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UFL ”Onkel Sofus” formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med 
særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanske-
ligheder. I UFL udvikles den unges interesse for, og evne til aktivt at medvirke i 
et demokratisk samfund. Derudover driver UFL ”Onkel Sofus” en klub for unge 
fra 16 år til 30 år, hvor hensigten er, at medlemmerne positivt engagerer sig i 
bestyrelsesarbejdet og tager ejerskab for aktiviteterne i klubben.
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Ufl 
– en del af uddannelsesplanen
Klubberne i Unge for Ligeværd kan være en vigtig del 
af en uddannelsesplan for unge med særlige behov.

Når en ung er færdig med en STU starter en ny periode uden 

den tætte kontakt til andre kendte unge på et uddannelsessted 

eller en skole, men det sociale netværk er meget vigtigt for de 

unges fremtid og deres mulighed for uddannelse eller job. Her 

kan UFL klubberne spille en meget vigtig rolle. Det har Ungdom-

mens Uddannelsesvejledning i Assens, sammen med en række 

andre institutioner, taget konsekvensen af.

- Som vejleder er udfordringen: Hvordan får vi de unge ud-

sluset på den bedste måde. Vi ved, at det sociale netværk og 

venskaber har en enorm betydning som fundament for de un-

ge, fortæller Jens Lundgreen, som er vejleder i Assens, under UU 

Odense og Omegn, for unge med særlige behov.

- Vi hører jo blandt andet fra nogle forældre, at de unge 

sidder for meget alene hjemme uden kontakt til andre unge. 

Det er uholdbart og psykisk usundt, og det en UFL klub jo 

blandt andet kan er at skabe kontakter og venskaber, mulig-

heden for at møde ligesindede og muligheden for at få drøf-

tet svære udfordringer og tvivl med de andre unge eller en vej-

leder i klubben. De unge kan få rigtig meget ud af en UFL klub. 

Derfor kan klubben være en ganske vigtig del af en uddannel-

sesplan.

Der var bare ingen UFL klub i Assens til at danne rammen for 

de unge. UU, det lokale CSV, produktionsskolen og ungdoms-

skolen have imidlertid fået øje for behovet og besluttede sig for 

at handle i fællesskab på baggrund af deres viden om behovet. 

Og det er fra da, mere præcist på en stiftende generalforsam-

ling den 24 juni 2014, at Onkel Sofus kommer ind i billedet.

- Vi nedsatte en arbejdsgruppe, søgte og fik 30.000 fra den 

lokale innovationspulje til at starte. Klubben holder til i ungdoms-

skolens lokaler i Glamsbjerg. Vi har klubaftener hver 14. dag og 

har muligheder for at arrangere udflugter, idrætsaktiviteter, fore-

drag og kurser. Det er et spørgsmål om, hvad klubbens medlem-

mer har lyst til, fortæller Jens Lundgreen.

- Klubben kører i en projektperiode frem til maj 2015. Der-

efter skal vi have den etableret og finansieret på fast basis, så 

det bliver en fast UFL klub. Det kan evt. være via innovationspul-

jen eller via folkeoplysningsloven. Vi får se. Jeg tror ikke, det bli-

ver et problem at få klubben etableret permanent.
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