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Resumé
Denne kvalitative undersøgelse er baseret på interviews med aktører, interessenter og unge i Hillerød Vest. Undersøgelsen beror udelukkende på interviewpersonernes oplevelser og erfaringer fra
området og er en opsamling på, hvad der opleves af behov for indsatser eller tilbud til unge i Hillerød Vest.
Undersøgelsen peger på, at der er behov for et samlingssted for unge på tværs af distrikterne i Hillerød Vest samt et tværgående netværk i klub- og skoleregi med henblik på at øge samarbejdet og
dialogen mellem distrikterne.
På baggrund af erfaringer fra udviklingen af Klub Vest kan der endvidere peges på, at der i en proces henimod et kommende værested bør tages højde for de unge og inddrage dem i hele processen.
Dette gælder også andre aktører, som eksempelvis frivillige, der ligeledes gennem medansvar og
involvering kan bidrage til processen.

Formål
Denne undersøgelse er en status på det kriminalpræventive arbejde i Hillerød Vest. Arbejdet er en
igangværende proces, der tog form i februar 2013. Processens kriminalpræventive sigte er at skabe
en platform, der inkluderer alle unge i området og dermed skabe større sammenhængskraft på
tværs af distrikterne i Hillerød Vest.

Baggrund
Baggrunden for at sætte fokus på Hillerød Vest er blandt andet, at de unge, interessenter og aktører
i området har givet udtryk for, at der i Hillerød Vest er behov for et fælles samlingssted for unge på
tværs af distrikterne, som et alternativ til at hænge ud på gaden.
Hillerød Vest er opdelt i tre distrikter; Hillerødsholm, Ålholm og Sophienborg. Hvert distrikt har
både skole, klubtilbud og et aktivt foreningsliv. Ifølge flere af klubberne og skolerne opleves distrikterne som separate med et sparsomt samarbejde på tværs af distrikterne1.
Kendetegnende for distrikterne er desuden, at de eksisterende klubtilbud ofte er for de yngre elever
(til og med 6. klasse). De klubber, der har et ungdomsklubtilbud, påpeger, at der ikke er de fornødne rammer og ressourcer i klubberne til at inkludere unge, som udviser risikoadfærd. Derudover
færdes de unge ofte på kryds og tværs af distrikterne, idet de har venner og fritidsaktiviteter i flere
distrikter. På baggrund af manglende klubtilbud samt de unges mobilitet opleves et behov for et
fælles samlingssted for alle unge på tværs af distrikterne i Hillerød Vest, som også inkluderer unge
med risikoadfærd.

1

Blandt klublederne er der dog et samarbejde på tværs i form af et tværgående netværk.

Metode
Arbejdet i Hillerød Vest bygger på en processuel arbejdsmetode, som er illustreret ved nedenstående model.

Fig.1:
U-vendingsmodellen illustrerer Basens arbejdsmetode og samarbejdspartnere ved indsatser i fokusområder.

U-vendingsmodellen viser en kontinuerlig proces, som eksempelvis anvendes ved indsatser i fokusområder. Processen består af tre faser; observationsfasen, refleksionsfasen og reaktionsfasen.
Med inspiration fra ovenstående model som arbejdsmetode, er Basens arbejde i Hillerød Vest ligeledes inddelt i de tre faser. Denne skrivelse er en opsamling på første fase, hvor vi har gjort os observationer og undersøgt områdets oplevelse af de unge, de unges oplevelser af området samt hvad
der skal til for at imødekomme de unges behov.
Under observationsfasen blev det dog hurtigt klart, at der var et stort behov og desuden muligheder
for at skabe en midlertidig platform for de unge. Frivilliggruppen i Klub Vest havde rammerne, og
de frivillige i boligområdet Skoleparken havde en god kontakt til en gruppe unge, der manglede et
sted at være. På Basens opfordring slog frivilliggrupperne sig derfor sammen om Klub Vest. Basens
arbejde i Klub Vest kan ses som en sideløbende proces, hvor erfaringerne kan bruges i udviklingen
af Hillerød Vest.

