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Forord
I 1996 udviklede en gruppe amerikanske forskere og behandlere en uddannelsesrettet støttemodel kaldet
RENEW (Rehabilitation for Empowerment, Natural supports, Education and Work) målrettet unge med
følelsesmæssige og adfærdsmæssige problemer (J. M. Malloy, Drake, Abate, & Cormier, 2010).
I løbet af de første år opnåede personalet positive resultater med unge, hvor deres uddannelsestilknytning
og -niveau blev forbedret, ligesom deres funktionsniveau, planlægnings- og struktureringsevner og
tilknytning til lokalsamfundet blev forbedret (Cheney, Hagner, Malloy, Cormier, & Bernstein, 1998; Hagner,
Cheney, & Malloy, 1999).
I oktober 2013 blev der etableret samarbejde mellem Psykiatrisk Center Ballerup (PCB) og University of
New Hampshire, og PCB fik overdraget rettighederne til RENEW-manualen. Ønsket var at afprøve de
positive resultater med RENEW fra USA og undersøge, om RENEW ville kunne indføres i dansk psykiatrisk
regi. I foråret 2014 indledte Center for Kompetence og Brobygning (CKB), Beskæftigelsesforvaltningen,
Københavns Kommune og PCB et samarbejde. Formålet med samarbejdet var at implementere og
videreudvikle RENEW i begge regi. Ønsket var at skabe en større grad af sammenhæng for de unge i deres
forløb på tværs af offentlige tilbud i forskellige sektorer gennem et tværsektorielt og tværfagligt
samarbejde.
Med samarbejdet mellem PCB og CKB etableret, blev RENEW i Danmark skudt egentligt i gang med en
workshop i december 2014, hvor personale fra både CKB og PCB blev undervist i at arbejde med RENEWmodellen af de amerikanske udviklere. I løbet af 2015 har personale arbejdet med modellen, og en
justerings- og videreudviklingsproces har fundet sted, hvilket har medført en revidering af de tilgængelige
værktøjer, som allerede var udviklet i USA, og udvikling af indhold til en RENEW Ungegruppe som en
væsentlig del af forløbet.
En stor tak til…
JoAnne Malloy og University of New Hampshire for god støtte og hjælp i implementeringsprocessen og for
at stille de udviklede amerikanske værktøjer til rådighed. Også tak til Douglas Cheney, som var den
indledende kontakt til RENEW.
Personale og ledere på Psykiatrisk Center Ballerup og Center for Kompetence og Brobygning, der har
bidraget i udviklingsprocessen med ekspertise, tid og velvilje – også når der var bump på vejen.
Niels Laurs Pedersen, mentor og underviser på Skolen for Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup, som har
været en værdifuld sparringspartner i udviklingen af materialet til Ungegruppen.
Helsefonden og Tværspuljen, der har bidraget med finansiering af projektet.
Unge der, hver gang de er blevet spurgt, har bakket op og stillet op med deres holdning til, hvordan RENEW
i Danmark bør udvikles.
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Læsevejledning
Manualens opbygning
Manualen har seks kapitler, hvor kapitel 1-2 beskriver baggrund for samt principper og idéer bag RENEW.
Kapitel 3-5 er metodebeskrivelse, som også er udarbejdet som praksisorienterede arbejdsredskaber; hhv.
en pixiebog med en metodebeskrivelse af hhv. det individuelle forløb og netværksarbejdet og en manual
for Ungegruppen.
I kapitel 1 beskrives RENEWs amerikanske historie og afsættet for arbejdet med RENEW i Danmark. Her
beskrives også baggrunden for at arbejde med denne målgruppe og afsættet for netop at vælge den
metodiske tilgang, der er valgt. I kapitel 2 beskrives principper og værdier for arbejdet med RENEW.
I kapitel 3 beskrives facilitatorens individuelle møder med de unge: hvordan opstartes et nyt RENEW-forløb,
og hvordan arbejdes der med RENEW-kort i en grafisk faciliteringsproces, hvor det bruges et værktøj til at
lære den unge at kende og opbygge en relation.
I kapitel 4 beskrives netværksarbejdet i RENEW-DK, og hvilke overvejelser, der ligger til grund for dette. Her
er der fokus på netværkets betydning, og den unges rolle i netværksmøderne såvel som facilitatorrollen i
netværksmøderne beskrives.
I kapitel 5 beskrives RENEW Ungegruppens rammer og strukturer.

Ændringer i den danske manual
Den største og mest markante tilføjelse til den danske RENEW-manual i forhold til den amerikanske er
RENEW Ungegruppen. Derudover er der lavet justeringer på baggrund af forskelligheder mellem Danmark
og USA. F.eks. er RENEW i USA målrettet unge i alderen 15-24, hvor målgruppen i Danmark er 18-30 år, og
Danmarks opbygning og strukturering af offentlige og sociale services er grundlæggende anderledes end
den amerikanske. Fokus er derfor på hjælp til at komme videre, få det bedre og komme ud af eventuel
overførselsindkomst ved at komme i uddannelse eller beskæftigelse i modsætning til i USA, hvor der er høj
grad af fokus på at gennemføre High School.
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1 Baggrund
1.1 Udfordring i arbejdet med udsatte unge med psykiske sårbarheder
I løbet af de seneste 20 år er der i Danmark sket en forværring af børn og unges (10-24 år) psykiske helbred
(Due et al., 2014; Psykiatriudvalg, 2013; Sundhedsstyrelsen, 2012). F.eks. har diagnosticeringen af autisme i
løbet af de sidste 20 år udviklet sig fra få promille til ca. 1 procent (Due et al., 2014). Der er også sket en
stigning i antallet af børn og unge med emotionelle lidelser som angst og depression, og i dag ligger
prævalensen et sted mellem 1,5 og 4% (Due et al., 2014). Samlet set udgør mentale sundhedsproblemer
den største sygdomsbyrde blandt børn og unge (Sundhedsstyrelsen, 2012), og 60-70% af unge menneskers
funktionsindskrænkning tilskrives psykiske lidelser (Patel, Flisher, Hetrick, & McGorry, 2007;
Psykiatrifonden, 2011). Dette kommer til udslag bl.a. i udbetalingen af sygedagpenge og førtidspensioner,
hvoraf 80% udbetales til mennesker med psykiske lidelser (Christensen & Larsen, 2011). Det vurderes
desuden, at op imod 60% af frafald på uddannelser skyldes mentale helbredsproblemer (Størup, Hjalsted,
Falk, Finke, & Sandø, 2012). Personer med helbredsproblemer er ligeledes i større risiko for at miste deres
arbejde, og arbejdsløshed i sig selv kan have indflydelse på identitet og selvfølelse (Christensen & Iversen,
2002).
Det er vigtigt, at der tages særlige hensyn til de problemstillinger, unge med psykiske lidelser har (Birleson
& Vance, 2008; James, 2007; McGorry, 2007; Psykiatriudvalg, 2013; Scott et al., 2009), f.eks. med en
uddannelsesrettet, koordineret og tidlig indsats for at undgå, at den psykiatriske lidelse forværres.
Socialt netværk er også en vigtig faktor, når man beskæftiger sig med mentalt helbred, da netværk har
betydning for at komme sig (Bengtsson & Røgeskov, 2009; Hendryx, Green, & Perrin, 2009; Neeleman,
Oldehinkel, & Ormel, 2003), og unge med et stærkt netværk, eller som aktivt deltager i sociale aktiviteter,
involverer sig i færre problematiske aktiviteter (Jessor, Turbin, & Costa, 1998). Nogle undersøgelser tyder
endda på, at sociale faktorer som f.eks. netværk måske har større betydning end typiske medicinske
behandlingsformer (Tew, 2013). Derfor er det essentielt at have fokus på at opbygge og udnytte et solidt
socialt netværk gennem meningsfulde aktiviteter f.eks. uddannelse eller beskæftigelse, når man
beskæftiger sig med at hjælpe sårbare unge videre i livet. En tilgang til at opnå dette kan være gennem en
tværsektoriel indsats hvor både mentalt helbred, uddannelse/beskæftigelse og socialt netværk er i fokus.

1.2 Formål
At hjælpe unge mennesker med psykiske sårbarheder1 videre i livet ved at udnytte og/eller opbygge deres
netværk, så de får højere grad af uddannelses-/beskæftigelsestilknytning og oplever en højere grad af
selvkontrol over og tilfredshed med deres liv.

1

I denne vejledning anvendes den lidt upræcise terminologi ’psykisk sårbar’, da unge i kommunalt regi ikke nødvendigvis har fået
en psykiatrisk diagnose. Se i øvrigt afsnitte ’Målgruppe’ for yderligere beskrivelse af målgruppen.
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1.3 Målgruppe og visitationskriterier
Målgruppen for RENEW-DK er:





Unge voksne med psykiske sårbarheder i gruppen 18-30 år.
Unge voksne, som på den ene eller anden måde oplever uddannelses- eller
beskæftigelsesproblemer, problematikker i relation til sociale eller hjemlige forhold, eller
udfordringer i relation til selvstændiggørelse, identitetskriser eller lignende, og som derfor kan have
gavn af et målsætningsorienteret forløb.
Unge voksne med forandringsønske: Når de starter i et RENEW-forløb skal man sikre sig, at de har
et ønske om, at der skal ske en forandring i deres liv, ligesom de skal være villige til at inddrage
og/eller arbejde med deres netværk i processen, da det er et bærende element i RENEW-forløbet.

