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UngHerning er den kommunale ungdomsskole i Herning Kommune. 

Lov om ungdomsskoler ligger til grund for ungdomsskolevirksomheden. 

Folkeskoler udarbejder en kvalitetsrapport, men da det er vanskeligt at skaffe data på ungdomsskolevirk-

somhed på samme niveau, udarbejder UngHerning i stedet en årsrapport. I årsrapporten bliver der dels eva-

lueret på mål for 2017 og dels kigget fremad på indsatser i det kommende år. 

Generelt tilbageblik på 2017:  
Se yderligere i denne Årsrapport. Læs bl.a. om: 
 
SSP: Ny organisering, banderåd og radikaliseringsteam samt SSP 
Læseplan og handlingsplaner for forebyggelse af hhv. ungdomskrimi-
nalitet samt radikalisering og ekstremisme.  
 
Læringslokomotivet: I 2017 kom Læringslokomotivet til Herning. Læ-
ringslokomotivet afvikles igen i 2018.  
 
Vol. 2: Udvidelse fra 8 til 12 elever, og udvidelse med matrikel nr. 2. 
 
E-sport: UngHernings liga er blevet landsdækkende, og er i dag en af 
landets største ligaer i ungdomsskoleregi.  
 
Virtuel læringsplatform: (fjernundervisning) blev et nyt begreb i Ung-
Herning i 2017.  
 
Ungdomsklubberne: har i 2017 haft stort fokus på udviklingen af den 
pædagogiske tilgang, og arbejder på en tydeligere ungdomspædago-
gisk profil.  

Organisatorisk tilbageblik på 2017: 
Organisatorisk har der været fokus på arbejdsglæde og nedbringelse 
af sygefravær. 
Indsatser, der er sat i værk: 
 Temadag med alle faste medarbejdere med fokus på Social Kapi-

tal og herunder sygefravær.  
 Supervision til lærerne i Heltidsafdelingen 
 Ekstra personale ansat i Heltidsafdelingen 
 Sygefravær som fast punkt på MED 
 Implementering af 1-3-14 
 Indførelse af konsoliderings-år i skoleåret 2017-2018. 
 

Nye organisatoriske mål for 2018:  
Implementering af SSP-strategien – herunder fokus på lokale SSP-
grupper samt organisering i UngHerning.  
 
UngHernings strategiplan operationaliseres og gøres vedkommende 
for alle i organisationen, så alle medarbejdere får ejerskab for kerne-
opgaven og de indsatser og mål, som understøtter denne.  



HELTID 

Målopfølgning: 
 
2017 var et år, hvor der skete en stor udvikling af heltid. Lærerne 
blev KRAP uddannede, ressourceteamet kom for alvor i gang, Volu-
me 2 blev udvidet til to lokationer ved overtagelsen af Det Blå Hus i 
Gullestrup, samtidig blev medarbejdergruppen udvidet.  
 

 Alle skal blive så dygtige de kan 

 Alle skal være en del af et fællesskab 

 
Flest muligt skal gennemføre en 9 kl. afgangsprøve. I sommeren 
2017 afsluttede 69% af eleverne med en prøve i fagene dansk, en-
gelsk og/eller matematik. 
 
Deltagelsen i undervisningen skal øges. Igennem forudsigelighed og 
struktur skabes en større tryghed i undervisningen. Der er opnået en 
betydelig større deltagelse i undervisningen i 2017. Fokus på den 
fagfaglige undervisning er øget betydeligt, og afdelingen fremstår 
med en klart styrket faglig profil. 
 
Flest muligt skal opleve succes igennem praktikforløb i erhvervslivet. 
I skoleåret 16/17 gennemførte 18 elever et eller flere praktikforløb. 
 
En progression i elevens fremmøde. Mange elever i heltidstilbuddene 
har en baggrund med massivt skolefravær. For at øge elevens frem-
møde tages følgende tiltag: 

 Alle elever følger et individuelt tilrettet undervisningsforløb 

 Rammer og læringsmiljøet er unikt indrettet efter elevens be-

hov og læringsstil 

 Der bliver sat massivt ind på samarbejdet med forældre og 

bosteder. 
I 2017 skete der generelt en stor udvikling i elevernes fremmøde. 
Mange elever der kommer fra massivt fravær, passer nu fuldt ud 
skoletilbuddet. 