Tidsoversigt

Forår 2013:

Efterår 2013:

Proces Vest igangsat
(observer)

Kortlægning af Vest
(observer)

Ungeundersøgelse

Udvikling af Klub Vest
(reager)

Udvikling af Klub Vest

Klub Vest

Forår 2014:

(reager)

Fig. 2: Tidslinje over processen i Hillerød Vest

Opbygning
Rapporten er en kvalitativ undersøgelse baseret på interviews med områdets klubber, skoler, frivillige samt en omfattende undersøgelse, der har involveret omkring 650 unge mellem 12-16 år fra
henholdsvis Sophienborgskolen, Vestskolen og Hillerødsholmskolen i Hillerød Vest. Undersøgelsen bygger udelukkende på oplevelser, erfaringer og anbefalinger fra aktører i Hillerød Vest området.

Klubberne i Hillerød vest
Som et led i observationsfasen af Hillerød Vest er klubberne i området blevet inddraget med det
formål at undersøge klubbernes oplevelse af de unge i området samt klubbernes ideer til indsatser
for de unge.
De klubber, som er blevet inddraget, er henholdsvis Gadevang Asyl, Guldminen, Ødammen, Georgs
drage og Sophienborgklubben. Følgende blev taget op med klubberne:
1) Hvilke tendenser opleves blandt de unge i området omkring klubben?
2) Hvilke tiltag kan forbedre forholdene for de unge i området?

Erfaringer med de unge i området
To af klubberne har et fast ungdomsklubtilbud, mens andre tidligere har forsøgt at etablere et tilbud for de unge i klubberne. Ifølge de adspurgte er der ingen af de etablerede klubber med ungdomsklubtilbud, hvor unge med risikoadfærd kommer fast. Flere af klubberne har tidligere prøvet
forskellige forløb og indsatser for netop at imødekomme de unges behov. Men disse tilbud blev
hurtigt afbrudt blandt andet på grund af, at klubberne ikke er rustede til at håndtere de unges adfærd.
Blandt de interviewede påpeges det, at disse unge ikke ser sig selv som en del af fællesskabet, og
ikke i tilstrækkelig grad har et tilhørsforhold til den enkelte klub. De unge bliver med andre ord
ligeglade med stedet og dets kultur, hvilket ofte medfører konflikter eller eksklusion fra klubben.

Ideer til indsatser
Et fælles samlingssted
Flere af de interviewede nævner, at et fælles samlingssted i Hillerød Vest, som har de nødvendige
ressourcer til at håndtere både risikounge og ressourceunge, kan være løsningen. I den forbindelse
gør de adspurgte opmærksom på fire væsentlige forhold, de anser som vigtige, hvis et værested skal
kunne fungere:
1) Det er vigtigt, at de unge får et tilhørsforhold til stedet, da det har betydning for, at de kontinuerligt kommer samt bruger stedet på en hensigtsmæssig måde. De unge skal derfor inddrages, have medansvar og være med i hele processen.
2) Derudover er det vigtigt, at personalet har kompetencerne, enten uddannelsesmæssigt eller
erfaringsmæssigt, til at kunne håndtere risikounge.
3) En tredje faktor er muligheden for et samarbejde mellem frivillige og uddannet personale.
På baggrund af erfaringer fra Klub Vest er de frivillige en vigtig ressource, særligt i forhold
til relationen til de unge. Et samarbejde mellem uddannet personale og frivillige vil derfor
blot være en øget gevinst for de unge.
4) Desuden nævnes det, at et fælles samlingssted giver mulighed for en platform for faglig
sparring på tværs og øget samarbejde mellem klubberne, hvilket efterspørges af flere af
klubberne.

Tværgående netværk – med et forebyggende sigte
Som nævnt i ovenstående efterspørges et større samarbejde på tværs af klubberne, og derfor ønskes det at genetablere et tværgående netværk i Hillerød Vest. Der eksisterer i forvejen et klubledernetværk på tværs af klubberne, dog er det, der ytres ønske om i interviewene et netværk, hvor
afdelingsledere og klubmedarbejdere er repræsenterede, da de har den daglige kontakt med klubbens brugere.
Blandt de adspurgte er der flere ideer til, hvad et tværgående netværk kan omfatte. Det kan eksempelvis omhandle faglig sparring, vidensdeling, fokus på risikoadfærd og ideudveksling på tværs af
klubberne. Netværket giver dermed mulighed for at skabe sammenhængskraft mellem de mange
forskellige aktører i Hillerød Vest og derigennem medvirke til en forebyggende indsats i området.