Der er udarbejdet et dokument, der kan hjælpe personalet i visitationsprocessen, så de får spurgt de unge
om de relevante spørgsmål, så der sikres bedst mulig rekruttering (jf. Bilag A).
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2 Principper og værdier
Troen på at alle unge kan nå deres mål med den rette støtte og behandling er et bærende element i
RENEW. Derudover er beskæftigelse som værdiskabende for individet helt grundlæggende for tankegangen
i RENEW, hvorfor arbejdet med de unge centrerer sig omkring deres ønsker og behov i forhold til deres
fremtid. Dermed lægger RENEW sig tæt op af recovery-tankegangen2, som er et centralt begreb i arbejdet
med mennesker med psykiske udfordringer, f.eks. er recovery helt centralt i anbefalingerne fra Regeringens
Psykiatriudvalg og i Region Hovedstadens Visioner for fremtidens psykiatri fra 2011 (Psykiatri, 2011;
Psykiatriudvalg, 2013).

2.1 RENEW-principper
1. Selvbestemmelse (self-determination)
Den unge støttes til at udvikle færdigheder i beslutningsprocesser, problemløsning, selvforvaltning,
selvbevidsthed og selvinddragelse (Carter, Lane, Pierson, & Glaeser, 2006). Den unge hjælpes til
selv at sætte personlige mål, så muligheden for at opnå en følelse af succes under uddannelse og i
andre sociale miljøer øges. Unge udvikler dermed evner til at kommunikere deres drømme og håb,
forstå personlige begrænsninger og behov for støtte og definere de bedste veje til at nå deres mål.
1. Social inklusion
RENEW erkender, at de bedste og mest pålidelige støtter er dem, der er findes naturligt i det
fællesskab, man selv har valgt. RENEW-facilitatoren hjælper således til at identificere naturlige
støtter og arbejder mod, at de unge er i stand til at drage fordel af de sociale ressourcer, der er
tilgængelige for dem, og de unge støttes til at være aktive og værdsatte samfundsmedlemmer.
2. Rummelighed
I den amerikanske RENEW-model kaldes dette princip ’ubetinget pleje’. Det dækker over, at der
ikke kræves specifikke adfærdsmæssige kriterier for, at en ung person kan modtage RENEWydelser. Dvs. de unge fortsætter med at få RENEW-hjælpen så længe de ønsker, uanset om de
udøver problematisk adfærd, såsom kriminalitet, misbrug eller andet.
I Danmark kan vi grundet RENEWs organisatoriske forankring ikke være helt så ubetingede i
RENEW-støtten, da der f.eks. er lovmæssige krav om, at unge i beskæftigelsesregi har en vis grad af
fremmødepligt. Alligevel er princippet om ubetinget pleje vigtigt, da det indebærer en
rummelighed overfor adfærd, man potentielt fristes til ikke at acceptere.

2

Recovery er en ‘deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, goals, skills, and/or roles. It is a way
of living a satisfying, hopeful, and contributing life even with limitations caused by illness. Recovery involves the development of
new meaning and purpose in one’s life as one grows beyond the catastrophic effects of mental illness. ….’ (Anthony, 1993)
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3. Ressourcefokuseret tilgang
RENEW-forløbet har fokus på, hvad den unge kan gøre, ønsker at gøre og er god til at gøre. Dette
kan stå i modsætning til den tilgang, der tidligere har været tradition for i f.eks. terapeutisk arbejde,
hvor det kan føles naturligt og nødvendigt først og fremmest at fokusere på, hvilke sårbarheder og
problematikker, den enkelte unge har, så man kan arbejde på at eliminere disse. Pointen er, at
RENEW-processen skal hjælpe den unge til at udvikle et positivt syn på sig selv, så vedkommende
vejledes til at følge egne kompetencer, præferencer og behov.
4. Fleksibel planlægning og udvikling
Den enkeltes støtteplan er ikke begrænset til eksisterende programmer og ydelser, men trækker
snarere på en bred vifte af ressourcer for at sikre, at de unge er i stand til at nå deres mål. RENEWfacilitatoren hjælper den unge med at identificere nøjagtigt, hvad han eller hun har brug for af
støtte og lærer ham eller hende, hvordan man beder om hjælp. RENEW-facilitatoren har en
omfattende viden om naturlige og samfundsmæssige støtter og er samtidig bekendt med skole- og
institutionsressourcer, regler og bestemmelser.

2.2 En individualiseret tilgang
Hvordan indsatsen til den enkelte unge skal skrues sammen vil variere afhængigt af deres individuelle
behov, men overordnet kan der stilles et treleddet tilbud til rådighed. Som tilbuddet er skruet sammen i
Danmark lige nu tilbydes et 6-12 måneders forløb. Tilbuddet består af en kombination af individuelle
samtaler, netværksmøder og ungegruppesessioner, se Figur 1.
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Figur 1

Netværksarbejdet er af stor betydning i RENEW, og det efterstræbes at starte netværksmøder så hurtigt
som muligt i forløbet, ligesom det tilstræbes at afholde minimum 5 netværksmøder i løbet af forløbet (jf.
kapitel 4). Efter ca. tre måneder – afhængigt af, hvor langt man er nået, og hvad der passer til den unges
behov – starter den unge i RENEW Ungegruppen (jf.kapitel 5).
Den enkelte facilitator afgør sammen med den unge, hvordan de forskellige elementer i RENEW bedst
muligt støtter den unge i at komme videre. Ved at vurdere kvaliteten af den unges ressourcenetværk og
ved at afprøve små handlingstrin må man vurdere, om den unge har brug for mere eller mindre intensiv
støtte, og om der skal arbejdes på at udbygge den unges sociale netværk. Det er vigtigt at være
opmærksom på, at ændringer af den unges omstændigheder også vil medføre justeringer i processen. Hvis
en ung for eksempel bliver hjemløs, anholdt for besiddelse af narkotika eller har forsøgt selvmord, er det
nødvendigt, at facilitatoren samler de relevante teammedlemmer, så den unges team kan mødes for at
støtte vedkommende bedst muligt videre.
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2.2.1

Facilitatorens tilgang

RENEW-facilitatoren skal i kraft af sin opførsel over for den unge være med til at styrke færdigheder ift.
selvbestemmelse, så den unge lærer at kunne opbygge positive og gensidige relationer, lærer at skabe
forbindelser og gøre erfaringer, der kan opbygge kompetencer og selvtillid. Det betyder, at facilitatoren
endelig ikke må dømme de mål, drømme eller synspunkter, som den unge giver udtryk for. Tværtimod er
det vigtigt, at facilitatoren anerkender den unges drømme og udtrykker tro på, at det nok skal lykkes for
den unge på den ene eller anden måde, også selvom målet for facilitatoren i udgangspunktet virker
urealistisk. Pointen er at arbejde målrettet og bevare troen på, at det nok skal lykkedes for den unge – på
den ene eller anden måde.
RENEW-facilitatoren skal således:













Demonstrere kulturel kompetence, herunder empati og accept. Dette omfatter forståelse og respekt
for den unge og for familiens socioøkonomiske status, race, etnicitet, religion, køn, adfærd,
handicap samt andre faktorer, der påvirker, hvordan personen ser på sin situation eller andres
situationer.
Demonstrere samarbejdsevner, herunder en evne til at forhandle med den unge uden at bruge magt
eller være autoritativ. Facilitatoren skal acceptere den unges ideer uden at kritisere dem og skal
være åben over for vedkommendes meninger og synspunkter.
Fremme udviklingen af personlige relationer eller organisatoriske forbindelser (f.eks. socialrådgivere
eller behandlere i andre organisatoriske instanser), der vil støtte den unge lige meget hvilke sociale
og følelsesmæssige færdigheder, den unge har.
Udvise tålmodighed og omsorg snarere end at tilbyde løsninger hjælper facilitatoren den unge med
selv at opdage, hvad der ikke fungerer og hvorfor.
Tilbyde den information, der er nyttig for de unge, der hvor de er og for deres målopfyldelse.
Udøve gode rådgivningsteknikker, herunder stille åbne spørgsmål, der fører tilbage til det, personen
har sagt, tilbyde støtte og empati, omformulere for at sikre, at personen er blevet hørt, og
opsummere.
Påtage sig ansvaret for at følge op på tiltag med henblik på at opbygge tillid og tiltro til den unge.
Skabe øjenkontakt, bruge kropssprog og ansigtsudtryk, der angiver opmærksomhed og accept, og
som beroliger den unge.

