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- Hvad der føles som omklamring og kontrol for en, opfattes 

som støtte og opbakning for en anden. Der er ikke én rigtig op-

skrift.

Med ovenstående leverede rådmand Hans Halvorsen måske 

dagens vigtigste pointe, da han indledte netværkets store event-

dag på Godsbanen den 3. september under overskriften ’Skal 

Aarhus have et ungdomshus’.

En af række repræsentanter fra blandt andet uddannelsesin-

stitutioner, byråd, myndigheder, de unge og interesseorganisati-

oner lyttede med og drøftede den videre fremtid for et ungdom-

et hus til ungdommen 
er et hus til mangfoldigheden

mens hus i Aarhus. På de næste par sider kan du samle indtryk 

fra dagen via billeder og tekst. 

Albert F. Helmig er en ung fyr, som ikke rigtig passede ind i det 
etablerede skolesystem. Han var skoletræt. Men med et nedbrud 
af vanetænkning, en sav i hånden og masser af ansvar i bagagen 
er den 16-årige vokset til at være en ung entreprenør. 
Udstyret med sav, boremaskine, hammer og masser af gå- på-
mod har han i 2013 bygget sin egen mobile scene og investeret i 
et lydanlæg. Alberts Container lyder navnet på foretagendet, som 
Albert beskriver som en ’audio transport container.’
- Jeg har selv stået for det hele og søgt penge til mit anlæg. Kon-
ceptet er, at alle skal kunne leje containeren.
- Jeg gik ud af 9. klasse i sommer. Næste år er jeg hos Frontløber-
ne. Jeg gerne være en, som laver projekter.
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Strategi og handling, idéer og nytænkning, struktur og økonomi samt netværk og fællesskab var overskrifter for gruppearbejdet. Gruppear-
bejdet gav en masse bud på de næste skridt i arbejdsprocessen:
- Der skal være et charter i huset. Det skal være et multihus for alle. Der skal være en massiv kerne til at drive huset. Der skal være tydelige vær-
dier. Der skal være plads og frirum til at komme og være. Huset skal være en træningsbane. Der skal være mulighed for anonymitet. Der skal 
være stærke drømme og visioner. Sådan lød nogle af forslagene til det videre arbejde.
- Alt efter hvem man spørger, blev idéen til et hus for de unge født vidt forskellige steder. Det viser bare, at rigtig mange gerne vil tage ejerskab 
for projektet. Det er fedt. Styregruppen arbejder på at have et konkret sted til et hus den 1. januar 2014. Har vi ikke det, har vi en proces for et 
konkret sted klar den 1. januar 2014, sluttede Keld Hvalsø Nedergaard, daglig leder for Netværket DHI, eventen af.
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FaKTa om 
neTværKSTedeT
-  Aarhus Kommune har sat sig som mål, at 95 % af en ungdomsårgang i 2013 har gennemført en ungdomsuddannelse. 

Kommunen er godt på vej, men har behov for nye metoder og tilgange til vejledning af de unge. 
Blandt 25-29-årige, som ikke har yderligere uddannelse efter grundskolen, var der i 2009 30 % udenfor arbejdsstyrken. For 
de unge med en ungdomsuddannelse var tallet 8 %.

-  I Netværkstedet skal byens ungdomsuddannelser og vejledningstilbud være til stede i huset, så de unge kan prøve sig selv 
af, få sparring og vejledning og snakke med andre unge, der går på uddannelsen. 

-  Huset skal have tilbud til unge med personlige problemer, der skal håndteres, før de er klar til uddannelse.
-  I Netværkstedet handler det om de unges hele liv, hjælp til at træffe valg samt støtte til at håndtere udfordringer og til at nå 

sine mål. 
Kilde: En praksisundersøgelse af ungdommens hus i Aarhus, Netværket Den helhedsorienterede indsats (DHI)

Projektleder Rikke Lund Ehrenreich frem-
lagde resultaterne af DHIs undersøgelse. 
Et klokkeklart budskab er, at de unge vil 
have et hus i midtbyen. Stedet skal være 
’voksenstyret’, men med en stærk ind-
dragelse af de unge. Det skal være et 
trygt og overskueligt sted med brede vej-
ledningstilbud og masser af tilbud og ak-
tiviteter. De unge vil være medbestem-
mende og inddrages. De vil tage ejer-
skab.
Et bud på, hvordan man kommer videre 
lige nu, er et treårigt eksperimentarium, 
hvor man laver en foreløbig udgave af 
huset og øver sig i at lave det bedste hus 
for de unge.
Rikke Lund Ehrenreich og dagens øvrige 
talere lagde især vægt på den begejstring 
og velvillighed, som projektgruppen har 
oplevet, hvor end ideen om Netværkste-
det for unge er blevet præsenteret.
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