ligeledes i
forhold til at fortælle om positiv udvikling. Vores fokus var, i forhold til
sidstnævnte, at anerkende fremgangen og motivere til at fastholde det, der
bidrager til den positive udvikling.
Samarbejdspartnere
Som beskrevet indledningsvist er én af vores kerneopgaver på MidtbySjakket
at bygge bro til relevante instanser, i et forsøg på at højne den unges trivsel
og positive udvikling og forebygge det modsatte. Derfor er et godt og bredt
tværfagligt samarbejde essentielt for, at vi lykkes med vores arbejde. Det er
derfor en naturlig del af vores arbejde, og vi har en bred vifte af
samarbejdspartnere som jævnligt er i spil.
I januar måned har nogle af vores samarbejdspartnere omfattet:








Vagterne i Kennedy og Friis
Bibliotekarer
SSP
Arrangørerne til musikfestival
Opholdssted
Socialrådgiver
Øvrige fritidscentre
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Nytorv
Nytorv har i februar fortsat været et af vores fokusområder i midtbyen.
Årstiden påvirker naturligt vores møde med unge her i nedadgående retning i
forhold til den forrige statusrapport. Dog bliver Mc Donalds fortsat brugt
jævnligt af mange interessante og kendte unge, og det er fortsat her vi møder
flest kendte unge og stifter nye bekendtskaber til interessante unge.
Nogle af de unge har været jævnlige gengangere, og vi har i kontakten med
dem blandt andet haft fokus på at videreformidle nogle af de eksisterende
klubtilbud, som vi vurderer kunne være mulige alternativer til deres ophold i
midtbyen. Vi har tilbudt at tage med dem ud til bl.a. Fristedet, for på den
måde at bygge bro til nogle hensigtsmæssige miljøer for de unge at færdes i.
Vi har ligeledes gjort brug af vores egen lejlighed til dette formål.
Skøjtebanen
Vi har mødt både kendte samt etableret kontakt til nye interessante unge på
skøjtebanen. Det er dog vores oplevelse, at Skøjtebanen i år ikke har været så
massivt besøgt af unge i vores målgruppe, men derimod primært
børnefamilier.
Vi har oplevet et enkelt tilfælde, hvor et par kendte unge udviste en lidt
uhensigtsmæssig adfærd. Det gav os en god anledning til en dialog med dem
omkring, hvordan ens egen adfærd kan påvirke andre og i sidste ende sig selv.
Ellers er det vores indtryk, at stemningen og adfærden på og omkring
skøjtebanen har været ukompliceret. Flere unge har fortalt at skøjtebanen i
Gigantium har været et større trækplaster for mange unge i år.
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P-huse
I tidligere statusrapporter har vi beskrevet vores fokus i byens p-huse grundet
hashrygning i disse. Dette fokus er fortsat en del af vores arbejde på
MidtbySjakket. I februar måned har vi, særligt på vores rundtur forbi P-huset
Campus, gentagne gange observeret efterladenskaber fra hashrygning. Et par
enkelte gange er det lykkedes os at entrere p-huset, mens der var unge
tilstede. Vi bliver mødt med stor forskellighed i reaktionen fra de
tilstedeværende unge. Nogle valgte i første omgang at stikke af, mens andre
har været åbne for at snakke med os. Som tidligere nævnt er alle opsøgende
medarbejdere
på
MidtbySjakket
blevet
tildelt
et
HAP
kursus
(hashafvænningsprogram) Dette kursusforløb styrker vores kompetencer til at
tale med de unge omkring deres hashrygning og konsekvenserne heraf. Det
giver os ligeledes en konkret handlemulighed i forhold til at hjælpe de unge ud
af deres misbrug, hvis de er motiverede for det.
Biblioteket
Vi har fortsat et godt samarbejde med bibliotekets medarbejdere. Det er blevet
fast kutyme, at de sender os en mail, hvis de har været nødsaget til at give
nogle unge karantæne fra biblioteket grundet uhensigtsmæssig opførsel.
Derudover har de ligeledes henvendt sig grundet bekymring for en ung.
Sammenholdt med vores egne observationer er informationen om karantæne
eller bekymring værdifulde bidrag i vurderingen af, om der er unge, vi skal
have skærpet fokus på.
Flere af de karantæneramte unge er nogle vi kender og allerede har skærpet
fokus på.
Biblioteket afholdte i februar årets klassefest for 4-7. klassetrin. Da der i de
foregående år har været unge tilstede med en generende opførsel, prioriterede
vi at kigge forbi arrangementet. Af samme grund var politiet ligeledes tilstede.
En enkelt episode med en ung der udviste en provokerende attitude ved at
sparke til ting, blev hurtigt løst uden yderligere eskalering. Overordnet var der
rigtig god stemning blandt de ca. 1100 deltagende til arrangementet, og
måske blandt andet pga. den massive forebyggende indsats, forløb festen
uproblematisk.

Streetmekka
I forbindelse med åbningen af det ny StreetMekka, har vi deltaget i intromøder
sammen med blandt andet repræsentanter fra folkeskoler, fritidscentre og
ungdomsklubber. Efter åbningen i uge 7, har vi jævnligt lagt vejen forbi for at
undersøge, om det er et sted, der kan tiltrække unge i vores målgruppe.
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Vi har præsenteret os for den daglige leder og de ansatte. De beretter generelt
om rolige forhold, men har dog oplevet enkelte hændelser med unge, der har
udøvet hærværk på stedet. Vi har opfordret personalet til at kontakte os, hvis
de får oplevelsen af, at der er udsatte unge til stede og i den forbindelse kan
have brug for vores assistance. Der er opbakning til vores tilstedeværelse, så
vi fortsætter med at lægge vejen forbi en gang i mellem.