RENEW-facilitatoren fortæller IKKE den unge, hvad han eller hun skal gøre, konfronterer ikke den enkelte,
deler ikke personlige historier (medmindre disse hjælper til selverkendelse), virker ikke distraheret og
bagatelliserer ikke personens vanskeligheder.
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2.3 Opbyggelse og udnyttelse af lokalt forankret, socialt netværk
Det kan være en afgørende hjælp for den unge at have gode forbindelser til lokalsamfundets ressourcer,
når han eller hun skal planlægge fremtiden. Identifikation af den unges egne naturlige støtter kan give
oplysninger om, hvem blandt den unges familie, venner og naboer, der er i arbejde og hvor.
Når den unges fremtidsplan er udviklet (for yderligere beskrivelse af hvordan, jf. kapitel 3), kan den unge og
facilitatoren udarbejde en liste over personer, der kan medtages i planlægningen og støtteprocessen. På
denne måde tydeliggøres det for facilitatoren, hvis den unge overhovedet ikke har et netværk, der kan
hjælpe med at komme i beskæftigelse eller uddannelse, og det kan i så fald være nødvendigt at tage
kontakt til andre familiemedlemmer, venner, tidligere lærere og/eller naboer, som kan udgøre den unges
beskæftigelsesrelaterede netværk. For at inddrage afgørende aktører i planlægningsprocessen er det
vigtigt, at facilitatoren kender til de mennesker, servicesystemer og institutioner, som er til rådighed i den
unges samfund og region.
Mange unge, især dem med følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer, har svært ved nye
situationer og er tilbageholdende i forhold til at bede om hjælp fra folk, de ikke kender. RENEWfacilitatoren kan i sådanne situationer hjælpe den unge med at arrangere job-/praktiksamtaler, tage med
den unge ud til jobsamtaler og coache ham eller hende gennem jobsøgningsprocessen.
2.3.1

Udnyttelse af eksisterende ressourcer

Den unges kortsigtede og langsigtede mål (jf. kapitel 3 og kapitel 4 for beskrivelse af målsætningsarbejdet)
vil til dels tydeliggøre hvilke ressourcer, der er nødvendige for at få succes. Ressourcer kommer i mange
former, herunder:
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Sociale ressourcer
Mennesker (familie, venner, naboer, lærere, mentorer, arbejdsgivere), som kan tilbyde deres tid,
forbindelser og ekspertise.
Menneskelige ressourcer
Personlig viden, færdigheder og evner hos den unge og hos de mennesker, han eller hun inddrager
i planlægningsprocessen.
Finansielle ressourcer
Penge og/eller adgang til finansiel bistand, der kan bruges til at opnå et mål (for eksempel penge til
at betale for en chaufføruddannelse).
Ressourcer fra systemer og institutioner
Disse omfatter programmer, behandling, ydelser og støtte, der leveres af private eller offentlige
organisationer.
Samfundsbaserede ressourcer
De programmer og ydelser, der kan skabe muligheder for, at de unge kan deltage i deres
lokalsamfund: disse kan omfatte fritidsaktiviteter, rekreative samfundsaktiviteter, lokale biblioteker

eller kunstprogrammer. I planlægningen af samfundsaktiviteter er det vigtigt at overveje, hvilke
støtter de unge får brug for for at kunne deltage på en meningsfuld måde.

2.4 Uddannelses- og beskæftigelsesfokus
Den økonomiske krise ramte danske unge hårdere end unge i f.eks. Sverige, Norge og Holland (OECD,
2013). Derfor fremlagde Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling en ambitiøs plan om, at mindst
95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse (Ministeriet for børn undervisning og
ligestilling, 2013; Psykiatriudvalg, 2013). Ønsket var både at hjælpe de unge og investere i Danmarks
fremtid.
Det er vigtigt at have fokus på at støtte unge med psykiske sårbarheder til at få en uddannelse og komme i
beskæftigelse, da uddannelse er en afgørende forudsætning for beskæftigelse senere i livet. Uddannelse
såvel som beskæftigelse er i sig selv identitetsskabende og helbredsfremmende (Christensen & Larsen,
2011; Illeris, Katznelson, Nielsen, Simonsen, & Sørensen, 2009, pp. 79-113; Mowbray, 1999; Rugulies,
Nielsen, Løngaard, & Madsen, 2011), og beskæftigelse kan være med til at styrke unge menneskers
ansvarsfølelse, selvværd, følelse af kompetence og uafhængighed, f.eks. gennem nye kompetencer ift.
administrering af tid og penge (Benz, Lindstrom, & Yovanoff, 2000). Beskæftigelse har således indflydelse
på identitet, livskvalitet og selvvurderet helbred, og studier viser, at personer med manglende tilknytning til
arbejdsmarkedet har flere helbredsproblemer end personer, der er tilknyttet arbejdsmarkedet (Kristensen,
2002). Ledighed i sig selv kan således have negative konsekvenser for det mentale helbred (Christensen &
Iversen, 2002).
Gennem mappingprocessen identificerer de fleste unge beskæftigelse som et vigtigt mål eller som et
middel til opnåelse af deres mål. Styret af de beskæftigelsesmæssige mål, som er identificeret af den unge,
arbejder RENEW-facilitatoren og den unge sammen om at beslutte, hvordan den unges forløb skal
fortsætte, og hvad der skal til for at opnå de identificerede mål. Dette foregår i høj grad gennem
netværksarbejdet (jf. kapitel 4), og nedenfor er beskrevet forskellige værktøjer, man kan bruge i denne
fase.
2.4.1

Planlægning af uddannelse

Facilitatorens opgave er at hjælpe med en afklaring ift. hvilken uddannelse og senere beskæftigelse, den
unge ønsker. Dernæst er opgaven at hjælpe den unge tættere på deres mål.
Hvis man arbejder med unge, der ikke har en uddannelse og ikke umiddelbart er klar over, hvad de kunne
tænke sig, men som ønsker en uddannelse, er UddannelsesGuiden (www.ug.dk) et godt sted at starte. Man
kan opfordre den unge til enten alene eller sammen med deres netværk at kigge på hjemmesiden, eller
man kan vælge at bruge tiden på selv at undersøge uddannelsesmulighederne sammen med den unge.
For at hjælpe den unge til at blive mere afklaret i uddannelsesvalg, kan man opfordre til, at de forsøger sig
med praktikker, så de får indblik i, hvad arbejdet indebærer, når de er færdige med uddannelsen. I nogle
uddannelsesinstitutioner, er det også muligt at komme i praktik på selve uddannelsesstedet, så de unge får
et indblik i, hvad det vil sige at gå der. Det er også en god idé at besøge uddannelsesinstitionerne, snakke
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med studievejledningen og i det hele taget undersøge, hvilke muligheder, der findes på uddannelsen.
Mange uddannelsessteder har f.eks. mentorer, som kan være en hjælp ved studiestart.
Når den unge starter på en uddannelse,er det vigtigt at gøre sig overvejelser omkring, hvorvidt den unge er
klar til det, og om den rigtige opbakning for at kunne gennemføre er til stede. Det er som udgangspunkt en
rigtig god idé for de unge at komme i gang, så de får mulighed for at opbygge kompetencer og udvide deres
netværk, men det er på den anden side også vigtigt at forsøge at forhindre, at den unge kommer til at
opleve studiestarten som et nederlag, hvis presset bliver for stort, eller de ikke har den rigtige støtte i
processen. Det samme gør sig gældende, hvis den unge vælger at gå direkte i beskæftigelse.
2.4.2

Planlægning af beskæftigelse

For de unge, som er interesseret i at komme direkte ud på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at de forberedes
på, hvad det vil sige. De skal vide, hvad det indebærer af jobsøgning, og de skal forstå det ansvar, der er
forbundet med det.
Hvis den unge allerede ved, hvad vedkommende gerne vil arbejde med, er det en god idé at udforske
beskæftigelsesformen, f.eks. via et praktikophold for at se, om det er lige så interessant, som de troede. I
den forbindelse skal den unge udarbejde et CV, som facilitatoren evt. kan hjælpe med – eller få netværket
til at hjælpe med – at udarbejde.
Hvis den unge ikke er klar over, hvad vedkommende ønsker at beskæftige sig med, kan man med fordel
hente hjælp gennem Mit Jobkompas (www.mitjobkompas.dk). Her skal den unge svare på forskellige
spørgsmål omkring, hvordan de ville håndtere en flytning. Selvom den unge ikke står overfor at skulle flytte,
giver svarene på spørgsmålene information om deres personlighed, og jobkompasset kommer
afslutningsvis med forslag til ledige stillinger, der kan søges, i nærområdet.
2.4.3

Andre vigtige færdigheder

Den unge skal lære grundlæggende færdigheder i økonomistyring, der omfatter at viden om, hvordan man
styrer sin økonomi ansvarligt. Man kan derfor f.eks. arbejde med, hvordan man udarbejder et
grundlæggende budget, der tager hensyn til betaling af leje/termin, forsikringer, varme/vand, elektricitet,
telefon, TV, internet mm.
Derudover er det vigtigt, at den unge arbejder med de psykiske vanskeligheder vedkommende har, så de
kan håndtere dem på en hensigtsmæssig måde. Dette kan f.eks. ske via øvelserne i RENEW Ungegruppen
(jf. kapitel 5).

2.5 Etiske overvejelser
RENEW-DK fungerer som et forskningsprojekt i 2015-16, og derfor er det vigtigt, at den unge skriver under
på en samtykkeerklæring om, at vedkommendes data må bruges i forbindelse med forskningen (jf. Bilag B).
Denne underskrives ved den første individuelle samtale med den unge. Efter forskningsprojektets
afslutning vil det også være relevant at indsamle data mhp. kvalitetssikring, og i givet fald må man overveje,
hvorvidt det er nødvendigt at få samtykke til indsamling af disse data.
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Unge, som er blevet henvist til RENEW, har ofte tidligere haft afskrækkende eller smertefulde oplevelser i
hjemmet, i skolen og i deres lokalsamfund. Mange af dem er meget sårbare, og man risikerer, at den unge
knytter for stærke bånd til deres primære kontaktperson. Derfor er følgende overvejelser vigtige:
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Er det til gavn for den enkelte unge at give et kærligt skub og presse lidt på, så de kommer videre,
eller er det mere nødvendigt med ro, så de unge kan finde fodfæstet igen?
Facilitatoren skal være opmærksom på, hvis et ungt menneske bliver for tilknyttet eller afhængigt
af hans/hendes støtte og kontakt.
Facilitatoren skal modtage hyppig supervision og passende institutionsstøtte for at sikre, at en
anden ud over RENEW-facilitatoren overvåger den unges situation og forholdet.
Det er vigtigt, at facilitatoren er tydelig overfor den unge ift. sine lovgivningsmæssige forpligtelser
om indberetning i tilfælde af misbrug, forsømmelse eller ulovlige aktiviteter, som den unge bliver
udsat for eller udsætter andre for.
Facilitatoren må altid have et opdateret overblik over mulighederne for hjælp ved
følelsesmæssige/eksistentielle kriser, f.eks. psykiatrisk akutmodtagelse eller livlinjen (jf. i øvrigt
institutionens gældende retninglinjer).

