
Udsatte Unge
- et ledelsesperspektiv fra praksis 



Det er godt 
at kende sit 
ståsted

Vi uddanner til livet, job og uddannelse

Vi vil have alle unge med

Vi lykkes i fællesskab med andre  

Vi siger ja til at tage den på den unges 
vegne – men vi vil ikke gøre det alene.



10. Klasse Centerets Kodeks

ALLE SKAL SES 
MED FLERE ØJNE

ALLE HAR RET TIL 
EN FRISK START

ALLE HAR KRAV 
PÅ RESPEKT

ALLE HAR EN 
STEMME



Et nyt handlegrundlag

Alle unge kan (periodevist) være 
udsatte – udsathed er ikke en 

permanent størrelse.

Forebyggende – foregribende -
indgribende

Case 1:  Drengen uden stemme



Den nye præmis – især i arbejdet med udsatte unge

Tværfaglighed er et skal!
Vi taler om det og er 
tydelige omkring det!

Vi gør noget ved det! 
Der er intern nul 

tolerance på at nøle, 
vente, ignorere, overse, 

stigmatisere osv..

Vi vil være 
professionelle omkring 

det!

Krav til partnere, 
forældre, elever osv. –

gøre det der skal til. 
Vi holder aftalerne.



Kultur

Opgaver

Struktur

Mennesker

Teknologi

H. J. Leavitt’s forandringsmodel

Hvor finder vi en ’indgang’? 

Hvordan er vores forståelse 
af vores organisation, i den 
kontekst vi er en del af i vores 
kommune?



Forandringer i den moderne innovations- og 
videnvirksomhed. © Steen Hildebrandt

Værdier

Mening

Relationer

Mennesker

Viden

En ny/anden måde at se 10. 
klasse og vores organisering i den 
kommunale kontekst.



Kommunal Unge 
Indsats



Koblingskompetence

”Fremfærd og CARMA, 2016”



Funktioner i koblingskompetence

BROBYGNING: evner at samle 
aktører, faglig og politisk ”næse” for 
problemer og interesser, og evner 
til at få udvekslet kulturelle koder.

KOMMUNIKATION: sproglige evner 
til at forstå meningsuniverser, 
kunne oversætte fagudtryk og 
talemåder, sociale kompetencer og 
forhandlingsevner.

KOORDINERING: kunne planlægge 
og sprede informationer, skabe 
sammenhæng mellem forståelser 
og handlinger og ”få tingene til at 
køre” ud fra normer og traditioner.

KOOPERATION: fleksibilitet og 
faglig konduite, helhedsforståelse, 
overtalelsesevner, iderigdom og 
evner til at give samarbejdet 
merværdi for alle.

”Fremfærd og CARMA, 2016”



”Det er dig 
der har den 

på den unges 
vegne.”

Det kræver ledelse og det kræver 
koblingskompetence

• Det tværfaglige arbejdes missing link. 

• Koblingskompetence er faglighed og tillid, at kunne 
se og indse sammenhænge i opgaverne.

• Den samlede kerneopgave skal drøftes, defineres og 
løbende fornyes. Vi lægger engagement, tid, viden 
og kunne sammen – vi lykkes i fællesskab.

”Fremfærd og CARMA, 2016”

Case 2: Familieafdelingen



Kapacitetsopbygning – det har vi gjort nu:

Ansat en trivselsvejleder – ergoterapeut (tidl. i sundhed og psykiatri)

Indført LifeSkills med MILIFE et modul pr. uge obligatorisk for alle unge i samarbejde med UU

Lavet et trivselsforum på skolen hvor vi professionelt koordinerer arbejdet 

Arbejdsdeling af hensyn til relations-arbejdet 

Lederen tager teten på det der sander til



En tværfaglige model

Trivsels 
Forum

Leder

AKT lærer

Trivsels-
vejleder

Skolesocial

rådgiver

Konsulterende 

PPR psykolog

UU 
vejleder

Støtte 
system



Værdisætning 
i det 
tværfaglige 
samarbejde

Kort tidshorisont for arbejdet – hurtighed, troværdighed og 
nærvær er nøglebegreber 

Vi tror på at kunne ved egen kraft. 

Vi tør blive med den unge når det er svært. 

Vi er på den ene side vedholdende og insisterende, på den 
anden side fleksible og meningssøgende.

Starter afdækkende og undersøgende; dernæst prioriterende

Ingen indsatser uden den unge adviseres, inddrages og 
forberedes.

Vi underretter gerne og allerhelst i samarbejde med hjemmet og 
den unge. Hvad skal der stå – gennemsigtighed og inddragelse. 





12 gode råd til ledere i tværfaglighed

1. Sig højt hvad du har brug for

2. Inviter dig selv ind i andres faglighed

3. Led opad – insistér på ledelsesrum til 
tværfaglighed

4. Prioritér lederne – skab tillid til, at deres 
medarbejdere er i trygge hænder hos dig

5. Vær tydelig, rammesættende og 
imødekommende

6. Hav klare værdier de andre kan koble sig 
på – invester tid til meningsskabelse

7. Italesæt det du ser – også selvom det 
udfordrer samarbejdet

8. Følg med - lad aldrig andre 
forvaltningsgrene ude af syne

9. Brug dit professionelle netværk til at skabe 
netværk for de unge

10. Husk at dit bagland er din vigtigste 
ressource

11. Giv aldrig op – og hold det ved lige! 

12. Vær ordentlig!


