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INDLEDNING
Forvaltning for Børn og Familie ved 
Kommuneqarfi k Sermersooq har 
etableret et Ungecenter i Nuuk. 

Ungecenteret vil omfatte en række 
tilbud: behandling til traumeramte 
børn og unge, ungerådgivning,  ef-
terværn og rusmiddelbehandling 
til børn og unge med pædagogisk 
støtte under misbrugsbehandling. 

FORMÅL OG MÅLGRUPPE
Centeret har til formål at sikre et 
Forebyggelses- og Behandlingsom-
råde, hvis tilbud og indsatser løb-
ende kan tilpasses de behov, som 
identificeres på Myndighedsområ-

det, samt indsatsernes dokumente-
rede effekt. 

Centeret understøtter mulighe-
den for at arrangere aktiviteter for 
børn og unge på tværs af Unge-
centerets tilbud. Derudover under-
støtter centerstrukturen et tæt samar-
bejde om overlevering, hvis et barn 
eller en ung skal overgå fra en foran-
staltning til en anden i centeret. For 
børn og unge, som kæmper med 
traumer, kan en god og tæt overle-
vering være central for behandlings-
forløbet, da det understøtter stabilitet 
og kontinuitet i behandlingen, og 
skaber tryghed i overgangen. 

VISITATION
For at modtage ét eller flere af 
Ungecenterets fire tilbud, skal den 
unge visiteres til Ungecenteret af 
en sagsbehandler ved Myndig-
hedsområdet. Visiteringer sker til 
Ungecenteret til en af dens afde-
linger. Inden visitering skal myndig-
hedssagsbehandler udarbejde en 
individuel handleplan for den unge 
samt udfylde visitationsskemaet. 

Disse dokumenter skal indgå i vi-
sitationssagen, som videregives til 
Ungecenteret.

Alle visitationer / visitationssager til 
Ungecenteret gives til centerleder, 
som efterfølgende, og i samarbejde 
med behandlingsleder og centerets 
øvrige personale, videreforanstal-
ter visitationssagen til den enkelte 
afdeling, som skal varetage en pri-
m ær rolle i udførelsen af støtte- eller 
behandlingsarbejdet.
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luftsaktiviteter. Derudover benyttes 
træning i at holde aftaler, fælles-
aktiviteter, individuelle samtaler og 
coaching som metoder til at ruste 
den unge til voksenlivet.

3) Efterværn
Efterværn kan tilbydes som en for-
længelse af en børnestøtteforan-
staltning til 18-23 årige unge med 
et særligt støttebehov i overgan-
gen til voksenlivet. Varigheden af 
et efterværnsforløb varierer alt efter 
behovet hos den enkelte unge. 

Forløbet kan dog senest afsluttes 
når den unge fylder 24 år.

De to efterværnstilbud består af:

1. Bo- og støttetilbud, der omfatter 
en ungdomshybel og et støtte- 
og kontaktforløb hos en efter-
værnsmedarbejder

2. Støtte- og kontaktforløb med en 
efterværnsmedarbejder

Bo- og støttetilbuddet med hybel er 
målrettet unge, som har behov for 
efterværn, og som ikke har adgang 
til egnet bolig. Det kan f.eks. være 
unge, som har været anbragt på 
døgninstitutionen eller ved en ple-
jefamilie. Unge som har en særlig 
rusmiddelproblem kan ikke optages 
i hybel uden deltagelse i rusmid-
delbehandling.

Efterværnsmedarbejderen har til 
opgave at støtte og hjælpe de 
unge med at etablere en selvstæn-
dig voksentilværelse, at navigere 
i voksenlivet og at nå sine mål. 
Støtten kan f.eks indebære hjælp 

til etablering i egen bolig, privat-
økonomistyring, arbejdssøgning, 
uddannelsessøgning, diverse dag-
ligdags gøremål samt fastholdelse 
i job og uddannelse.

Derudover støttes og guides den 
unge i at skabe netværk og rela-
tioner. Dette kan f.eks ske gennem 
træf og aktiviteter, som efterværns-
medarbejderne organiserer. Med 
udgangspunkt i handleplanen ud-
arbejdes en individuel udviklings-
plan sammen med den unge. 