3 Individuelle møder med de unge
Dette afsnit beskriver i detaljer, hvordan et RENEW-forløb kan startes op og gennemføres. Afsnittet
indeholder en gennemgang af det indledende informationsmøde og dernæst den grafiske
faciliteringsproces. Faciliteringsprocessen er det indledende, relationsopbyggende arbejde med den unge,
som danner grundlaget for de videre målsætnings- og netværksarbejde.
Som et arbejdsredskab er udarbejdet en pixiebog (Pixiebog), der er nem for personalet at tage med, når de
skal lave RENEW-forløb med de unge. I pixiebogen findes spørgsmålene til hvert kort, såvel som
nedenstående eksempler på, hvordan der kan spørges ind til hvert kort for at få den unge i gang med at
tale.

3.1 Første session – forventningsafstemning og information om RENEWforløbet
Første RENEW-møde handler om at være tydelig omkring indholdet af RENEW, og hvad den unge kan
forvente sig. Den unge modtager en mappe indeholdende dokumenter omkring forløbet (Bilag D-Bilag J).
1. Forventningsafstemning (anvend evt. Bilag C og Bilag J)
2. Information om principperne og ideerne bag RENEW:
 Self-determination
De unge selv styrer sit forløb – de ved bedst selv, hvad der virker, og hvad de gerne vil.
Facilitatorens rolle er at støtte og hjælpe.
 Fokus på styrker
I RENEW arbejder man primært med de unges styrker og kompetencer. Man skal
selvfølgelig forholde sig til sårbarheder og barrierer, men fokus er på ressourcerne.
 Inddragelse af netværk
En vigtig pointe er at inddrage og/eller opbygge netværk i løbet af processen. Opfordr
derfor de unge til at tage pårørende med til samtlige RENEW-samtaler, hvis de har lyst til
det.
 Klar til forandring
Det er vigtigt, at de unge selv er klar til at arbejde på, at tingene skal være anderledes,
ellers nytter et RENEW-forløb ikke noget. Det er de unge, der skal lave det primære
arbejde.
3. Gennemgang af indhold i velkomstmappen
 Information om de forskellige dokumenter i velkomstmappen
 Præsentation af pixiebog (jf. Bilag F), den unges portefølje (jf. Bilag H) og forløb/tidslinje (jf.
Figur 1)
 Information om forskningsprojekt og indsamling af skriftlige samtykker (jf. Bilag B)
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3.2 Kortlægningsprocessen
De ni kort laves helst på flipcharts, men hvis ikke der er mulighed for det, fungerer det også på whiteboard
eller i papirform. Husk at tage et foto til dokumentation, hvis I vælger at bruge whiteboard.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er den unges kort, og derfor er det dem, der aktivt skal
udarbejde dem, så man sikrer selvbestemmelse og relevans.
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Mit netværk

Hvad virker?
Hvad virker ikke?

Mine drømme

3

4

5

6

7

Næste skridt

Styrker. Ting jeg har gjort

2

Mine mål

Hvem er jeg i dag?

1

Mine bekymringer, udfordringer og
barrierer

Min historie

RENEW-kort rækkefølge

8

9

3.3 Kort 1 – MIN HISTORIE
3.3.1

Formål

At høre om de oplevelser, der har gjort den unge til den person, vedkommende er.

3.3.2

Spørgsmål der kan stilles



Hvad har været nogle af de vigtigste ting, du har oplevet? Du kan gå så langt tilbage, som du vil?



Hvad var vigtigt ved det?



Hvordan havde du det med det?



Hvad resulterede det i?



Hvem var vigtig for dig i denne situation? Hvem var til stede?



Beskriv mere om denne situation...



Hvad har været nogle af de hårdeste ting, du har oplevet?



Hvad er nogle af de bedste ting, du har gjort?



Hvilke er de vigtigste steder, du har været?



Er der andet, du vil tilføje?

Tegn gerne en grafisk tidslinje med pile, der går fra den ene begivenhed til den anden.
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Eksempler på kort 1

20

3.4 Kort nr. 2 – MIG I DAG
3.4.1

Formål

Klarlæggelse af, hvordan den unges liv er nu, hvordan han eller hun har det, og hvad han eller hun mener
om det.

3.4.2

Spørgsmål der kan stilles



Beskriv, hvordan dit liv er i dag.



Hvordan går det derhjemme?



Hvordan går det her (behandling eller beskæftigelsestilbud)?



Hvad laver du normalt?



Hvordan har du det det meste af tiden?



Hvilke situationer gør dig glad eller får dig til at føle dig bedst tilpas?



Hvilke situationer får dig til at føle ubehag eller gør dig trist eller vred?



Hvad ville du ønske var anderledes ved din situation?



Hvordan beskriver du sig selv overfor andre?



Hvordan beskriver dine venner dig?



Hvordan beskriver din familie dig?



Hvilke forskellige roller har du? F.eks.: søn, søster, fodboldspiller, ven.
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Eksempler på kort 2

22

3.5 Kort nr. 3 – STYRKER OG TING JEG ER LYKKEDES MED
3.5.1

Formål

At undersøge, hvad den unge er god til og stolt af, og hvad, vedkommende synes, er lykkedes i livet.

3.5.2

Spørgsmål der kan stilles



Her må du gerne prale…



Hvad har du gjort, som du er stolt af?



Hvilke kompetencer brugte du for at gøre det?



Fortæl noget, som får dig til at føle dig stolt af dig selv, eller hvor du tænker: ”Det gjorde jeg godt!”.



Hvorfor gør det dig stolt?



Hvad laver du, når du har tid til dig selv?



Hvad kan du rigtigt godt lide at lave alene?



Hvad laver du i din fritid?



Hvad brænder du mest for?



Hvad siger dine venner, at du er virkelig god til?



Har du nogensinde gjort noget, som andre mennesker virkelig syntes var flot, sejt eller roste? Hvad var
det?



Er du kunstner? Spiller du et instrument, eller synger du? Læser du en masse? Er du god til at lytte? Kan
du holde på en hemmelighed?

Der tegnes to kolonner. I den første angives ting, den unge er god til, og i den anden kolonne angives de
ting, den unge er mest stolt af at have klaret.
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Eksempler på kort 3
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3.6 Kort nr. 4 – MENNESKER OG RESSOURCER
3.6.1

Formål

At finde ud af hvilke mennesker, der er vigtige for den unge, hvem de har brug for at samarbejde med, og
hvem man kan regne med til at hjælpe senere i forløbet.

3.6.2

Spørgsmål der kan stilles



Hvem er de vigtigste personer i dit liv?



På hvilken måde er disse personer vigtige for dig?



Hvad kan han eller hun gøre for dig?



Hvilke bestemte ting, vil du bede denne person om?



Hvem er du tættest på? Hvis du f.eks. skal have hjælp midt om natten, hvem ville du så ringe til?



Hvem kan du virkelig regne med, når du har brug for hjælp?



Hvem stoler du på er der for dig – ligegyldig hvad?



Hvem stoler du på, som du har lyst til at dele alt med?



Hvem stoler du mest på?

Der tegnes tre cirkler som vist på kortet nedenfor:


I den inderste cirkel tegnes de helt nære relationer



I den midterste tegnes positive relationer



I den yderste cirkel tegnes de forskellige professionelle, den unge er afhængig af i sit videre forløb



Uden for cirklen tegnes personer, den unge enten ikke har en relation til, men som er relevante, eller
personer den unge opfatter som ikke-hjælpsomme
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Eksempler på kort 4
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3.7 Kort nr. 5 – HVAD VIRKER? HVAD VIRKER IKKE?
3.7.1

Formål

Ved at identificere situationer og sammenhænge, der er nyttige eller skadelige for den unge, kan vi hjælpe
med at skabe situationer, hvor den unge har større sandsynlighed for at opnå sine mål.

3.7.2

Spørgsmål der kan stilles



Hvilke situationer har du mest succes med?



Hvilke kan du bedst lide? Hvorfor?



Hvilken type hjælp virker bedst for dig, når du skal lære nyt?



Hvad virker, når du forsøger at lære noget nyt?



I hvilke situationer føler du dig hørt og forstået?



Hvordan lærer du bedst og under hvilke omstændigheder?



Hvad gør dig glad?



Hvordan ved man, hvornår du er glad?



Hvilke typer situationer gør dig ked af det eller irriteret?



Hvornår har du problemer med at lære eller fortage dig noget nyt?

Der tegnes to kolonner. I den første kolonne beskriver den unge, hvad der virker for dem i de situationer,
hvor de oplever at ting lykkedes for dem. I den anden angives, hvad der ikke virker for dem, f.eks.
situationer, hvor de oplever problemer eller bliver irriteret.
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Eksempler på kort 5
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3.8 Kort nr. 6 – DRØMME
3.8.1

Formål

At give den unge mulighed for at drømme og være kreativ for at begynde at sætte rammerne for
fremtidsplanlægningen.

3.8.2

Spørgsmål der kan stilles



Hvis alt går som planlagt, hvordan ser dit liv så ud?



Hvad laver du til daglig og med hvem?



