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Det er blot et af udsagnene fra DHI’s undersøgelser af de unges 

ønsker til et ungehus.

DHI har gennem nogle måneder kortlagt behov og ønsker til 

oprettelsen af et ungehus i Aarhus med arbejdstitlen Netværk-

stedet. Undersøgelsen har omfatte dels workshops med unge og 

en inspirationstur til Malmø. Undersøgelserne foretages på bag-

grund af en bevilling fra LBR, Det Lokale Beskæftigelsesråd for 

Aarhus og Samsø.

Fryshuset

For at kvalificere grundlaget for oprettelse af et ungehus har en 

arbejdsgruppe været en tur til Fryshuset i Malmø.

Fryshuset er et stort og kendt ungdomsmiljø i Sverige. Fryshu-

set har udspring i Stockholm men har afdelinger i Malmø og Gø-

teborg. Fryshuset er en paraplyorganisation, hvor mange forskel-

lige virksomheder og projekter bliver drevet selvstændigt men ud 

fra et fælles sæt værdier og samme mission. Det er et kludetæp-

pe, hvor aktivitet og indsats er rettet mod en bred gruppe af 

unge. Kilderne til indtægter er vidt forskellige – fra fonde, salg af 

ydelser som træning og foredrag, tilskud fra kommuner og regio-

ner samt sponsorater og donationer.

Fryshuset har tydelige værdier og det gennemsyrer hele orga-

nisationen, at de tror på de unges ressourcer og ser en særlig op-

gave i at få tag i de unge, der falder uden for systemet.

”Fryshuset har en simpel overbevisning: Opmuntring, tillid, 
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”de voksne
     skal hjælpe 
– og lade som om de slet ikke er der!”

”Det er de voksne og ikke de unge, der skaber et ungdomsmiljø. Derfor vil de 
inddrages i forhold til at etablere et ungehus. De ønsker selv at sætte deres præg 
på stedet og være med til at skabe indhold for eksempel være frivillige i en café 
eller ved at tilbyde ung-til-ung vejledning.”

ansvar og viden opbygger selvværd og bringer menneskers ibo-

ende kraft frem. Vi tror på respektfulde møder, hvor lysten til at 

deltage og de fælles interesser bygger bro over modsætninger, 

forskelle og øger forståelsen”.

Tillid og vejledning

I forbindelse med undersøgelsen har DHI blandt andet intervie-

wet en række unge om deres ønsker til et ungehus. Og man 

kunne jo snildt tro, at de unge helst så at voksne blandede sig 

helt uden om, når de taler om et ungehus. Sådan er det ikke.

De unge lægger vægt på, at de kan komme i huset med de-

res venner og få nye venner. De prioriterer koncerter, værksteder 

og oplevelser ud af huset men de prioriterer også kurser og mu-

lighed for lektiehjælp.

De understreger behovet for hjælp og vejledning, hvis den 

bliver givet på den rigtige måde. Det vil sige uformel vejledning 

de selv kan opsøge, og hvor de har mulighed for at forberede sig, 

gå hjem og tænke over tingene og vende tilbage igen på bag-

grund af deres overvejelser.

”De unge savner overblik over mulighederne som ung i kom-

munen og kan ikke finde rundt i systemet. De har ikke overskud 

til selvstændigt at afsøge mulighederne. Der er behov for en 

samlet indgang til vejledning i kommunen, hvor de kan møde 

voksne, der hurtigt kan guide dem på rette vej.”
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Unge voksne problemspottere

De unge udtrykker ønske om et bredt vejledningstilbud, der 

omfatter blandt andet bolig, flytte hjemmefra, psykolog, studie-

valg, økonomi, mobning, jobsøgning, kost og sundhed.

De lægger ikke skjul på, at medarbejderne i ungehuset gan-

ske vist skal være voksne, men de må ikke være længere væk fra 

deres egen ungdom, end de kan sætte sig i de unges sted og 

umiddelbart forstå deres tanker og frustrationer.

”Mange unge er bange for at fortælle om deres problemer 

med mindre de har trygge rammer og har tillid til de voksne, de 

taler med. De ønsker et sted, hvor de kan tage deres venner med, 

som de ved har problemer. De voksne skal kunne spotte proble-

merne, så de unge undgår selv at skulle konfrontere deres ven 

med det.”

Og på den vis er vi tilbage ved starten på denne artikel:

”De voksne skal både hjælpe og kunne lade som de slet ikke 

er der”. 

Eleverne i Centerklassen på Møllevangsskolen arbejde intenst og effektivt med deres ønsker og forestillinger om et Ungehus i Aarhus

sagt af unge om ungeHuset:
Det skal være for alle mellem 15 og 25 år
Det skal være frivilligt og anonymt
Det skal være trygt og overskueligt
Det skal være centralt placeret med en positiv indretning 
og atmosfære
Det skal ikke være en klub men et åbent sted
Det skal være gratis. Dog med betaling for ture og særli-
ge aktiviteter
De unge skal have medbestemmelse og være med til at 
skabe stedet
Der skal være fælles areal, café og mange rum til aktivi-
teter
Der må ikke være et pres om at leve op til noget
Voksent men stadig ungt personale som kan hjælpe med 
problemer
Et personale der er gode til at lade som de ikke er der
… og i den mere praktiske afdeling: For alt i verden rene 
toiletter