Friis, Kennedy og Salling
Pga. det kolde vejr i februar har der ind imellem været dage, hvor de unge
ikke var at finde på gaden. Til gengæld har Friis og Kennedy været lidt mere
besøgt og vi har ligeledes hørt nogle unge berette, at Salling indimellem blev
brugt som opholdssted for at få varmen. Det er dog ikke vores vurdering, at
der er tale om en tendens, men mere en kortvarig naturlig konsekvens pga.
kulden.
Nordkraft
Vi har i februar en enkelt gang mødt unge i Nordkraft, som opholdt sig på 12.
sal en sen fredag aften. Til trods for at sådanne ophold ikke er hensigten med
stedet, gjorde vi os ikke til dommere over deres tilstedeværelse, da vi ikke
påtager os vagtfunktion. Vores tilgang i situationen var at udvise interesse for
de unge og deres trivsel, hvilket der kom en god snak ud af. Vi fik ligeledes en
god dialog omkring hensynsfuld adfærd i det offentlige rum.
Fokusgruppe
I statusrapporten fra november 2017, blev det beskrevet, at vi har etableret et
samarbejde med Fristedet ang. en specifik gruppe unge. I vinterferien tog
Fristedet atter kontakt til os, da de har brug for yderligere assistance til den
selvsamme gruppe. Da grupperingen ofte holder til omkring Grønlandstorvet er
indsatsen koordineret, så det primært er MidtbySjakkets område Øst-team, der
bidrager med assistance. (se under område Øst for nærmere uddybelse) Vi
støtter naturligvis op om indsatsen i Midtbyen, når vi møder de unge her.
Lejligheden
Lejligheden danner hver måned ramme for mange samtaler med unge. I
februar er lejligheden primært blevet brugt af unge, som i forvejen er kendte,
og som vi tidligere har hjulpet med diverse problematikker. Vi oplever
jævnligt, at unge som vi har sluppet, vender tilbage til MidtbySjakket, hvis de
atter oplever problemstillinger i deres liv. Vi tolker det som om, at de
pågældende unge opfatter os som et sikkerhedsnet, der kan gribe dem, når
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noget bliver svært for dem at håndtere. Det kan være svært at måle
resultaterne af vores arbejde, men da kontakten til MidtbySjakket er frivillig,
opfatter vi det som et positivt resultat, når de unge vælger at genoptage
kontakten til os og derved udvise tillid til, at vi kan hjælpe dem med deres
konkrete problemstilling, eller blot være dem der kan lytte og give
anderkendende opmærksomhed, hvis det er behovet.
I februar har vi oplevet
problemstillinger som:








kendte

unge

kontakte

os

med

konkrete

Graviditet (fortsat fra januar)
Manglende uddannelsestilbud
Familiære problematikker
Problematikker i skolen
Ensomhed
Livsstils problematikker
Problematikker grundet diagnose/medicinering