Hvad har du udrettet i din perfekte drøm?



Hvor bor du?



Hvem bor du sammen med?



Hvad laver du?



Hvad laver du, som er særligt sjovt?



Der er ingen hindringer her – du kan sige lige det, du vil.
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Eksempler på kort 6
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3.9 Kort nr. 7 – BEKYMRINGER, UDFORDRINGER OG BARRIERER
3.9.1

Formål

At finde ud af hvilke barrierer, den unge giver udtryk for, står i vejen for at nå hans eller hendes drøm.
Identifikation af barrierer er afgørende for at finde frem til, hvornår den unge oplever selv at kunne gøre
noget, ligesom det er vigtigt at afdække, hvilke former for støtte og muligheder, der er brug for i forhold til
at hjælpe den unge med at opnå succes.

3.9.2

Spørgsmål der kan stilles



Hvad kan forhindre dig i at opnå din drøm?



Hvad har tidligere forhindret dig i at komme i gang med at realisere dine drømme?



Hvad er du bange for, at der kan ske?



Hvad ønsker du IKKE, at der sker?
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Eksempler på kort 7
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3.10 Kort nr. 8 – MINE MÅL
3.10.1 Formål
At begynde på at skabe en logisk sammenhæng mellem den unges drømme og hvilke konkrete handlinger,
der er nødvendige for at nå dem.

3.10.2 Spørgsmål der kan stilles


Hvis du ser på din drøm, hvad vil du så gerne opnå det næste år eller to for at komme i den retning?



Hvornår vil du have opnået dine mål?



Hvordan ved du, at du har nået dit mål?



Hvad vil være anderledes, når du har nået dit mål?



Prioritér dine mål i den rækkefølge, du ønsker at opnå dem.

I målsætningsfasen udformes de handlingstrin og mål, der relaterer til den unges drøm, og det,
vedkommende ønsker at arbejde med. Det er vigtigt at afgrænse målsætning til en overskuelig ramme, der
giver mening for den unge (f.eks.: et år, 3 måneder el.lign.).
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Eksempler på kort nr. 8

34

3.11 Kort nr. 9 – NÆSTE SKRIDT
3.11.1 Formål
Konkretisering af den unges mål, ét mål af gangen og udarbejdelse af en plan, så den unge bevæger sig i
den retning, vedkommende ønsker. Det er vigtigt at få afdækket, hvilke personer der skal inviteres til at
hjælpe, og hvordan de kan hjælpe. Det er også vigtigt at den unge får prioriteret sine mål og tager
udgangspunkt i de mål, hvor motivationen for at arbejde med dem er størst (vær opmærksom på, at
motivationen kan ændre sig undervejs, og at dette kan være en god grund til i en periode at fokusere på
nogle af de andre mål, den unge har opstillet).

3.11.2 Spørgsmål der kan stilles


I forhold til nogle af dine bekymringer, hvad skal du så først og fremmest gøre for at arbejde henimod
dette mål?



Prioritér hvad du vil gå i gang med først.



Hvilke ressourcer har du brug for?



Hvem er de(n) bedste person(er) til at hjælpe dig med dette næste skridt?



Er der andre personer, end dem der er til stede her, du skal invitere til at se din plan og komme om
bord? (Forældre? Kæreste? Sagsbehandler? Terapeut? Pårørende? Mentor? Kontaktperson?)

Foretages optimalt på et netværksmøde som en brainstorm, hvor alle kan være med til at komme med idéer
til, hvad der skal til for at opnå målene. Kortet udfyldes som en brainstormingproces, hvor den unge og evt.
de øvrige mødedeltagerne byder ind med konstruktive og positive idéer til konkrete handlinger, den unge
kan udføre for at nå sine mål. Den unge kan til enhver tid afvise idéer, de andre mødedeltagere kommer
med.
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Eksempler på kort 9
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3.12 Evalueringskort efter mappingprocessen – ER VI PÅ RETTE VEJ?
3.12.1 Formål
At sikre sig, at den unge og facilitatoren er enige om, hvad status er, og at processen og formålet med
arbejdet giver mening for den unge. Ved at lave dette kort sikres større gennemsigtighed og tydelighed ift.
processen. Det er derfor vigtigt at eventuelle uklarheder og usikkerheder afdækkes, så facilitatoren og den
unge er helt enige om, hvad formålet med processen er, og hvorfor man arbejder med de ting, man
arbejder med.
3.12.2 Spørgsmål der kan stilles


Giver processen og det arbejde vi laver mening for dig? Hvorfor/hvorfor ikke?



Hvis du med dine egne ord skal forklare RENEW-processen, hvordan vil du så forklare den?



Er du tilfreds med din indsats? F.eks. mødestabilitet?



Hvad har været godt i processen?



Er der noget, vi skal gøre anderledes fremover?
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4 Netværksarbejde
Netværksarbejdet i RENEW er helt centralt, når man skal begynde at arbejde med at nå den unges mål. Det
er ved at udnytte de forbindelser, den unge har eller kan få, målene kan nås, f.eks. gennem støtte,
forbindelser eller anden hjælp. Ofte vil en del af arbejdet i denne fase handle om at hjælpe den unge
nærmere en uddannelse eller beskæftigelse, jf. s. 14-15 for konkrete idéer til dette arbejde. Nedenfor
beskrives mere detaljeret, hvordan RENEW-facilitatoren kan inddrage og udnytte ressourcerne i den unges
netværk.

4.1 Rammer for netværksarbejdet
4.1.1

Hvad er et netværksmøde

Netværksmøderne et helt overordnet møderne der strukturerer den proces, som iværksættes, når
kortlægningsprocessen afsluttes. Dvs. at det er på netværksmøderne, der laves aftaler om, hvilke mål man
skal arbejde med, hvordan man skal gøre det, hvordan man skal arbejde med eventuelle barrierer, og hvad
status for arbejdet er.
4.1.2

Deltagere

Nogle unge kan have et omfattende socialt netværk og afholde formelle teammøder med et stort antal
mennesker. For andre unge kan planlægningsmøderne være ganske små, f.eks. kun med et enkelt
familiemedlem som deltager. Der er således ingen minimumskrav til antallet af deltagere. Til det første
netværksmøde, hvor den unges kortlægningsproces og handleplan skal fremlægges, inviteres typisk en del
personer. Når man når længere hen i målsætningsprocessen er det relevant at være mere afgrænset i,
hvem man vælger at invitere, så de personer, der kommer, også er dem, den unge mener, han eller hun
kan få hjælp fra.
Hvem kan inviteres til et netværksmøde? I princippet alle – så længe de på den ene eller anden måde har
betydning for de at opnå de mål, den unge arbejder henimod. Eksempler på typiske deltagere i et
netværksmøde er: socialrådgiver, behandler, familie, venner, kollegaer etc.
4.1.3

Indhold

Indholdet på mødet forberedes altid forinden i samarbejde med den unge, og der er ingen grænser for,
hvad der kan tages op, så længe det er noget, der opleves relevant for den unge, og det er noget, der
underbygger processen med at nå nærmere målet. Temaer på netværksmøderne kan være: arbejde,
uddannelse, økonomi, motivation, statusopdatering, at øve sig i sociale relationer, at tage hånd om sociale
problemstillinger etc.
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4.1.4

Udbytte

Da indholdet på netværksmøderne kan være meget forskelligartet, som beskrevet ovenfor, vil udbyttet
også være det. Dog kan udbyttet fra et netværksmøde dog oftest passes ind under nedenstående mulige
temaer:
•

Iværksættelse af handleplan.

•

Inddragelse af netværk, da netværk har betydning for at den unge kommer sig.

•

Give den unge selvbestemmelse, lære den unge at tage kontrol over sit eget liv.

•

Vigtigt at være ressource- og målorienteret.

•

Fejring af succeser sammen med den unge.

•

Opnå de mål der er sat.

•

Planlæg transition ud af RENEW

4.2 Forberedelser inden netværksmødet
Facilitatoren holder møde med den unge, hvor der snakkes om:
1. Hvad er formålet med mødet?
2. Hvem skal inviteres til netværksmødet, og hvem inviterer.
3. Hvilke kort fra kortlægningsprocessen skal fremlægges og i hvilken rækkefølge.


Hvem fremlægger? - det er altid bedst, hvis den unge selv gør dette.

4. Gennemgang af strukturen for et typisk netværksmøde, evt. kan den unge øve sig på facilitatoren i,
hvad der skal fremlægges.
5. Opstil grundregler for netværksmødet, f.eks.:


Den unge styrer planlægningsprocessen og definerer, hvem der skal med til møderne.



Den unge bestemmer mødets indhold – ikke mødedeltagerne!



Ingen mødedeltagere kritiserer den unges drømme, rådgiver uden at blive spurgt eller
moraliserer over for den unge.

Facilitatoren sørger for de praktiske forberedelser inden mødet: flipcharts eller whiteboards, lokalebooking,
evt. madbestilling mm.
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4.2.1

Effektiv teamproces – tips og tricks

Facilitatoren skal være opmærksom på situationer, hvor gruppen er ”kørt fast", eller når medlemmer ikke
deltager. Almindelige problemer i teamprocessen omfatter mangel på:








Forståelse af missionen
Er alle enige om formålet, og har de en klar forståelse af, hvorfor de er på mødet?
Forstår deltagerne planlægningsprocessen og gruppens mål?
Forståelse og accept af ens rolle
Føler alle sig inddraget?
Føler alle, at de bidrager til arbejdet i gruppen?
Ærlig og effektiv kommunikation.
Er alle med?
Det er vigtigt, at handlingsplanen deles med alle medlemmer af gruppen.
Bliver folk på sporet?
Hvis teamet eller et medlem af gruppen hyppigt kører af sporet, er dette en indikator for et
problem. Det er facilitatorens rolle at bringe gruppen tilbage på sporet og sikre sig, at alle forstår
processen.