Mål for 2018: 
 
 Operationalisering af UngHernings strategiplan 

 Flere elever fra heltid skal opleve normaliteten 
igennem fællesskaberne i kommunens fritidstil-
bud, herunder UngHernings fritidsafdeling.  

 KRAP skal danne grundlag for det pædagogiske 
arbejde i heltid.  

Indsatser der underbygger målene: 

 

 Personaleprocesser omkring kerneopgaven samt 
øvrige elementer i strategiplanen 

 Som en del af elevplanerne, laver kontaktlærerne 
en overvejelse ift. elevernes mulige deltagelse i 
fritidsaktiviteter. Fritidsafdelingen byder ind med 
egnede hold. 

 KRAP konferencer skal være en del af teammø-
derne i heltid. 
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Volume 2 

 12 elever 

 Særligt udsatte 

 Primært fra bosteder 

Helius 

 22 elever 

 Udsatte unge 

 Unge fra Herning Kommune 

ErhvervsmuligHEDEN 

 12 elever 

 Erhvervsafklaring / Praktik 

 Individuelt tilpasset forløb 

MuligHEDEN 

 6 elever 

 Skolevægring 

 10 ugers forløb 

HELIUS til KMD mini tri i Odense - se video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlqINRv5XuI&t=5s 

http://ungdomsskoleforeningen.dk/laeringslokomotivet/evaluering.aspx
http://ungdomsskoleforeningen.dk/laeringslokomotivet/evaluering.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=hlqINRv5XuI&t=5s


FRITID 

Et uddrag af aktiviteter i fri-
tidsafdelingen: 
 Ungdomsklub 

 Knallertkøreskole 

 Boligsociale indsatser 

 Fælles elevråd 

 Fritidsundervisning, herunder: 

 Ferie- og weekendaktiviteter 

 Jagttegn & traktorkørekort 

 Fjernundervisning 

 Motorlære 

 First Lego League 

 E-sport 

 Og meget mere… 

Målopfølgning - Ungdomsklubber: 

Et stort mål indenfor klubområdet var fokus på kerneydelsen, hvor de ikke 

kognitive kompetencer er i spil. Medarbejderne skal være intentionelle 

voksne, der er nysgerrige på de unges liv, og som aktivt udviklinger læ-

ringsprojekter sammen med de unge. Indsatsen bygger på forskning fra 

Center for Ungdomsstudier (CUR), og Leder af CUR, Søren Østergaard, 

igangsatte processen med klubmedarbejderne ved sæsonstart i august. 

Mål for 2018: 

 Operationalisering af UngHernings strategiplan. 

 Ferieaktiviteter i alle skoleferier. 

 Højne fagligheden og tilgængeligheden af fritidsundervis-
ningen. 

 Klubbernes pædagogiske tilgang skærpes til en tydeligt defi-
neret ungdomspædagogik. 

 

Indsatser der underbygger målene: 

 Personaleprocesser omkring kerneopgaven samt øvrige ele-
menter i strategiplanen 

 Blive en del af Ungdomsringens projekt, klub-2020 

 Udvikling og lancering af UngHerning OnLine 

 Kompetencemålbeskrivelser på alle aktiviteter 

 Reorganisering af fritidsundervisningen 

 Genåbning af klubben i Lind med ny sundhedsprofil 

 Involvering i helhedsplanen for Gullestrup og Holtbjerg 
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2017 blev et både spændende og turbulent 

år for fritidsafdelingen i UngHerning. En ny 

klub i Haderup, en klub blev lukket pga. 

skimmelsvamp, en klub der blev flyttet og et 

fortsat fokus på en decentral struktur, så 

aktiviteterne foregår der, hvor de unge bor. 

Målopfølgning - Fritidsundervisning: 

E-sport: UngHerning valgte igen i 2017 at satse på E-

sport, og står pt. for en af Danmarks største E-

sportsligaer i ungdomsskoleregi. Der er deltagende ung-

domsskoler fra hele landet, og projektet bygger på anbe-

falingerne fra en kandidatafhandling fra Århus Universitet, 

som er udarbejdet af tovholderen på projektet. Ligaen 

bygger på bredden og fællesskabet, samt sundhed, stra-

tegi og god kommunikation. 