Samarbejdspartnere og henvendelser
Vi
har
i
februar
måned
modtaget
henvendelser
fra
diverse
samarbejdspartnere, som har haft brug for vores assistance i konkrete sager,
eller efterspurgt vores faglige viden, samt ligeledes selv opsøgt samarbejde
med relevante faggrupper i konkrete sager.
I februar måned har vi blandt andet samarbejdet om konkrete unge med:
 Opholdssted
 Socialrådgivere
 Kofoeds Skole
 TAMU
 Lille Vildmose Produktionsskole
 Øvrige fritidscentre
 Seksualvejleder
 Vagterne i midtbyen
 Bibliotekarer
 Politiet/SSP
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Campus
Grundet tidligere observationer omkring hashrygning i P-huset Campus, har vi
i marts måned været forbi adskillige gange for at øge kendskabet til, hvem der
aktuelt benytter p-huset til dette formål. Målet var i den forbindelse at komme
i dialog med de pågældende og undersøge, om det er nogle, der er i
MidtbySjakkets målgruppe. Det lykkedes os flere gange at komme forbi, mens
der var nogen tilstede. Vi har et par gange oplevet, at de pågældende unge er
blevet forskrækkede når vi kom, og derfor forsøgte at stikke af. Det er derfor
vigtigt for os at få afdramatiseret vores rolle, og få formidlet på en tydelig
måde, hvad vores intention er med at opsøge dem. Vi forsøger at få skabt en
tillidsfuld relation, så de forhåbentligt får lyst til at åbne op omkring deres
trivsel. Da det er frivilligt for de unge, om de vil have kontakten med os eller
ej, er det afgørende for os, at de unge oplever, at det er meningsfuldt at
snakke med os. Det er igennem relationen vi kan opnå mulighed for at støtte
og motivere de unge til selv at træffe nogle valg, der bidrager til god trivsel.
Relationen giver os ligeledes mulighed for at kunne tage den unge i hånden og
bygge bro videre i systemet til eksempelvis den unges rådgiver eller ud i
samfundet til diverse fritidsinteresser, fritidsjob eller videre i uddannelse.
I de omtalte situationer, hvor unge er blevet utrygge ved vores opsøgende
arbejde i Campus, har der til vores fordel, ligeledes været unge tilstede som
allerede var bekendt med MidtbySjakket og vores funktion. Disse unge
beroligede de andre og godkendte vores tilstedeværelse, hvilket medførte
nogle gode dialoger med de unge. Denne accept af os og vores arbejde blandt
de unge, har afgørende betydning for vores muligheder for at udføre vores
kerneopgave.
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Ud over de gange vi har mødt unge der røg hash i campus, har vi ligeledes
gentagne gange fundet efterladenskaber fra hashrygning enten i form af
jointskod, eller en kraftig lugt af hash.
Vi kan derfor konkludere, at det i marts måned fortsat har været en tendens,
at P-huset Campus kontinuerligt bliver benyttet til hashrygning. Ud fra vores
viden og faglige refleksioner omkring de enkelte unge, vurderer vi løbende, om
der skal bygges bro videre i systemet eller hvilken strategi der giver mening i
forhold til den enkeltes situation.
Kennedy
Kennedy er for de fleste et gennemfartssted, hvor der primært ventes på
busser. Det er for det meste også tilfældet, for de unge vi møder der. Selv
efter man har valgt at indrette et opholdsrum med behagelig møblement i
rummet ved siden af Meny butikken, oplever vi ikke, at det har haft en
indvirkning på, hvor mange unge vi møder i Kennedy. Vi oplever ikke, at der er
tendens til at Kennedy bliver brugt som opholdsrum af unge i vores
målgruppe. Når vi har opholdt os i Kennedy, har vi nogle gange kunne
observere unge gå til eller fra Campus, og har derfor haft mulighed for at
opsøge de unge eller efterfølgende observere, om der har været aktivitet med
hashrygning.
Nytorv
På Nytorv møder vi fortsat unge på vores opsøgende tur rundt i Midtbyen. Der
er en del gengangere, som vi efterhånden har fået nogle gode relationer til. Vi
oplever, at de unge accepterer vores tilstedeværelse, og mange af dem
fortæller gerne om hvad der rører sig i deres liv.
Grundet det kolde vejr i marts var tilstedeværelsen af unge ikke så massiv,
som den kan være, når vejret er varmere. Naturligvis trækker de unge ind i
varmen, og der har været mange som opholdt sig inde på McDonalds. Vi
vælger dog sjældent at opsøge de unge inde på McD, da de unge skal have
mulighed for at gå uforstyrret på restaurant uden at blive opsøgt af
MidtbySjakket. Da vores arbejde primært foregår på de unges territorium, er
det vigtigt for os at være opmærksomme på, hvor vi skal trække grænser i
forhold til at opsøge de unge, så de ikke føler sig forfulgt.
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Solcentret på Vesterbro
Vi har observeret unge i mindre grupper komme ud fra solcentret på
Vesterbro. Vi har derfor lagt vejen forbi for at observere, om der er tegn på, at
det bliver brugt som opholdsrum. Vi har indimellem set, at der har været
efterladt skrald og lignende i mængder, som kunne tyde på, at der har opholdt
sig nogle med andet formål end at anvende solarierne. Vi har været forbi flere
gange, men ikke på tidspunkter, hvor solariet var besøgt på den ovenstående
måde, så hvorvidt der er tendens til, at det er unge i MidtbySjakkets
målgruppe, eller andre borgere der er tale om i den forbindelse, kan vi ikke
sige med sikkerhed.
Street Mekka
Vi har fortsat vores gang forbi Street Mekka, for at undersøge, om der er unge
i vores målgruppe, som benytter stedet. Det har ikke været tilfældet, de gange
vi har besøgt stedet i marts. Vi har fortsat god kontakt med ledelsen, og de
kan begynde at se en tendens til, hvornår de har flest besøgende. Så grundet
personalets oplysninger i februar måned omkring hærværk, fortsætter vi med
at opsøge stedet, når vores øvrige opsøgende arbejde tillader det.
Biblioteket
På biblioteket er der pt. en stor gamerkultur, så der opholder sig primært unge
i færd med at spille computer eller Fifa. Vi møder jævnligt unge, som er i vores
målgruppe, både kendte og nye unge. Vi har ligeledes mødt unge fra
fokusgruppen nævnt i nærværende status for februar. Vi er af den omtalte
gruppe blevet opfattet som stikkere grundet vores SSP-samarbejde. Vores
tilgang til gruppen har været at være tydelige omkring vores agenda, og at
møde dem med åbenhed og nysgerrig interesse. Det har været med blandede
resultater.
Situationen med fokusgruppen tydeliggør, hvor afhængige vi på MidtbySjakket
er, af at have de unges accept af vores tilstedeværelse, og at de har tillid til os
og vores funktion.
Personalet på biblioteket har henvendt sig til os omkring nogle konkrete unge,
som de ser sig nødsaget til at give karantæne grundet problematisk adfærd.
Det er en brugbar information for os at få, da det kan være med til at give os
et billede af den pågældende unges trivsel, hvilket vi anvender i vores videre
arbejde.

Lejligheden
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MidtbySjakkets lejlighed bliver jævnligt brugt af forskellige unge. Nogle
kommer spontant forbi til en kop kaffe og en opfølgende snak, mens andre
kommer efter aftale. I marts måned har det primært været unge, som i
forvejen kender MidtbySjakket, der har benyttet sig af lejligheden. Der har
blandt andet været nogle gengangere, som jævnligt har været på besøg om
aftenen, og vi har her haft en opgave i at vurdere, hvornår vi skulle prioritere
relationsarbejdet med dem, og hvornår vi skulle prioritere det opsøgende
arbejde på gadeplan. Til tider har de unge præsenteret massive
problemstillinger, og andre gange har samværet i lejligheden båret præg af
relationspleje. Vi oplever, at de unge respekterer vores forskellige funktioner,
og har forståelse for at samværet i lejligheden nogle gange bliver afgrænset.
Politiet har været på spontant besøg i lejligheden, da en nyere betjent skulle
præsenteres for vores funktion og rammer. Det giver os et godt grundlag for
videre samarbejde.
Vi har ligeledes haft besøg af en håndfuld udvekslingsstuderende i lejligheden.
De arbejdede alle med udsatte borgere i deres hjemland, og var i gang med en
international uddannelse i samme retning. De var meget interesserede i at få
et dybdegående indblik i vores arbejdsmetoder og rammer på MidtbySjakket.
Det var meget givtigt for både dem og os, at erfaringsudveksle på den måde.