4.3 De første 1-3 netværksmøder
Det er facilitatorens opgave er at hjælpe de inviterede personer til at forstå, hvorfor de samles, og hvordan
RENEW-processen kan hjælpe den unge med at nå hans eller hendes anførte mål. Facilitatoren skal derfor
tydeliggøre, at mødet vil fokusere på den unges mål, og hvis den unge selv vælger at styre mødet, bakker
facilitatoren dette op.
Nogle unge kan have et omfattende socialt netværk og afholde formelle teammøder med et stort antal
mennesker. For andre unge kan netværksmøderne være ganske små, f.eks. kun med et enkelt
familiemedlem. Til det første netværksmøde, hvor den unges mappingproces og handleplan skal
fremlægges, inviteres typisk en del personer. Længere henne i målsætningsprocessen er det ofte relevant
at være mere afgrænset i, hvem man vælger at invitere, så de personer, der kommer, også er dem, den
unge mener, han eller hun kan få hjælp fra.
4.3.1

Mødestruktur

1. Forventningsafstemning – Facilitatoren eller den unge opstiller rammerne:
a. Mødets varighed
b. Formål: information, kommunikation og støtte til den unge. Det er den unges møde!
OBS: Facilitatoren skal gribe ind, hvis en deltager forsøger at overtage samtalen,
irettesætte den unge, rådgive om eller kritisere den unges planer.
c. Præsentation af mødedeltagere, og hvorfor de er inviterede.
Facilitatoren forklarer, at hans/hendes opgave er at holde strukturen og gribe ind hvis
nødvendigt og tage referat.
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d. Vigtigheden af positiv dialog – det er vigtigt, at det er et konstruktivt møde med fokus på
fremtiden.
e. Spørgsmål til mødets struktur og indhold
2. Kort præsentation af mappingprocessen
a. Den unge eller facilitatoren fremlægger kort mappingprocessen og slutter med at
præsentere kort 8 og 9 med den unges mål.
3. Kort 9 (jf. s. 35-35) og 10 (jf. nedenfor) udfyldes.3

4.4 Kort nr. 10 – DE NÆSTE ESSENTIELLE SKRIDT OG OPFØLGNING
4.4.1

Formål

At koordinere og aftale, hvem gør hvad og hvornår ift. at komme videre med den unges mål. For hvert
delmål i kort 9 udfyldes der et kort 10.
4.4.2

Spørgsmål der kan stilles



Hvornår mødes vi igen?



Vi blev enige om…, ikke også?



Hvem inviterer X, og hvem inviterer Y?



På næste møde vil vi følge op på følgende handlingstrin: …, så dagsordenen vil omfatte: …. Er der
noget, vi har glemt?



Hvordan har du (til den unge) det med dette? Er det rigtigt?

Kort 9-10 er kontinuerlige arbejdsredskaber, der tages frem ved hver(t) session/netværksmøde og revideres,
så det svarer til de aktuelle problemstillinger, den unge står over for og gerne vil arbejde på.

3

Selvom den unge måske allerede har udfyldt kort 9 i de individuelle sessioner, kan det være en god idé at udfylde det igen på et
netværksmøde, da de øvrige deltagere måske kan komme med nye idéer eller supplere det kort, den unge allerede har lavet.
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Kort nr. 10 – hvordan ser skemaet ud?
Navn

Langsigtet mål/område
Kortsigtet mål

Hvordan tror jeg, det kommer til at gå

Resultat ved
opfølgning

Hvis det går bedre,
end jeg forventer
Hvis det går, som jeg
forventer
Hvis det ikke går, som
jeg forventer
Andet (udfyldes evt.
ved opfølgning)
Støtteperson(er) –
hvem hjælper og
hvordan
Opfølgningsdato
Vigtighed (0-3)
0= slet ikke vigtigt
3= meget vigtigt
Sandsynlighed (0-3)
0= slet ikke sandsynligt
3= meget sandsynligt
Vigtighed: Hvor stor er værdien af forandring på de pågældende områder for den unge? Det siger noget
om, hvor høj en grad af motivation, den unge har for at arbejde med problemstillingen. Det er vigtigt, at
den unge oplever en høj grad af motivation. Det opnåede resultat markeres med et X i registreringsskemaet
ved opfølgning.
Sandsynlighed: Hvor svært opleves målet at være, og hvor meget kræver det at ændre adfærden.
(Kilden et al., 2005)
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4.4.3
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Hvad skal man have opnået på netværksmøderne?
Opnå forpligtelser
Få deltagerne til at forpligte sig til mindst ét handlingstrin inden for en nærmere angivet periode og
identificer opfølgende handlinger, der vil hjælpe den unge med at komme nærmere sit mål.
Forpligtelserne registreres i kort 10, og alle mødedeltagere modtager en kopi (som evt. kan
eftersendes). Kort 10 er et vigtigt kommunikationsværktøj for medlemmer, der ikke kan deltage i
mødet.
Opfølgning og ansvarlighed
Facilitatoren har ansvaret for at følge op på alle de kort 10, der udfyldes på efterfølgende møder.
Om nødvendigt inddrages gruppen i problemløsningen af de handlingspunkter, der ikke er afsluttet,
eller som er problematiske.
Klar kommunikation
Facilitatoren skal holde alle deltagere opdaterede og inkluderede i processen vha. god information
og at sikre sig, at alle er på samme spor.

4.5 Afslutningskort: På vej ud af RENEW – HVAD HAR DU NÅET I PROCESSEN?
4.5.1

Formål

Fra starten af RENEW-processen er det vigtigt, at facilitatoren arbejder med fokus på, at den unges netværk
tager over, når RENEW afsluttes. Alligevel kan det ved afslutning af RENEW være en god idé at runde af ved
at opsummere og evaluere, hvad den unge selv oplever at have fået ud af forløbet. Det primære formål for
denne afsluttende evaluering er derfor at tydeliggøre, hvordan den unge har udviklet sig, og hvordan
vedkommende er kommet videre i forhold til, da processen startede.

4.5.2
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Spørgsmål der kan stilles



Hvad har du arbejdet med?



Hvad har du lært i processen? Personligt, socialt, uddannelsesmæssigt?



Hvad synes du, du har opnået?



Hvad har du lært om dig selv?



Hvad skal du have fokus på fremover?

Eksempel på afslutningskort
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5 RENEW Ungegruppe
5.1 Dagsorden for Ungegruppen
Denne manual indeholder forslag til øvelser, som man kan lave inden for hvert tema, og idéen er, at man
kan plukke i øvelserne, så man til hver ungegruppe har én (max. to) øvelser, der passer til den gruppe af
unge, der deltager i gruppen på det pågældende tidspunkt.
Følgende dagsorden kan følges mere eller mindre stringent, alt efter hvad der giver mening:
Fast struktur på ungegruppen
1. Navnerunde og opsætning af navneskilte for alle
2. Rammer for ungegruppen (herunder fortrolighed)
3. Kort intro til dagens tema
4. Runde (fx humørbarometer, billeder eller andet)
5. Pause
6. Om dagens tema – intro til gruppearbejde
7. Gruppearbejde
8. Pause
9. Fælles opsamling
10. Afslutning – ’hvad skal jeg nu, liiiige efter gruppen?’
Manualen består af følgende temaer:
1. Min historie
2. Hvem er du i dag?
3. Styrker og ting, jeg har opnået
4. Mit netværk
5. Hvad virker, hvad virker ikke?
6. Mine drømme
7. Bekymringer, barrierer og udfordringer
8. Mål
9. Handleplan
Der vil til hvert tema være en beskrivelse af temaet, en oversigt over hvilke øvelser temaet indeholder samt
øvelserne til temaet.
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5.2 Tema 1: Min historie
5.2.1

Baggrundsinfo om temaet Min historie

Det at have psykiske udfordringer kan være svært at sætte ord på, både over for sig selv og over for andre.
Det kan derfor være svært at
beslutte, hvorvidt og hvordan
man skal fortælle andre om
sig selv og sin sygdom.
Derudover kan det være
svært at beslutte, hvor meget
man skal fortælle og ikke
mindst, hvem man skal
fortælle det til.
Dette tema indeholder tre
øvelser, der skal hjælpe den
unge godt på vej til at få
fortalt sin historie. Øvelserne
skal give den unge mulighed
for at reflektere over, hvor
meget vedkommende har lyst
til at fortælle til andre, hvem han/hun vil fortælle historien til og hvordan. Øvelserne skal hjælpe til at
kunne formidle historien på en måde, der giver mening for den unge.

Dette tema indeholder følgende øvelser:
1. Hvor meget vil jeg fortælle og til hvem? – fordelt over to øvelsesgange; del A og del B.
2. At fortælle min historie til andre.
3. Venne/-venindebogen
4. Film – Julies historie
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5.2.2

Hvor meget vil jeg fortælle og til hvem?