4) Social pædagogisk støtte under 
misbrugsbehandling
Målgruppen for social-pædagogisk 
støtte under misbrugsbehandling er 
unge op til 23 år, som skal motiveres 
til at ændre deres vaner med mis-
brug og eventuelt begynde med en 
behandlingsforløb, er i gang med 
et misbrugsbehandlingsforløb eller 
netop har afsluttet et misbrugsbe-
handlingsforløb, og som har brug 
for yderligere støtte for at kunne 
praktisere / fastholde afholdenhed 
i hverdagen.

Tilbuddet skal fungere som bindeled 
imellem den unge og rusmiddelbe-
handlingen i hverdagen eller støtte 
den unge i at forblive motiveret til 
at stoppe sit misbrug.
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ORGANISERING 
Ungecenteret vil organisatorisk 
være opdelt i 4 afdelinger, som 
hver varetager én af centerets 4 
funktioner:

1. Social pædagogisk støtte under 
misbrugsbehandling 

2. Efterværn
3. Ungerådgivning
4. Behandling til børn med traumer

Ungecenterets organisering femgår 
af nedenstående fi gur:

FYSISKE RAMMER
Ungecenteret er placeret på to 
adresser: Saqqarlernut 14 og Farip
aqqutaa 10.  Lokalerne på  Saqqar-
lernut 14 vil huse misbrugsstøtteper-
soner samt efterværnsafdelingen. 

Behandling til traumeramte børn 
samt ungerådgivning vil være pla-
ceret på Farip aqqutaa 10, hvor 
der er 2 etager, som er egnet til at 
udføre adskilte aktiviteter. 

Centerlederen har kontor på Saq-
qarlernut 14, mens behandlings-
lederen har kontor på  Farip Aqqu-
taa 10. 

ÅBNINGSTIDER
Ungecenteret vil som udgangspunkt 
have åbent i tidsrummet 7-20 på 
hverdage og 7-22 på fredage. Åben 
rådgivning er hver torsdag 14-18.
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MÅLGRUPPE OG TILBUD
Overordnet henvender Ungecen-
teret sig fra 6-23 årige børn og unge,
som har behov for særlig støtte. 

Nedenfor er defineret specifikke 
målgrupper for de enkelte støtte– 
og behandlingstilbud.

1) Traumebehandling
Traumebehandling for 6-14 årige 
unge, som har oplevet voldsomme 
traumer. Traumerne kan have rod 
i f.eks. omsorgssvigt, seksuelle over-
greb, vold, dødfald eller lignende. 

Traumebehandlingen er helheds-
orienteret med fokus på at skabe 
rammer, som understøtter barnets 
udvikling som et helt menneske. 

I traumebehandlingen benyttes en 
miljøterapeutisk tilgang. Der skabes 
et leve-lære-miljø, hvor alle aspekter 
af det enkelte unges hverdag tilrette-
lægges sådan, at de støtter og 
bidrager til den terapeutiske proces 
og fremmer positiv forandring hos 
den unge. Behandlingen kan både 
tilrettelægges som et heldagstilbud 
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eller nogle få timer ugentligt efter den 
unges behov.

Heldagstilbud kan være hensigts-
mæssig, hvis den unge har mange 
udeblivelser fra skolen, mistrives på 
skolen eller ikke kan fungere i en 
normal skoledag.

2) Ungerådgivning
Ungerådgivning tilbydes til unge 
i alderen 10 til 18 år, som har et 
særligt støttebehov i forhold til 
familiære-, sociale- og/ eller ud-

dannelsesmæssige udfordringer.
Ungerådgiveren og den unge læg-
ger i samarbejde en plan for, hvor-
dan den unge kan nå målet, og 
ungerådgiveren støtter den unge 
i at realisere planen.

Ungerådgiverens virke indebærer 
et tæt samarbejde med den unges
forældre og øvrige netværk. Unge-
rådgiverne planlægger, afholder 
og deltager i pædagogiske akti-
viteter med de unge, såsom sport, 
håndarbejde, madlavning eller fri-