Problematikker
I marts måned har nogle af de problematikker de unge har åbnet op omkring
over for MidtbySjakke omhandlet:












Tyveri
Vredesudbrud
Alkoholmisbrug i nær familie
Fritidsjob
Boligmangel
Dødsfald i nær familie
Hashrygning
Ansøgning om økonomisk støtte
Retssag
Slagsmål
Skole/Uddannelse
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Misbrug
Generel trivsel
Relationelle problemer
Usund livsstil

Der er stor variation i, hvor meget vi på MidtbySjakket er inde over de enkelte
problemstillinger, de unge præsenterer os for. Vi forsøger at hjælpe, støtte og
motivere de unge til at komme godt videre, hvor der er behov for det. I nogle
tilfælde er det tilstrækkeligt med enkelte samtaler, og i andre situationer
indtræder vi i længere forløb. Et vigtigt element i vores arbejde består i at
følge op på de problematikker, de unge har indviet os i. Det er derfor ofte et
omdrejningspunkt i de samtaler vi har med de unge. På den måde forsøger vi
at sikre os, at der er hånd om eventuelle problematikker, og hvis ikke det er
tilfældet, træder vi til.
Samarbejdspartnere
Det er en naturlig del af vores arbejde på MidtbySjakket at være i berøring
med mange samarbejdspartnere. Samarbejdet er dynamisk, og vi både
modtager henvendelser med konkrete problemstillinger, og henvender os
ligeledes til relevante samarbejdspartnere, når det er aktuelt.
I marts måned har vores samarbejde blandt andet indeholdt henvendelser fra
eller henvendelser til:











SSP
Politi
Kontaktpersoner
Studievejleder
Fritidsjob Aalborg
Borgerhenvendelse
Socialrådgivere
AKU
Bibliotekarer
Fritidscenter
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Vi har fortsat arbejdet en del med de ”ældre drenge”. Det har både været på
et individuelt plan eks. hjælp til jobsøgning og generelle trivselsproblemer.
Også i gruppen, hvor der grundet den stærke relation har været mulighed for
at snakke om f.eks. fordomme mod danskere, eller personer af anden etnisk
herkomst end dansk, religion og kulturforskelle. Derudover har der været
samtaler om fremtiden, og tid til at fejre at to fik kørekort og en fik et 12-tal i
skolen. Drengene er i alderen 15-20 år.
Vi har haft tæt samarbejde med Frank fra Smedegården om en ung mand og
hans fremtid. Et fælles fokus og indsats har bidraget til at få skabt den rette
støtte til ham, og få ham på rette vej. Her har relationel koordinering
medvirket til at der blev lavet tydelig rammer for hvilken rolle vi hver især
spillede i forhold til den unge mand, og hvordan vi så kunne bakke op omkring
hinanden, så der hele tiden var fokus på den unge, og hvad der var det rette
tiltag for ham.
Voldsepisode på Skallerupvej og en smadret bil på Planetcenteret, har været
en del af bybilledet i Øst i januar, men det har dog ikke været de unge vi
arbejder med i Øst som har været involveret i dette.
I bybilledet i Øst er Trekantens ombygning lige straks færdig. Det nye køkken
og den generelle opfriskning af Trekanten, er nye forbedringer som kommer