Frivillige netværk
Der eksisterer flere frivilliggrupper i Hillerød Vest blandt andre ’Sophienborggruppen’, ungdomsklubben ’Klub Vest’ på Hillerødsholmskolen og indtil december 2013 ’Ung i Skoleparken’. Undervejs i processen er, som tidligere nævnt, Ung i Skoleparken og Klub Vest blevet slået sammen, således at de frivillige fra Ung i Skoleparken er blevet frivillige i Klub Vest, og Ung i Skoleparken er
lukket ned. Dette skete på baggrund af, at begge frivilligindsatser lå i samme område og var målrettet den samme gruppe unge. Det gav derfor god mening at samle ressourcerne ét sted.
Denne statusrapport er koncentreret omkring de frivillige i Klub Vest, idet de har kontakt til de
unge i området.

Klub Vest
Det er en udbredt opfattelse i området, at Klub Vest med sit arbejde har en afgørende positiv indflydelse på områdets unge. Klubben styres til daglig af frivillige kræfter, der med fællesskab og engagement har inviteret områdets unge indenfor – også unge som udviser risikoadfærd.
Klub Vests begyndelse
I 2012 indledte Ungdommens Røde Kors (herefter URK) og Basen et samarbejde på baggrund af en
henvendelse fra URK, der oprindeligt ønskede at starte et klubtilbud for unge i Hillerød Øst. Der
var dog større behov for en indsats omkring Hillerødsholmskolen i Hillerød Vest. Det resulterede i
en aftale med Hillerødsholmskolen, som stillede nogle kælderlokaler til rådighed for en kommende
klub. Klub Vest åbnede dørene i slutningen af 2012 og kunne tilbyde en ugentlig åbningsdag.
Som organisation er URK hovedansvarlig for Klub Vest. De frivillige i klubben forvalter opgaven i
det daglige og står for drift og udvikling af klubben. De frivillige har forskellige ansvarsområder
blandt andre er en kasserer, en står for administrative opgaver og en er aktivitetsleder og kontaktled mellem URK og Klub Vest.
Overordnet set er rammerne for klubben skabt i et tæt samarbejde mellem URK, de frivillige, de
unge, skolens SSP-koordinator og med Basen som facilitator.
Frivilliggruppen
Der er omkring 15 frivillige tilknyttet klubben. De frivillige repræsenterer et bredt ressourcefelt, der
tilsammen skaber en kombination af forskellige kompetencer, som åbner muligheder for at favne

bredere. Fælles for de frivillige er, at de har lettere ved at opnå en tillidsfuld og tæt relation til unge,
idet de frivillige ikke opleves som en del af kommunen og systemet, som flere af de unge har en vis
mistillid til. Endvidere har de frivillige et stort engagement, som driver og udvikler klubben, men
som også kan betyde, at der til tider mangler styring og retning på klubben.
Klub Vests unge
Der kommer mellem 25-30 unge i alderen 12-18 år til klubaftenerne tirsdag og torsdag. Det er både
unge med risikoadfærd og ressourcestærke unge. Halvdelen af klubbens kernebrugere, omkring 1015 unge, er ungesager i Familier og Sundhed i Hillerød kommune. Det er de af forskellige årsager,
men de gennerelle træk er mistrivsel og manglende sociale kompetencer, hvilket gør det vanskeligt
for de unge at agere i de forskellige sociale sammenhænge.
Udfordringer
De frivillige oplever ofte store socialpædagogiske udfordringer, hvilket blandt andet hænger sammen med klubbens brugerflade, der for halvdelens vedkommende er unge, som udviser risikoadfærd og har en socialt belastet baggrund. En del af de unge har fravalgt de eksisterende klubber, og
nogle kan simpelthen ikke rummes i de traditionelle tilbud i Hillerød vest. Det kan blandt andet
skyldes, at klubbernes tilbud ikke matcher de unges behov eller at nogle af de unge er blevet ekskluderet på grund af en for udfordrende adfærd.
Kan frivillige løfte denne komplekse opgave? Måske – og kun måske - fordi det netop kræver komplekse kompetencer at kunne drive en sådan klub på en hensigtsmæssig måde, og fordi de specifikke pædagogiske kompetencer mangler.
Men URK og de frivillige har fra starten troet på, at oprigtigheden, de gode relationer, tilliden, ungeinddragelsen, forskelligheden og fællesskabet tilsammen kan løfte opgaven og drive en frivilligstyret ungdomsklub.
Lyst til ny viden og nye kompetencer
Det har været vigtigt at medvirke til en større gensidig forståelse for SSP og de frivilliges og de unges forskellige roller i klubben. Mange myter og fordomme skulle aflives. Basen har derfor ved flere
lejligheder på klubaftener holdt oplæg om blandt andet konflikthåndtering og forskellige arbejdsgange i kommunen, ligesom de frivillige har deltaget på URK’s erfaringsudvekslingsdage for klubber. Dette for at få nye ideer, nye kontakter og udvikle den enkelte frivillige. Derudover er der aftalt
konflikthåndteringskurser med KIF (konflikthåndtering i foreningslivet).
Der er etableret tæt kontakt til Frivilligcentret i Hillerød netop for at drage nytte af deres viden og
de kontakter, de har med andre frivillignetværk. Derudover samarbejder klubben med Grundtvigs
Højskole, hvor elever, som har valgt NGO-faget, har lavet tiltag og aktiviteter for klubbens brugere.
Yderligere er der et samarbejde i gang med Erhvervsguiderne, som er en mentorordning, der hjælper unge i gang med en erhvervsuddannelse.
Der er fra de frivilliges side ytret ønske om at mødes med Familier & Sundhed for at tale om fælles
udfordringer.
Aktiviteter
Som nævnt er engagementet blandt de frivillige stort, hvilket også afspejler sig i de mange aktiviteter, der har fundet sted i klubben:

Fodboldturneringer, teaterture, arrangementer i TV-byen, superliga fodboldkampe, ishockey,
sportsdage, arbejdsdage, madarrangementer, musikkoncerter, backgammonturneringer, FIFA turneringer, brætspilsaftener, fisketure, filmaften, pokerturnering, fastelavnsfest, halloween, julearrangementer med bingo, temaaftener, sommerferieaktiviteter, pigeovernatninger, scooter og cykelværkstedstræf, overlevelsesture og samarbejde med andre klubber.
Økonomi
Da klubben er frivilligdreven, har URK det første år ydet økonomisk støtte. Derudover er den Boligsociale pulje i Hillerød kommune blevet søgt af flere omgange. Pengene er blevet brugt til indkøb
af blandt andet bordtennisbat, fodbolde, brætspil mm, afholdelse af arrangementer og eksterne
ture. En stor del af pengene er gået til istandsættelse af de slidte kælderlokaler, som klubben holder
til i. Lokalernes tilstand er blevet pointeret af mange af de unge i en rundspørge på Hillerødsholmskolen, og har vist sig at være en direkte årsag til, at nogen unge ikke ville komme i klubben.
Yderligere er pengene brugt på sommerferieaktiviteter, som strækker sig henover hele sommerferieperioden. I år støtter Basen sommerferieaktiviteterne. Grundtvigs Højskole har for nylig indsamlet en donation til klubben, hvoraf de fleste af pengene er blevet brugt til udstyr, efter højskolens ønske.
Perspektiver
Udviklingen af Klub Vest har medført en del nyttige erfaringer, som vidner om, at klubben har opfyldt et stort behov for et værested i Hillerød Vest. Erfaringerne viser også, at en frivilligdreven
klub er mulig og kan fungere, men uden økonomisk støtte, en driftsansvarlig og samarbejde med
professionelle bliver klubben nemt for ustabil.
Erfaringerne fra Klub Vest viser desuden, at hvis et samarbejde mellem frivillige og professionelle
skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt, at der er et ligeværdigt forhold imellem professionelle
og frivillige. Det vil sige, at de frivillige får ansvar og inddrages i hele processen på lige fod med
andre involverede samt anerkendes for deres indsats, hvilket er helt essentielt for frivilliges engagement og indsats.

Skolerne i Hillerød Vest
I forbindelse med processen i Hillerød Vest er skolerne; Sophienborgskolen, Vestskolen og Hillerødsholmskolen blevet inddraget.
Det samlede indtryk er, at skolerne ikke oplever de store problematikker i øjeblikket i forhold til
risikounge i skoletiden. Dog har skolerne i perioder problemer med unge, der hænger ud på skolernes område efter skoletid samt indbrud på skolerne.
I den forbindelse bliver det nævnt af de adspurgte, at dialog og samarbejde om unge med risikoadfærd, både mellem skole og klub i samme distrikt og distrikterne imellem, vil være gavnligt og have
en forebyggende effekt. Dette kan eventuelt udmøntes i et fælles netværk, hvor relevante fagpersoner bliver inddraget. Der har tidligere eksisteret et lignende netværk på tværs af distrikterne, hvilket flere af de adspurgte kan se en ide med at genoprette med henblik på en forebyggende indsats i
området.