(Henderson, 2013)
I RENEW er det vigtigt med inddragelse og aktivering af netværk.
Nedenstående øvelser giver jer muligheden for at tænke over, hvad I
ønsker at fortælle om jeres psykiske udfordringer, og hvorfor det evt. kan
være vigtigt.
I plenum snakker vi om, hvad der taler for, og hvad der taler imod at være åben omkring psykiske
problemstillinger. Skriv evt. dine egne noter her:
Hvad taler for åbenhed

Hvad taler imod åbenhed

Fordel jer I grupper på to og to:
1. Snak om jeres behov for at være åbne, og udvælg til sidst dine tre vigtigste behov.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Diskuter hvilke værdier (for definition på værdier jf. s. 53), der er vigtige for jer ift. åbenhed omkring
psykiske udfordringer. Udvælg de tre vigtigste for dig.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Hvem skal man fortælle det til, og hvor meget skal man
Hemmeligholdelse
fortælle? Diskuter de forskellige strategier til højre og
Fortæl ingen om dine
beslut hvilken en, der passer bedst for dig.
psykiske udfordringer.
_________________________________________________
_________________________________________________ Tilfældig afsløring Vær
_________________________________________________
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ikke bekymret for, hvem
der kender til dine
psykiske udfordringer.
Fortæl det til enhver, du
møder.

Selektiv afsløring Fortæl
de mennesker, du
mener, vil være
støttende omkring dine
psykiske udfordringer.
Udbasuner din erfaring
Kommuniker målrettet
dine erfaringer til en stor
gruppe, f.eks. en
meddelelse til hele din
klasse.

5.2.3

Hvor meget vil jeg fortælle og til hvem?

(Henderson, 2013)
Nedenstående øvelser giver jer muligheden for at tænke over, hvad I
ønsker at fortælle andre om jeres psykiske udfordringer. I denne del af
øvelsen er der taget udgangspunkt i en arbejds-, praktik- eller
studiesituation.
Diskuter i grupper på to og to:
Hvornår skal man fortælle det?
I ansøgningen? Under job-/praktik-/studiesamtalen? Umiddelbart efter job-/praktik-/studiesamtalen? Når
man er startet i praktikken, på studiet eller jobbet? Senere? Aldrig?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Afrund i plenum:
Føler I jer på nuværende tidspunkt klar til at tage en beslutning om, hvad, hvor meget og hvornår I vil
fortælle om jeres psykiske problemstillinger? Hvorfor/hvorfor ikke? Tag gerne egne noter nedenfor:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Er der noget, I gerne vil diskutere videre med jeres RENEW-facilitator/familie/netværk/andre? Hvad og
hvorfor? Skriv nedenfor:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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5.2.4

At fortælle min historie til andre

Oplæg fra unge (nuværende eller tidligere RENEW-unge).
Det er vigtigt, at forberede de unge så godt som muligt, så
de er klar til det, således at deres historie bliver nuanceret
med fokus på, hvad der har virket for dem indtil nu.

Man kan evt. bruge en øvelsesgang på at forberede et
oplæg, og de, der har lyst, kan så fremlægge næste gang.

Fremlæggelsen kan indeholde følgende:


Hvad har du selv gjort undervejs i forløbet?



Hvilke tanker gjorde du dig undervejs?



Hvad var det i dig, der var med til at rykke dig?



Hvad var det i dine omgivelser, der hjalp dig til at lave en forandring?

Efter fremlæggelsen kan de unge diskutere ovenstående ud fra deres eget perspektiv – enten i plenum eller
grupper.

Evt. kan man også vælge at invitere en ambassadør fra EN AF OS’ ungeambassadørkorps
(https://www.psykiatri-regionh.dk/Psykinfo/EN-AF-OS/Sider/default.aspx).
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5.2.5

Venne-/venindebogen

Øvelse i at præsentere sig og vælge det væsentlige fra sin historie.

Stil din makker spørgsmålene, evt. bare nogle af dem:
Hvad er dit mellemnavn?

Fortæl om din bedste ferie…

Hvor bor du?

Har du nogen dyr? Hvilke?

Hvor gammel er du?

Find gerne selv på flere spørgsmål…:

Hvor er du vokset op?
Hvor mange brødre og søstre har du?
Hvad er din yndlingsbeskæftigelse?
Hvad er din yndlingsmusik?
Hvad er dit største ønske?
Hvad er din livret?
Samler du på noget? Hvad?
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5.2.6

Film – Julies historie

I denne øvelse diskuteres filmen: Julies historie
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pA6gcnChR7w). Pointen er at få en snak om at
have det psykisk svært, og at det er muligt at få det godt igen med den rette hjælp.
I plenum diskuteres:
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Hvad handler filmen om?



Hvilke problemstillinger behandler filmen, og hvordan vises det?



Hvordan fremstiller filmen Julies historie, og hvad tænker I om det?



Hvordan virker klippet på jer?



Giver det dig ny viden, eller får det dig til at ændre holdning om noget? Hvad?

5.3 Tema 2. Hvem er du i dag?
5.3.1

Baggrundsinfo om temaet Hvem er du i dag

Dette tema skal give de unge mulighed for at reflektere over de ting, som er værdifulde for dem. Hvilke
værdier4 vil de ikke undvære i deres liv, og hvad betyder deres værdier for dem. Hvordan stemmer deres
værdier overens med det liv, de lever her og nu? Og
er der noget i deres liv, som det ser ud i dag, de
gerne vil ændre, eller er der bestemte ting, der er
vigtige for dem at holde fast på?
Øvelserne skal hjælpe de unge til at få et mere
nueanceret selvbillede og give dem redskaber til at
kunne arbejde på at opbygge et sundt selvværd.
Det handler om at fokusere på de gode egenskaber
og øve sig i at blive rigtig god til det, som man selv
sætter pris på og føler glæde ved. Al mestring
kræver øvelse. Hvis der er en egenskab, man ikke
har, men som man gerne vil have og være bedre til, handler det om at finde ud af, hvordan man kan bruge
de ressourcer, man allerede har, til at blive bedre til det, man gerne vil være god til. En god egenskab, som
for eksempel at være en god ven, kan blive glemt og negligeret. Derfor er det vigtigt at minde sig selv om,
hvad man er god til, så man husker på og udnytter de styrker, man har.

Dette tema indeholder følgende øvelser:
1. Walk and talk: Mine livsværdier
2. Beslutningen om at prøve at gøre det til en god dag
3. På første side er der lidt baggrundsinformation, som enten kan præsenteres af én af facilitatorerne,
eller som kan deles ud, så de unge selv kan læse det.
4. Tavleøvelse om identitet og selvværd
5. Film – Unge kvinder på café

4

Personlige værdier defineres her, som individers grundlæggende livsholdninger til, hvad de gerne vil leve efter og leve for.
Værdierne er det, som styrer vores handlinger og beslutninger (SMART Recovery, 2016). Værdier kan f.eks. være ’familien er det
vigtigste for mig’, ’jeg ønsker at være god mod andre mennesker’, ’det er vigtigt for mig at have gode venner’, ’jeg ønsker struktur i
mit liv’ etc.
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5.3.2

Walk and talk: Mine livsværdier

(Friis, 2011)
Livsværdier er de værdier, du gerne bygge dit liv på (jf. også
s. 53). Vælg dem der vigtigst for dig og skriv dem i det felt,
du mener, de hører hjemme. Find derefter sammen med
en makker og fortæl hinanden om jeres værdier.
Personligt:

Socialt:

Fagligt:

Opsamling, evt. i plenum:



Hvilke værdier, hvis nogen, har I til fælles?
Hvad inspirerede dig i det, din makker sagde?

Stikord fra opsamling:
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5.3.3

Beslutningen om at prøve at gøre det til en god dag (baggrundsinfo)

(Chorpita & Weisz, 2009)
Baggrundsinformation til oplæg
Den måde, man handler på, påvirker, hvordan man har det. Hvis man f.eks.
vågner op og er trist eller ked af det, kender man måske fornemmelsen af, at
man faktisk får det værre i løbet af dagen.
Ved at være bevidst om dette, kan man forsøge at modarbejde det ved bevidst at
beslutte sig for, at man vil arbejde på at have en positiv attitude. Nogle gange kan
det nemlig påvirke ens humør, så man oplever, at det bliver bedre i løbet af dagen.
En metode til dette kan være at gøre ting, som normalt får én til at blive i bedre humør. F.eks. at høre
noget musik og/eller gøre sig umage for at vise andre mennesker, at man nyder deres selskab. Hvis man gør
det, vil man måske i løbet af dagen bemærke, at andre mennesker også nyder éns selskab, og at man
faktisk bliver i bedre humør.

Man kan gøre meget for at udstråle positivitet. I skemaet nedenfor er eksempler på, hvordan man enten
kan udstråle positivitet eller negativitet.

Negativ udstråling

Positiv udstråling

Manglende øjenkontakt og dårlig kropsholdning

Direkte øjenkontakt og rank kropsholdning

Negativ ansigtsmimik

Behagelig ansigtsmimik

Trist eller irritabel stemmeføring

Klar, behagelig stemmeføring

At udtale sig negativt om oplevelser, andre mennesker
og verden

At udtale sig positivt om oplevelser, andre mennesker
og verden

Øvelsen til gruppen findes på næste side…
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5.3.4

Beslutningen om at prøve at gøre det til en god dag (fortsat)

(Chorpita & Weisz, 2009)
Overvej hvad du udstråler, når du er hhv. trist/ked af det eller i godt humør:

Trist/ked af det

Godt humør

Hvordan jeg ser ud
(øjenkontakt,
kropsholdning, tøj)
Hvordan jeg agerer
(opfører mig)
Hvad jeg siger (om
mig selv, andre,
verden)
I grupper på to og to:
Èn interviewer og én udstråler først at være trist/ked af det og dernæst i godt humør. Bagefter bytter I
roller, så det bliver den anden, der interviewer. Interviewspørgsmål:


Fortæl lidt om dig selv. Hvad kan du lide, hvad er dine hobbyer, hvilke ting skal andre vide om dig,
hvis de vil lære dig at kende?