MidtbySjakket
Vesterbro 81
9000 Aalborg

98 12 15 83
www.midtbysjakket.dk
facebook.com/midtbysjakket

17

beboerne i Aalborg Øst til gode, og vi forventer også at se den ungestrøm
komme tilbage til stedet som der var før renovering.
Vi er en del af den sidste gruppe blandt vores kollegaer der tager HAP
uddannelsen. HAP står for Hash Afvænnings Program. Det vil foregå løbende
over de næste par måneder, og til slut give redskaber til at kunne hjælpe unge
ud af misbrug.
I januar har det tværfaglige samarbejde bl.a. været med Smedegården,
Familiegruppen Øst, social boligarbejder fra Øst, kontaktpersoner og politi. Da
vi oplever de unge i forskellige kontekster, er et tværfagligt samarbejde af stor
betydning, da vi kan få et mere fælles dybdegående kendskab til de unge og
deres handlemønstre, og dermed understøtte hinandens arbejde.
Eks. på konkrete ungesager som vi også har arbejdet med i januar.
 Støtte til to drenge der skulle tage kørekort.
 Massiv støtte til dreng som havde brug for hjælp til rengøring i eget
hjem, og støtte til at håndtere en flytning til nyt hjem. Derudover massiv
støtte til den generelle trivsel som var meget dårlig.
 Støtte og samarbejde omkring en ung mand i forhold til at komme i job,
og komme væk fra gadebilledet.
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Der har været væbnet røveri i kiosken på Sallingsundvej, desuden har der
været biljagt som endte på Budumvej. Vi er ikke vidende om hvem der var
indblandet i disse episoder.
Efter henvendelse fra Fristedet omkring uro blandt nogle af deres unge og
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andre unge i byen (bl.a. Øst), er vi begyndt at komme i Grønlandskvarteret.
Der har været ballade på biblioteket, og der er blevet udøvet hærværk i
området. Derudover har de unge råbt efter beboere i området, og chikaneret
ældre
mennesker.
Vi har løbende mødt de unge, og de har ikke været begejstrede for kontakt, og
det har da også udmundet i lidt større konflikter. Samtidig er vi også begyndt
at komme mere på Fristedet, hvilket giver mulighed for at møde de unge i
nogle andre rammer, og de får et større kendskab til os. Vi har fortsat fokus på
at skabe en relation til de unge, så det måske med tiden åbner en mulighed for
at bedre samarbejdet med de unge i området.
Ved et SSP-møde blev der præsenteret en ny betjent, Mahmoud, også kaldet
Mac. Han bliver den nye kollega til Michael. Derudover modtog vi stor ros fra
social boligarbejder, Louise, som havde fået tilbagemelding blandt beboerne i
øst om at der nu igen var lidt mere ro i området. Der havde været klager over
unge der færdedes uden tilladelse i fælleshuset og smed skrald der, samt at de
var ubehøvlede. Det skulle, eftersigende, være den store gruppe drenge vi
arbejder med, og vi påtog os derfor ansvaret for at få talt med dem om
episoderne, og få en snak om generel opførsel. Dette havde så givet en positiv
effekt.
Der har været henvendelse fra Gudumholm skole vedr. rygestopforløb med tre
af deres elever. Efter opstartsmødet blev forløbet sat i gang med fokus på at
gøre de unge klogere på deres rygemønster, og give dem redskaber til at
kunne stoppe med at ryge. Forløbet strækker sig over flere mødegange, og
forsætter ind i marts måned. Der er løbende samarbejde med skolen.
I februar har det tværfaglige samarbejde bl.a. været med Familiegruppen Øst,
Fristedet, biblioteket på Grønlandstorv, kontaktpersoner og politi. Da vi oplever
de unge i forskellige kontekster, er et tværfagligt samarbejde af stor betydning
da vi kan få et mere fælles dybdegående kendskab til de unge og deres
handlemønstre, og dermed understøtte hinandens arbejde.
Eks. på konkrete ungesager som vi også har arbejdet med i februar.
 Støtte til dreng i forbindelse med læreplads på autoværksted, samt
støtte i forbindelse med skoleforløb.
 Massiv støtte til dreng som er i dårlig trivsel.
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Vi arbejder fortsat med den store gruppe drenge. Der er konstant ændringer i
deres skole-/uddannelsesforhold. De stopper i skolen, nogle bliver fyret osv. Vi
har i disse situationer hjulpet og støttet drengene i at finde alternativer. Vi skal
bl.a. have hjulpet en af de unge videre i forbindelse med skoleforløb på
TechCollege, da han dumpede til en eksamen. Han blev desuden fyret fra sin
læreplads, og skal herfra hjælpes videre. De andre går stadig i skole, og nogle
har arbejde. Der er dog 2 der stadig ikke er afklarede i forhold til jobs.
Trekanten er færdigbygget, men forbindelsen over til Tornhøj-området er ikke
etableret endnu, og derfor er det ikke endnu blevet et sted hvor man lige ”går
igennem”. Der kommer dog flere end før, og efter at Trekanten har lavet
”MakerSpace” i kælderen, håber de på at få flere unge derned. MakerSpace er
bl.a. 3-D print, laserskæring og print på tøj/tekstiler. Det er meget billigt at
købe materialer, og det er gratis at være der. Desuden er der personale der
kan hjælpe hvis der er problemer.
Fortsat rygestop-forløb på Gudumholm skole. Har derudover deltaget i møder
vedr. information for rygestop-instruktører.
Vi kommer fortsat i Grønlandskvarteret, og vi oplever stadig modstand fra
nogle af de unge. Vi samarbejder meget med Fristedet, og eftersom vi kommer
mere i klubben, giver det os mulighed for at lære de unge bedre at kende, og
de bliver mere vant til at se os som en del af området, og som nogen der vil
dem
noget
godt.
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I marts har det tværfaglige samarbejde bl.a. været med Familiegruppen Øst,
Gudumholm skole, Misbrugscentret, Trekanten, Fristedet, biblioteket på
Grønlandstorvet,
kontaktpersoner
og
politi.
Eks. på konkrete ungesager som vi også har arbejdet med i marts.
 Netværksmøde vedr. dreng med problemer i familien og skolen, og hvor
der er mistanke om misbrug og kriminel adfærd.
 Massiv støtte til dreng som er i dårlig trivsel.

Status i Sydvest
Januar/Februar/Marts 2018
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Skalborg
Vi har i denne periode været en del tilstede i området ved Multibanerne i
Skelagergården. Efter at Hasseris boligselskab lukkede det offentlige toilet ved
Multihuset, og vejret ikke har været til længere ophold på det åbne udeareal,
har der ikke i samme grad været aktivitet i dette område. Dog kan vi
konstatere at der stadig observeres efterladenskaber fra hashrygning ved læstederne. Den kommende periode byder på lunere vejr, og derfor siger vores
erfaring at området vil blive benyttet i større grad end den forgående periode,
og det vil derfor fortsat være et oplagt spotsted med stort potentiale for at
møde unge i vores opsøgende arbejde.

MidtbySjakket
Vesterbro 81
9000 Aalborg

98 12 15 83
www.midtbysjakket.dk
facebook.com/midtbysjakket

21

Vi oplever stadig at unge samles i køretøjer ved Bilkas P-plads/hus, primært
sen aften. Vi har dog ikke oplevet at disse unge opfører sig uhensigtsmæssigt.