 

Boligsociale indsatser: I 2017 blev der igen satset på 

boligsociale indsatser som en central del af UngHernings 

forebyggende arbejde. UngHerning er pt. engageret i 

indsatser på Holtbjerg, Brændgaard og Gullestrup med 

bl.a. klubvirksomhed, lektiecafé, tilpassede projekter i 

samarbejde med de øvrige aktører i områderne. Eksem-

pelvis har vi et fodboldprojekt på Holtbjerg i samarbejde 

med Herning Fremad, hvor ca. 15 unge spiller fodbold på 

fredage og hvor målet er deltagelse i forskellige fodbold-

turneringer samt at de unge engagerer sig i foreningsli-

vet. 

 

Det vi ikke nåede i 2017 var kompetencemålsbeskrivelser 

for alle aktiviteter. Dette mål videreføres derfor i 2018. 

Målopfølgning - Knallertkøreskolen: 

1. oktober 2016 trådte den nye knallertlov i kraft, og således kan 

unge nu køre knallert fra 15 år. Det betød stort pres på knallertkøre-

skolen, og et klart mål for sæson 2016/17 var at udbyde ekstra kur-

ser, så de unge skulle vente mindst muligt. Ved at uddanne flere 

kørelærere samt indkøb af ekstra knallerter tog 322 unge knallert-

kørekort i 2016/17, hvilket er 111 flere end sæson 2015/16. 



SSP HERNING 
PULIKATIONER FRA 

SSP, HERNING: 

 SSP strategiplan 

 SSP læseplan 

 Handleplan for fo-

rebyggelse af ung-

domskriminalitet 

 Handleplan for fo-

rebyggelse af radi-

kalisering og eks-

tremisme 
 

Nyere ssp-initiativer: 

 Banderåd 

 Radikaliseringsteam 

 ungeprofilundersø-

gelse 

Målopfølgning: 
 

Herning Kommunes overordnede mål for CBL: 
 Alle skal blive så dygtige, de kan 
 Alle skal være en del af et fællesskab 
 
Disse mål opfylder SSP gennem SSP’s delmål, som er: 
 

 At sikre bedst mulig trivsel og livsvilkår for børn og unge i et godt net-
værk uden kriminalitet, mistrivsel og misbrug. 

 At skabe lokale netværk, der har en kriminalpræventiv indvirkning på 
børn og unges dagligdag. 

 At afdække og bearbejde årsagerne til at børn og unge begår kriminali-
tet, kommer ud i misbrug eller mistrives. 

 

Delmålene opfyldes især gennem følgende indsatser: 

 SSP-læseplanen, som blev godkendt i 2017. Læseplanen er i gang med 
at blive implementeret på alle Folkeskoler. Læseplanen indeholder for-
slag til ”Trivselsemner” i alle årgange. I 4., 6. og 8. årgang opfylder For-
midlerteamets indsats læseplanen. (Se tekstboks) 

 De lokale SSP-netværk, hvor deltagerne kender børnene/de unge, og 
derfor kan være med til, at tegne et billede af trivslen i deres lokalområ-
de. Netværkene består af repræsentanter fra skolerne, politiet, sagsbe-
handler (når det er muligt) evt. daginstitutioner og andre relevante sam-
arbejdspartnere. 

Mål for 2018: 

 Implementering af SSP-strategien – herunder fokus på lokale SSP-

grupper samt organisering i UngHerning.  

 

Indsatser der underbygger målet: 

 Samarbejdet i de lokale SSP-netværksgrupper skal understøttes 

i væsentlig grad, således at der i fremtiden findes velfungerende 

netværk i forbindelse med alle overbygningsskoler. 

 

 Social Pejling søges permanentgjort som en del af formidlertea-

mets undervisning på skolerne. 

 

 Aktiviteter fra SSP-strategien som ikke længere indgår i politiets 

resort skal omplaceres. 
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Det opsøgende team (DOT) 
Flere personer deler en stilling. 
 
Formål: 
 

 At lave kriminalitetsforbyggende arbejde 
blandt børn og unge i Herning Kommune. 

 

 At Herning Kommune har et professionelt, 
fleksibelt og omstillingsparat team, der 
kan rykke ud til brændpunkter i kommu-
nen, hvor unge mennesker samles, orga-
niseret og uorganiseret.  

 

 At være tryghedsskabende for borgerne i 
Herning Kommune, særligt børn og unge. 

 

 At skabe gode relationer til unge i en ud-
sat position, samt skabe en åben dialog 
med de unge. 



KONTAKT: 

UngHerning 

Valdemarsvej 343 

7400 Herning 

Tlf. 9628 7654 

Mail: ung@herning.dk 