De unge i Hillerød Vest
Som et led i denne undersøgelse er det nærliggende også at spørge de unge selv i forhold til, hvad
de oplever, der er behov for i Hillerød Vest. På den baggrund har Basen i samarbejde med SSPkoordinatorerne igangsat en omfattende undersøgelse; ’Din drøm – din by’, blandt eleverne i udskolingen på henholdsvis Sophienborgskolen, Vestskolen og Hillerødsholmskolen.

Ungeundersøgelsen del 1
Undersøgelsen er blevet afviklet over en længere periode – fra slutningen af februar til april 2014
og er opdelt i to faser. Den første del omhandler de unges ideer og ønsker for tiltag rettet mod unge
i Hillerød Vest.
Konkret foregik undersøgelsen for hele udskolingen på hver af de tre skoler. I løbet af to moduler
blev eleverne guidet gennem individuelle øvelser og gruppeøvelser under temaet ’din drøm – din
bydel’, hvilket mundede ud i en masse ideer fra alle elever. Afslutningsvis blev ideerne tildelt point,
og en top 4 ideliste blev udvalgt fra hver skole (se bilag 1).
Nedenstående figur viser programmet for undersøgelsens del 1:

Fra

Til

Tid

Aktivitet

10:15 10:20 00:05
Velkomst
10:20 10:25 00:05 Cooperrider del 1
10:25 10:28 00:03 Cooperrider del 2

Indhold/metode
Det skal vi i dag (formål med ungeundersøgelse + finde top 3
ideliste) + ambition om at realisere minimum én drøm
• Cooperrider; 1&1 individuelt | reflektér | husk! Skriv ned hvad
du tænker
• Cooperrider; 2&2 | tandemgruppe | én fortæller & én lytter!

10:28 10:33 00:05 Cooperrider del 1

• Cooperrider; 1&1 individuelt | reflektér | husk! skriv ned hvad
du tænker

10:33 10:36 00:03 Cooperrider del 2

• Cooperrider; 2&2 | tandemgruppe | én fortæller & én lytter

10:36 10:46 00:10 Cooperrider del 3a

• Cooperrider; 4&4 | nedskriv hvad der skal til for, at HH bliver
den fedeste bydel
Hæng alle flip-overs op i plenum

10:46 10:56 00:10 Cooperrider del 3b
10:56 10:56 00:00 PAUSE
10:56 11:31 00:35 Open Space

Open space: Gå rundt og kig på alle ideer/flipovers

11:31 11:31 00:00 Open space:
De 2 fødders lov

Vælg det forslag, du helst vil bruge din energi på ved at gå
hen til flipoveren

11:31 11:31 00:00 Top 4 findes!

Tæl point sammen

Fig. 3: Program for undersøgelsens del 1.

Ungeundersøgelsen del 2
Anden del af undersøgelsen blev afholdt som en samlet session for de tre skoler. Formålet med del
2 var at tage de unges ideer alvorligt ved at arbejde videre med de tre ideer, der var størst tilslutning til.
På selve dagen strømmede omkring 600 elever fra de tre skoler til Hillerødsholmskolens idrætshal.
I løbet af halvanden time blev de tolv ideer fra alle tre skoler reduceret til de tre ideer, der var størst
tilslutning til blandt eleverne. Det endte med: Starbucks, Kentucky Fried Chicken og Paintballbane2. Eleverne udarbejdede derefter en handleplan for ideerne. Efterfølgende skal de unge mødes
med tovholderen med henblik på at realisere ideen så vidt muligt. Eleverne får det primære ansvar
for processen – med hjælp fra tovholderen. I denne proces bliver der desuden tænkt i samarbejde
med blandt andet de lokale foreninger, klubber, skoler og andre relevante aktører.

Fra

Til

Tid

Aktivitet

Indhold/metode

10:15 10:30 00:15 Velkomst

Opsummering fra del 1, og formål
med dagen.

10:30 10:35 00:05 Valg I (12 ideer)

Alle går hen til den ide, man vil arbejde videre med.