Hasseris-området
Igen i denne periode har vi været tilstede i Hasseris området. Dette har
specielt været omkring kridtgraven og Hasseris centrum. Disse spotsteder har
været interessante da der stadigvæk observeres efterladenskaber fra
hashrygning. Vi har endnu ikke mødt nogle der var i gang med ryge, men dem
vi har mødt har vi fået en fin snak med omkring brugen af det offentlige rum
og hashrygning. Vi vil i den kommende periode stadig komme forbi disse
spotsteder da vi har en forventning om at møde interessante unge der.
Svenstrup
Vi har i denne periode kontinuerligt været tilstede i Svenstrup. Spotsteder som
bålhytte ved Svenstrup skole og omkring denne, Parkour-banen, omkring
hallen og på stisystemerne har været besøgt oftest. Vi har stadig et fint
samarbejde med bl.a. FC-Højvang omkring det opsøgende arbejde i området.
Målet med denne synlighed har været at klarlægge om de unge stadigvæk
benytter udearealerne, hvornår og hvordan de benytter dem, og hvad de unge
fortæller. Vi fortsætter med at være synlige i bybilledet i Svenstrup.
Vestbyen
Vi har været kontinuerligt tilstede i Aalborg Vestby med særlig fokus på
området omring Vesterkæret, havneområdet, Friluften mm. Her mødes oftest
mange af de unge der tit ses/mødes i bybilledet, og hvor disse unge er kendt
med flere problematikker. Flere af disse unge er tilknyttet FC-Vesterkæret, og
vi har derfor kontinuerligt besøgt denne ungdomsklub for at vedligeholde
samarbejdet omkring disse unge, og bevare den gode relation til de unge.
Dette har vist sig at være en rigtig god investering da relationerne til de unge i
vores arbejde er en vigtig del af at kunne bidrage til en fremadrettet sund
udvikling hos den enkle unge.
Vi har endvidere fortsat observeret en del efterladenskaber efter hashrygning
og pilleemballage i P-huset CW Obels. Dog har vi ikke antruffet interessante
unge der ville kunne passe på netop vores målgruppe.
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Beskrivelse af informationer fra/til samarbejdspartnere:
I denne periode har de primære samarbejdspartnere været FC-klubberne. Der
har været en del fokus på enkelte udsatte unge, hvor vi i tæt samarbejde med
FC-klubberne, har været en del af en strategi i forhold til at arbejde med dem.
Men også andre samarbejdspartnere har i denne periode været medspillere i
det arbejde med enkelte unge, her kan blandt andet nævnes socialrådgiver,
psykiater, psykolog, fritidsjobformidler, boligselskab, boligsocial vicevært m.fl.
Det har været unge med forskellige problematikker og grupper af unge med
uhensigtsmæssig adfærd.
Her er eksempler på nogle af de konkrete ungesager, vi har arbejdet
med:
I hele denne periode er der blevet arbejdet videre med individuelle unge.
Dette har blandt andet været, at støtte en ung at opretholde den struktur
omkring dennes medicinering, der i samarbejde med psykiatrien, tidligere har
lavet.
Ydermere har der været en del støttende samtaler omkring livet, kæreste
forhold og støtte i at bibeholde fritidsjob.
Endvidere hjælp til at administrere almene økonomiske opgaver. Denne ung
har ingen voksne i sit netværk, ej heller tilknytning til sin familie, så der har i
denne opgave også været en del omsorgsarbejde. Det forventes at der i den
kommende periode fortsat vil være en del arbejde med den pågældende unge.
Der har i denne periode også blevet prioriteret tid til at arbejde med en ung
der har en lang række problematikker. I denne opgave har en del ”guidning”
omkring interaktion til andre, følelsesmæssige udbrud, forståelse af
virkelighed, og en del snak om fremtiden, uddannelse, fritidsjob, kærester og
ungelivet generelt. Der har også været arbejdet med en anden ung der i stor
grad har brug for at der er voksne at tale med. Det vigtigste i denne opgave er
at være tilstede i relationen, være lyttende og støttende, da denne sårbare
udsatte ung blandt andet ikke har nogen sunde voksenrelationer.
Der har ligeledes været brugt tid, hvor hensigten har været at opbygge en
stærkere relation, for at skabe bedre grundlag for udvikling hos den enkelte.
Der arbejdes fortsat med en ung, som efter endt uddannelse nu holder
sabbatår i udlandet. Arbejdet med denne unge består i støttende samtaler
omkring voksenlivet, misbrug, relationer og undgå at vende tilbage til gamle
negative vaner. Hvad skal der ske i denne kommende tid? mm.

MidtbySjakket
Vesterbro 81
9000 Aalborg

98 12 15 83
www.midtbysjakket.dk
facebook.com/midtbysjakket

23

Status I Nord.
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Januar
Der samarbejdes med FC-centrene, diverse skoletilbud og andre uddannelser.
Dette samarbejde fungerer rigtig godt, og vi bliver inviteret med til
eksempelvis
netværksmøder,
hvor
vi
indgår
i
koordineringen
af
trivselsfremmende indsatser. Vi har tillige et godt samarbejde med job- og
socialcentret, i forhold til at fastholde de udsatte unge i f.eks. aktivering –
praktikplads - misbrugsbehandling.
Vangen:
Løvvangens bibliotek:
Vi har flere gange mødt unge, der bruger Løvvangens bibliotek til at hænge ud
og spille FIFA. De vil gerne snakke med os når vi kontakter dem, og de
fortæller at de normalt kom på Løvbakken. Et par stykker af dem fortæller at
de ikke har lyst til at bruge de andre tilbud i området, så dem vil vi prøve at
skabe en bedre kontakt til og finde ud af årsagen.
Tanken:
Der har ikke været den samme aktivitet på tanken af de unge og deres biler,
som vi ellers tidligere har observeret.
Skuret:
Det er ikke så mange af de gamle 18+ unge vi møder når vi besøger Skuret,
men vi hilser på dem når de holder på Skuret P-plads, hvor nogle af dem
stadig mødes.
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Løvbakken Kirkecenteret:
Vi har fået en henvendelse fra en beboer fra området. Der er ved kirken fundet
joints, sølvpapir og pakker med receptpligtig medicin. Vi har over en længere
periode observeret området, vi har dog kunnet konstatere, at det kun har
været en enkelt hændelse.
Togvognen:
Der er tegn på aktivitet inde i togvognen ved Løvvangskolen. Vi finder løbende
sølvpapir, jointpapir og generelt affald.
Uttrup:
Der har været meget stille i dette område, og det har kun været i området
omkring Mac Donald at vi har mødt unge, som der har været interessante for
os.
Lindholm:
Gl. Lindholm skole:
I skolegården under halvtaget, finder vi cigaretskodder og affald. Vi møder
unge der kommer i klubben på Lindholm, de bruger området til at sidde og
snakke uden voksne, fortæller de os.
Havnen:
I graffiti-hallerne møder vi unge der maler, men kan også se at stedet bliver
brugt til andet. Vi finder tomme flasker og joint, og affald.
Centrum:
Der har været meget stille i centrum af Nørresundby i denne måned. Vi møder
oftest kun unge der er på vej til bussen når de har fri fra skole, og om aftenen
er der helt stille.
På biblioteket møder vi mest unge studerende, der bruger stedet i forbindelse
med studieopgaver og ældre der kommer og læser aviser.
Hals:
Vi er hver anden fredag i Hals ungdomsklub fra kl 19.30. til 23.30 hvor vi
samarbejder med personalet og de frivillige om at fastholde de unge der er
begyndt at bruge klubben om fredagen.
Derudover tager vi rundt i Hals by og området og observerer om der er nogen
der hænger ud på de spotsteder de ellers har brugt. Der er en del unge som nu

MidtbySjakket
Vesterbro 81
9000 Aalborg

98 12 15 83
www.midtbysjakket.dk
facebook.com/midtbysjakket

25

bruger klubben, og vi hører at flere af dem, er de unge klubben gerne ville
have væk fra gaden og ind i klubben.

Eksempler på nogle af de konkrete ungesager, vi har arbejdet med:
Unge:





Hjælp til fastholdelse af aktivering.
Støtte til ung mand omkring hans opstart på brobygningsforløb.
Hjælp til ansøgninger om økonomisk støtte, samt forståelse
budgetlægning.
Støtte omkring en meget udsat ung mand.
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Februar
Vangen
Vi møder flere af de unge 18+, der kører rundt i deres biler i området, og der
er kommet en del nye til. Det er de unge som nu er blevet 18, og som tidligere
kom på Løvbakken og Gl. Kongevej. Der bliver ofte kørt lidt for stærkt, hvilket
vi har konfronteret dem med, og fortalt at det både er dem selv og andre de
bringer i fare, hvilket de virker upåvirkede over. Vi møder dem også på Ppladser rundt omkring hvor de sidder i bilen og ryger joints, dette er tidligere
fortalt til politiet.
Biblioteket:
Der kommer stadig en lille gruppe på 4-5 unge som spiller FIFA og sidder og
laver lektier. Vi oplever ikke at de er til gene for dem som ellers bruger stedet,
og de vil gerne snakke med os når vi henvender os til dem.
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Skuret:
Det er blevet færre unge vi møder når vi besøger Skuret, og personalet giver
også udtryk for at der er lidt stille for tiden. Deres P-plads bliver dog stadig
brugt til at de unge mødes i deres biler.
Uttrup:
Vi har mødt nogle unge der holder til for enden af den bygning hvor
købmanden ligger på Uttrup torv. Vi kan se at de ryger joints, men de har ikke
lyst til kontakt til os. Vi vil være mere observerende på området omkring
Uttrup torv, og besøge klubben på Gl. Kongevej lidt oftere for at se om det er
nogen af deres unge.
Lindholm:
Der er ikke meget aktivitet i dette område, vi møder og snakker ofte kun med
de unge der er på vej i klubben på Lindholm.
Der har dog været lidt aktivitet af fremmede biler i området, og personer vi
normalt ikke møder.
Gl. Lindholm skole:
Vi finder efterladenskaber fra at der er nogen der holder til under halvtaget,
men vi har ikke mødt nogen.
Ved Stationen:
Der er lidt aktivitet af unge, hvilket vi er opmærksomme på.
Havnen:
Der er stille og vi møder ikke unge der holder til men kan se at de bruger
graffitihallerne.
Nørresundby centrum:
Der er ikke nogen unge der holder til nede i midtbyen, dem vi møder er kun
for at komme til bussen eller hjem.
Hals:
Vi er ved at afslutte vores indsats i Hals, som har været en spændende
opgave. Det har været fantastisk at opleve sådan et engagement omkring
dette projekt, både fra ansatte og de frivillige. Vi har i denne periode fået en
god kontakt med de unge som kom i klubben, og fået en god indsigt i hvordan
det har været gennem et stykke tid for byens borgere.
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Vi oplever at der er kommet mere ro i byen og det er også det vi hører fra de
ansatte, og de unge som havde behov for et sted nu bruger klubben er dem
der møder op.