10:35 10:40 00:05 Valg II (9 ideer)
10:40 10:45 00:05 Valg III (6 ideer)
10:45 10:50 00:05 Valg IV (3 ideer)
10:50 10:55 00:05 De 3 idéer er valgt +
intro til Cooperrider

Inddel i grupper af 8. Hent papir og
kuglepenne.

10:55 11:00 00:05 Cooperrider del 1

Individuel øvelse | reflektér | husk!
skriv ned hvad du tænker.

11:00 11:02 00:02 Cooperrider del 2

2&2| tandemgruppe | én fortæller &
én lytter.

11:02 11:22 00:20 Cooperrider Fælles

8&8 | Lav en fælles pil I Udfold hvem,
hvad, hvornår, hvordan.
Hjemmeside, datoer for de næste tre
møder, husk at medbringe pilene

11:22 11:29 00:07 Opsamling

Fig. 4: Program for undersøgelsens del 2.

Hvad kan undersøgelsen bruges til?
Undersøgelsen resulterede i 294 ideer fra alle skolerne. Ideerne spænder bredt fra sportsaktiviteter
som eksempelvis udendørstræningsområde, parkourpark, skøjtehal, trampolinhal til café, gamerklub og et ungdomshus i Hillerød Vest. Fælles for størstedelen af ideerne er, at de i bund og grund
handler om et samlingssted og fælles aktiviteter, om det så er træning på et udendørsområde, café
eller et sted, hvor man kan spille computer. Undersøgelsen, og de ideer som eleverne har bidraget
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Ideen med undersøgelsen er at tage alle ideer alvorligt, også ideer som eksempelvis Starbucks og KFC, der umiddelbart virker umulige at realisere. Opgaven efterfølgende bliver at få de unge til at tænke i elementer fra Starbucks og
KFC, som er mulige at realisere. Det kan for eksempel blive til en frivilligdreven café eller madklub.

med, tegner altså et billede af, at de unge i Hillerød Vest lægger stor vægt på samværet med andre
unge og ønsker mødesteder og aktiviteter, man kan være fælles om.
Udover at sætte fokus på de unges ønsker og drømme for området er undersøgelsen også med til at
samle de unge på tværs af skolerne og skabe et større samarbejde og sammenhængskraft mellem de
tre distrikter.
Som før nævnt, skal undersøgelsen yderligere bruges til at arbejde henimod at realisere tre af ideerne og dermed tage de unges drømme alvorligt. Til dette formål har Basen oprettet en hjemmeside
(www.ditvest.dk), hvor blandt andet informationer om processen og datoer for møder i de tre
grupper løbende opdateres.

Konklusion
På baggrund af denne undersøgelse, baseret på interviews og undersøgelser blandt unge, klubber,
skoler og frivillige i Hillerød Vest, må konklusionen være, at der blandt de adspurgte opleves et
behov for et fælles samlingssted for unge i Hillerød Vest området. Det viser blandt andet ungeundersøgelsen på skolerne, hvor 650 elever fandt frem til omkring 300 drømme og ideer for området.
Fælles for de mange ideer er, at de, overordnet set, handler om fælles aktiviteter og samlingssteder.
Klubberne er også inde på ideen om et fælles samlingssted, der samler distrikterne og de unge, og
foreslår desuden et netværk mellem distrikterne, som kan være med til både at øge dialogen mellem distrikterne samt have en forebyggende effekt. Ligeledes peger skolerne på fælles netværk og
dialog mellem distrikterne.
Klub Vest og det frivillige netværk er et eksempel på udviklingen af et værested i Hillerød Vest,
hvor ressourcestærke og ressourcesvage unge samles. Den store tilstrømning af unge, der fast
kommer i klubben, vidner om behovet for et klubtilbud i området. Et klubtilbud drevet af frivillige
har både sine styrker og svagheder. En af styrkerne er, at de frivillige har lettere ved at skabe en
tillidsfuld og tæt kontakt til de unge, idet de frivillige ikke anses som del af systemet, som nogle af
de unge har en vis mistillid til. En af svaghederne er, at en klub, udelukkende styret af frivillige, er
mere ustabil og sårbar, idet klubben er styret af og afhænger af de frivilliges engagement, som kan
være svingende og pege i forskellige retninger.

Anbefalinger
På baggrund af erfaringerne fra Hillerød Vest, som denne undersøgelse er en opsamling på, peges
på nogle anbefalinger i forhold til den forebyggende indsats i Hillerød Vest:

Figur 1



Der foreslås et netværk på tværs af distrikterne mellem klubmedarbejdere eller
klubafdelingsledere med et kriminalpræventivt sigte.



I skoleregi foreslås ligeledes et lignende tværgående netværk, gerne i samarbejde
med klubberne og andre relevante aktører i distrikterne.



I forhold til et eventuelt kommende værested anbefales det, at de unge skal inddrages og have medansvar gennem hele processen, da det giver grundlag for et tilhørsforhold til et kommende værested.



Et kommende værested kan med fordel drage nytte af frivilliges kompetencer. Det
anbefales dog, at det sker i samarbejde med professionelle.



I en proces, hvor både frivillige og professionelle inddrages, anbefales det endvidere,
at samarbejdet foregår på et ligeværdigt niveau, således at de frivillige inddrages i
hele processen, og får den nødvendige anerkendelse og ansvar, som er essentiel for
at lægge kræfter i frivilligt arbejde.
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Sophienborgskolen d. 20. feb. 2014
Top 4 ideliste:
142
KFC
108
Starbucks
86
Café
75
Udendørstræningspark
Alle ideer i rækkefølge efter point:
142
KFC
108
Starbucks
86
Café
75
Udendørstræningspark
74
Skøjtebane/-hal
58
Multipark - legeplads, skaterbane,
grill, mødested for unge
57
Paintballbane
55
Gokartbane
38
Skaterpark
35
Gamerklub (pc-spil)
32
Vandland/badeland/svømmehal
31
In-´n-out-burger
31
Parkourpark
28
Curlingbane
27
Segways
26
Driv-in-bio/ biograf
25
Amerikansk fodbold
25
kunststofbane
25
Kebabbar
24
3D art på jorden (fx ved gågaden)
20
Strand
19
Flere fester for 8. og 9.kl.
18
Wellnes/spa
16
Mini tivoli/forlystelsespark
16
Faraos cigarer

16
16
15
15
12
12
12
12
10
10
10
10
9
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2

Joe and the juice
Smoothiecafé
Zoo /dyreinternat
hardballbane
Milkshakebar
Slikbutik
IKEA
Mødested med wifi
Sportsaktiviteter fx fodbold
Indendørsskibaner
Fitnesscenter (på skolen)
Store LAN-parties
Et hus hvor man spille/bytte magic
Spillehal
Blockbuster
Fields/Magasin
Stor kantine (på skolen)
Bar
Gadelygter (langs skoven)
Udendørsatletikbane
Flere skraldespande
Isbar/frozen yoghurt
Filmstudie
Danserum (m. masser af spejle)
Bungeejump
Trampolin/”springland”
Lokaler til udlejning
Diskotek
Musikstudie
Svævebane
Klatrehal
Volleyballbane
Kreativt hus
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1
1
1

Musikskole
Cheerleading
Multibane
Bowlinghal

Hillerødsholmskolen d. 26. feb. 2014

Top 4 ideliste
333
150
146
146

Starbucks
Svømme med delfiner
Udendørsfitness
Flere shoppemuligheder

Alle ideer i rækkefølge efter point:
127
Skøjtehal
91
Forlystelsespark/tivoli
88
Diskotek 16+
85
Ungdomsfestival
69
Gynger ved busstoppestederne
64
Flere bustider
60
Fri wifi
56
Trampolinhal/hoppeland
45
Gokart
39
Paintball
38
Klubber/ungdomsklub
38
Flere koncerter og koncertsal
37
Strand (med beachvolley, skaterbaner og palmer)
32
Café
31
Musikhus
30
Skaterpark
28
Lovlig graffitivæg
28
Åben hal
27
Fitnessrum
22
Billigere mad og slik
23
Flere restauranter
20
Få open air og tivolicup tilbage
20
Lasertag
20
Gratis mad
19
Flere busser
18
Netcafé
18
Segways
17
Svømmehal

16
16
16
16
15
14
14
14
14
14
13
13
12
12
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6

Amerikanske butikker
Mødested om aftenen, hvor man
kan optræde med sit band
Kong Kaffe
Flere gratis fritidsaktiviteter
Spillecenter (computer, turneringer)
Flere fodboldbaner
Fitness (under 15 år)
Skolebusser
Madautomat
Gratis fitness
Flere og hyggelige parker
Gøre gågaden mere interessant
Indendørsskisportssted/ kunstig
skibakke
Ipads til elever
Stort teater
Rideskole
Zoo
Parkourpark
Museum
IKEA
Bedre ventesal på stationen
café og sportsmuligheder i skoven
Hygge og arrangementer på posen
(1 gang om måneden)
Chinabox
Fritidscenter
Hardballbane
Central Burgerking
Friluftsbad
Én fælles fodboldklub
Indendørsfodbold
Creater space
Spa
Bungee jump
Gratis musikundervisning
Klatrevæg
Fodboldturneringer
Flere ungdomsarrangementer (fester, konkurrencer mm.)