Eksempler på nogle af de konkrete ungesager, vi har arbejdet med:







Henvendelse fra bekymret forælder vedr. misbrug og
misbrugsmiljøet.
Hjælp vedr. økonomi.
Fastholdelse og opstartsmøde i forhold til aktivering.
Støtte til ung kvinde i forhold til at deltage i psykologsamtaler.
Støtte til at komme i samtale og forløb på misbrugsafsnittet.
Hjælp til økonomiske udfordringer.
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Marts
Uttrup:
Der har ikke været tegn på at de unge har opholder sig på spejdernes område,
og vi har ikke mødt dem på Uttrup torv i denne måned.
Ved McDonalds møder vi ofte flere af de unge, det er ikke vores indtryk at de
hænger ud der, men kommer kun for at spise.
Vangen:
Biblioteket: Vi har ikke mødt de unge drenge, vi tidligere er stødt på her og
som brugte stedet til at hænge ud efter skoletid.
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Vi møder dem i stedet udenfor på stierne, og de vil stadige gerne snakke med
os. De par stykker der ikke havde lyst til at bruge de andre klubber, ser vi kun
sjældent, men ved at netværket omkring dem har gang i noget.
Skuret: Vi besøger Skuret regelmæssigt og snakker med de unge og
personalet. Der er blevet en bedre stemning i huset efter at de ”gamle unge
18+” ikke kommer så meget i huset. Det har gjort at de unge som kommer
der nu, er nemmere at komme i kontakt med.
Lindholm:
Stationen: Der er unge som opholder sig i området, men oftest kun i kortere
tid.
Havnen: I graffitihallerne kan vi se at der har været aktivitet, der er smadrede
flasker og affald.
Centrum: Vi oplever at der er ved at komme lidt liv i byen igen efter en lang
kold periode. Vi har hilst på flere af vores kendte unge, så tror at en af dem
har fået lejlighed dernede.
Eksempler på nogle af de konkrete ungesager, vi har arbejdet med:








Motivations samtale vedr. misbrugs behandling.
Samtaler med ung mand omkring trivsels problematikker.
Samtaler med unge omkring økonomi.
Samtale med ung mand og rådgiver.
Ung mand genoptog kontakte til os igen, da han har brug for hjælp
til i forhold til ny læreplads.
Ung mand opstart på jobcentret.
Ung mand opstart på Tamu.

I den pågældende periode har vi samarbejdet med:







Familiegruppen Nord.
Rådgiver på Uddannelseshuset.
§100 teamet.
Skuret.
Fritidscenter Lindholm.
Fritidscenter Gl. Kongevej.
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Ungeaktivitetshuset.
Misbrugscentret.
Produktionsskolen.
VUC.
UU-vejleder.
Praktik-coach Lars Toft.
Træningsskolen.
Nørre Uttrup Kirke personale.
Langagervejs Gymnasium.
Psykiatrisk personale Aalborg sygehus.
SSP Hals.
Klubben i Hals.
Forælder.
Råt og godt.
Cafe Fair.

Fritidsjob Aalborg - status for fritidsjobindsatsen
Her kommer en kort orientering om fritidsjobindsatsen i januar, februar og marts
2018.

Introduktion
Fritidsjob Aalborgs kerneopgave er at hjælpe udsatte (herunder også de nyankomne
flygtninge) unge 13-17 årige tættere på arbejdsmarkedet. Vores indsats rummer
coaching og vejledning, etablering af ulønnede praktikforløb, fritidsjob med løntilskud
samt kontakt til arbejdsgivere om almindelige ordinære jobforløb. Fritidsjob Aalborg
har stort fokus på pleje af virksomhedskontakter og virksomhedsnetværk, således at
de unge løbende kan tilbydes gode jobmuligheder.
Metodisk anvendes en coachende og vejledende tilgang i samtalen med de unge. En
væsentlig del af opgaven består i at motivere de unge til at komme i et job, samt
oplyse de unge om arbejdsgivernes forventningerne til ungarbejdere.

Hvilke metoder anvender vi
Udgangspunktet for alt arbejde hos Fritidsjob Aalborg er relationsbåret, set i et
ressourceorienteret og anerkendende perspektiv.
Vi anser det derfor som vores fornemste opgave at hjælpe den enkelte unge tættere
på arbejdsmarkedet.
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Status for perioden
I perioden har der i Fritidsjob Aalborgs regi været afholdt i alt 131 afklarings/opfølgningssamtaler med unge.
Samtalerne har haft til formål at afklare de unges erhvervskompetencer/interesser og
styrke de unge i en jobsøgningsproces samt afstemme forventningerne til et job.
Samtalerne er meget vigtige i forhold til at bringe de unge tættere på
arbejdsmarkedet.
Der har i perioden været planlagt og afholdt 45 jobsamtaler i virksomheder/offentlige
institutioner.
I alt 45 unge er kommet i job heraf 21 jobs er på ordinære vilkår og 24 unge via
vores tilskudsordning, hvor afsatte midler i fritidsjobpuljen finansierer arbejdsgivers
lønudgift.
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Fritidsjobindsatsen , Aalborg Kommune
1. janaur - 31. marts 2018

21 ordinære
job

24
løntilskudsjob

45 jobsamtaler i
virksomheder/off.
institutioner
+
131 afklarende
samtaler hos
Fritidsjob Aalborg

MidtbySjakket -januar 2018
Leder:

Souschef:

Alle medarbejdere:

Dorthe Gade Hvirvelkær/ Anders Christensen.
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