6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1

Sundhedsbevidste skoler (kantinerne)
Et sted, hvor man kan være sammen i ferien
Multihal
Flere computerspil
Nogle at snakke med om problemer
Udendørsevent
Fælles sport i multihal – et sted for
unge
Udstillinger
Rollespil
Gynger
Fælles sport (fx gratis fodboldcup)
Basketballbane
Flere årgangsfester
Arrangementer der omhandler
sundhed
Planetarium
Flere sportsaktiviteter
Oppustelig fodboldbane

Hillerød Vestskolen d. 7. marts 2014

Top 4 ideliste:
191
Gokartbane
130
Skøjtehal
94
Fri Hash
93
Paintball
Alle ideer i rækkefølge efter point:
91
Forlystelsespark - tivoli
80
Flere caféer
72
Badeland
61
Udendørsfitness
60
Ungdomshus
59
Bedre shopping muligheder
55
Parkour park

50
37
35
34
30
23
19
19
18
18
17
17
17
17
15
15
15
15
15
15
13
12
12
11
11
9
9
8
8
8
8
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4

Starbucks
En park – et sted man kan hænge
ud
Naturreservat – zoo
Springhal – åben hal
Diskotek 16+
Gratis offentlig transport
En bedre kantine på alle skoler
Slikautomater
Indendørs skisportssted
Badesø
Ungdomsbiograf
Golfbane
Skaterhal/-park
Forever 21
Fodboldturnering
Amerikansk fodbold
Lalandia
Torvehaller – små boder
Flere pølsevogne
Hesteudlejning
Festival
Segways
Macbook på skolerne
Ungdomsfester
Svømmehal
400 m. bane
Kampsport
Klatrevæg
Bedre transport m. bus
Pæne toiletter på skolerne
Wifi overalt
Sted man kan chill
Flere butikker
Flere sprogtimer
Skisportssted
Workshops
En uge m. tysk i Tyskland for 7. kl.
Forhindringsbane i en skov
Bazar
Læring om teknologi
Bungeejump
Et sted at leje film

4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Flere cykelstier
En skole for eliteudøvere
Kæmpe fodboldstadion
En udendørs skøjtebane
Mødested for unge (som fx
Headspace i Roskilde)
Drive in bio
Mangaklub
Motorcrossbane
Bedre oprydning
Sygehus
Flere arrangementer fx fester, lan
Dyregård
Minigolf
Ridebane
Rulleskøjtehal
Karaoke
Internet cafe
Svømmeundervisning på skolen
IKEA
Flere spisesteder
Badmintonbaner
Nyt ungdomscenter i vest
Ungdomsklub – 7,8,9 klasse
Flere forfatterkurser på biblioteket
Stort lokale til billig leje
It hus – læring til børn
Hillerød kanaler som i Venedig
Flere KRAMfester
Kreative events fx maling af bygninger
Pigeaftener 1 gang hver måned
Flere ridemuligheder
Idrætslejre i ferierne
Metalsløjd
Arbejde m. materialer – f.eks. robotter

Live rollespil
Festlokaler
Lasergame
Fitnesscenter for unge under 15 år
En strand
Aktivitetsklubber
Street fodboldbaner
Disneyland
Hoppeborg
RC-bane – fjernstyrede biler
Skydeklub for de 13-16 årige
Musikhal
Sommer året rundt – lukket område m. sol og varme
Militærbase
Bowlinghal
Praktik i militæret
Atletikbane
Ungdomspoliti
Helikopterflyvning
Kiosk tæt på Hillerød Vest skolen
Kunstgræsbane i Vest
Flere fodboldmål
Dunkin Donuts – butik
Multibane
Faldskærmsudspring
Bedre sportsmuligheder
Spanskundervisning
Anderledes butikker
Et udendørsbad
Safari Park
Tennisbaner
Legeland for små børn
Basketturnering
Fælles hyggested
Musikstudie