Går du i skole eller arbejder du – eller har du tidligere gjort det? I så fald fortæl mig lidt om, hvor
og hvor langt du er, og hvad du kan lide ved din skole/dit arbejde.



Fortæl mig lidt om nogle af de mennesker, du kender, og hvordan de er – både fra skole/arbejde
eller andre steder



Bor du sammen med nogen? Hvem? Hvordan er de, og hvilke ting laver du med dem?



Til sidst: fortæl mig, hvad du ville gøre, hvis du havde 1 mio. kroner?

Opsamling i plenum:
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Hvordan påvirkede det jer, når den person, I interviewede, udstrålede, at de var enten i godt eller
dårligt humør?



Kunne I mærke, det påvirkede jeres eget humør? Hvordan?



Kunne I på baggrund af denne øvelse overveje at prøve at ændre jeres udstråling i mødet med
andre mennesker, når I er i dårligt humør?

5.3.5

Tavleøvelse om identitet og selvværd

Bed de unge om at komme med eksempler på, hvad gode egenskaber kan være.

F.eks. en god ven, til at stole på, loyal, en kærlig person, dygtig til sit arbejde, sport, musik, sang, maleri,
god til at beherske sig på trods af provokationer, optimistisk på trods af modgang, sund, smuk, hjælpsom,
generøs etc. Facilitatoren skriver på tavlen.

Opfordr dernæst de unge til hver at nævne minimum én god egenskab ved dem selv – de øvrige i gruppen
må gerne hjælpe med at komme med idéer. Facilitatoren skriver op på tavlen.
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5.3.6

Film – Unge kvinder på café

I denne øvelse diskuteres filmen: Unge kvinder på café
(https://www.youtube.com/watch?v=6pt3CwPK1A4).
I plenum diskuteres:
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Hvad handler filmen om?



Hvilke problemstillinger behandler filmen, og hvordan vises det?



Hvordan virker klippet på jer?



Giver det dig ny viden, eller får det dig til at ændre holdning om noget? Hvad?

5.4 Tema 3. Styrker og ting jeg er lykkedes med
5.4.1

Baggrundsinfo om temaet Styrker og ting, jeg har opnået

Det er ikke altid helt let at få øje på de gode ting i livet, når der er så meget andet, der tynger ens humør.
Derfor er det vigtigt, at de unge lærer at fokusere på de positive ting, der sker omkring dem og lærer at få
sat ord på disse ting.
Temaets øvelser skal hjælpe de unge til at reflektere over gode ting, der sker i deres liv. Det kan måske
virke fjollet at skulle huske sig selv på de gode øjeblikke, men gør man det i en længere periode, vil man
begynde at få øje på alle de små gode ting, der rent faktisk sker.
Dette tema indeholder følgende øvelser:
1. Dagens gode øjeblik
2. Mine styrker og ting, jeg er lykkedes med
3. Mine styrker og udfordringer
4. Hvad er vigtigt for mig
5. Identificér dine styrker
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5.4.2

Dagens gode øjeblik

Denne øvelse skal hjælpe dig til at huske på de gode ting der sker omkring dig og i dit liv. Det handler om at
lægge mærke til dagens gode øjeblik.
I plenum:


Kom med eksempler på gode øjeblikke, I tidligere har haft, som gjorde noget godt for jeres humør
(f.eks. hørte en sang du godt kan lide, nogle der var søde ved dig, en succesoplevelse etc.)

I grupper på to og to:


Tænk på dagen i går. Find minimum tre gode ting, som skete i løbet af dagen, og fortæl din makker,
hvad der skete, og hvorfor du synes, det var en god ting. Notér de tre ting her:

Dagens gode øjeblik:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Opsamling i plenum:
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Hvilke gode øjeblikke er der blevet snakket om i grupperne?
Hvordan kan I selv bruge denne øvelse derhjemme? Kom med forslag…

5.4.3

Mine styrker og ting, jeg er lykkedes med

Udfyld skemaet nedenfor, gerne med udgangspunkt i det, du har udfyldt med din faste RENEW-facilitator.
Se, om du kan kommet i tanke om flere styrker eller flere ting, du er lykkedes godt med undervejs i dit
RENEW-forløb.

Mine styrker

Det, jeg er lykkedes med

I plenum:
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Hvis der er én fra gruppen, som har mod på det, kan vedkommende rejse sig op og præsentere for
gruppen, hvad han/hun har skrevet ned.
Alternativt gennemgås øvelsen i plenum med fokus på, om der er nye styrker eller nye ting, der er
lykkedes for gruppedeltagerne.

5.4.4

Mine styrker og udfordringer

Hver gruppedeltager udfylder
figurerne.

Jeg er
god
nok!

Jeg har
svært
ved
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Notér derefter i
plenum samtlige
styrker, der er kommet
frem i gruppen på
tavlen.

5.4.5

Hvad er vigtigt for mig?

(Kaaber, Kjalke, Øster, Thøgersen, & Soini, 2010)
Denne øvelse laves i grupper på to og to, hvor I hjælper hinanden med at svare på nedenstående
spørgsmål, så begge får svaret. Derefter samles der op i plenum.
5.4.5.1

Hvem er jeg? Hvad er jeg god til?

I denne del skrives positive og kærlige udsagn om dig, gerne med udgangspunkt i, hvad andre synes om dig, f.eks. ”folk som kender
Lars og holder af ham, synes han er…”

5.4.5.2

Det som ikke er til forhandling:

Her beskrives de mennesker, ting, steder osv., der må være en del af dit liv. F.eks. en telefon til at holde kontakt med venner,
cigaretter, nogen at tale med om natten, musik, … Det kan også være negative ting som ”Jeg spiser ikke kød”, ”Jeg kan ikke holde
ud, når folk synger om morgenen” osv.

5.4.5.3

Det vigtige:

Dette er ligesom ovenfor, men det kan hjælpe at skille det ad, om noget er absolut nødvendigt, eller om det ’blot’ er vigtigt at
prøve at få det til at være sådan så ofte som muligt.

5.4.5.4

Det jeg godt kan lide:

Igen bliver det mere detaljerede nuancer til at forstå, hvilke områder der kan hjælpe til at gøre livet bedre for dig, f.eks. et
stearinlys når jeg er i bad (selvom dette for andre kunne høre under ’ikke til forhandling’)

Husk, at disse ting kan ændre sig, når dit liv ændrer sig, eller når din forståelse af, hvad du kan lide og ikke lide, ændrer sig.
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5.4.6

Identificér dine styrker

Se på udsagnene i skemaerne i grupper på to og to og snak om, hvilke udsagn I synes, der passer bedst på
jer. Sæt, mens I snakker, ring om dine fem største styrker.

Afslutningsvis
samles op i
plenum, hvor I
præsenterer
jeres styrker
med jeres
egne ord.
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5.5 Tema 4. Mit netværk
5.5.1

Baggrundsinfo om temaet Mit netværk

Netværket har stor betydning ift. at komme sig over psykiske lidelser. At have et godt socialt netværk kan
hjælpe til at kunne klare hverdagens ’små’ udfordringer, ligesom det kan komme til gavn i situationer, hvor
den professionelle hjælp ikke er tilstrækkelig. Derfor er det vigtigt at få klarlagt sammen med den unge,
hvilke personer der er i deres netværk, og hvilke personer de kan spørge om hjælp. Samtidig er det også
vigtigt at lære den unge at kunne sige fra over for sit netværk, hvis de oplever, at netværket stiller urimelige
krav, eller på andre måder belaster dem.

Dette tema indeholder følgende øvelser/idéer:
1. Mit netværk: Hvem skal involveres når…?
2. Hvordan beder jeg om hjælp?
3. Netværkscirkel – erfaringsudveksling
4. Ideer til ture ud af huset
5. Oplæg om muligheder
6. Film - Simons historie
7. Film - Frederiks Historie
8. Film – Kristinas historie
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5.5.2

Mit netværk: hvem skal invoveres når…?

(Kaaber et al., 2010)
Denne øvelse kan hjælpe til at gøre dig opmærksom på, at forskellige mennesker kan hjælpe med
forskellige ting, og måske kan det også vise, at det netværk, du har og bruger, er godt til bestemte ting, og
at du måske har brug for at finde nogen, der kan noget helt andet.
I grupper på to og to diskuteres hvem skal involveres, når…
-

Jeg skal vælge uddannelse?
Jeg skal vælge arbejde?
Jeg skal finde et arbejde?
Jeg skal finde en bolig?
Jeg skal dyrke motion?
Jeg skal male billeder?
Jeg skal blive rig?
Jeg skal være fysisk sund?
Jeg skal have større slevtillid?
Jeg skal udvide mit netværk?
Jeg skal håndtere min angst?
Jeg skal have styr på min økonomi?
Jeg trænger til at tale med nogen?
Jeg keder mig?
Jeg har for meget energi?
Jeg har for lidt energi?
Jeg har lyst til at drikke mig fuld eller tage stoffer?
Jeg har lyst til at råbe eller kaste med ting?
Jeg har lyst til at skade mig selv?
Jeg har brug for et knus?
Jeg er forelsket?
Jeg er vred?
Jeg er ked af det?
…
…
Find evt. selv på flere scenarier…

Afslutningsvis samles op i plenum.
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5.5.3

Hvordan beder jeg om hjælp?

Walk and talk i grupper på to og to udenfor på området (hvis vejret er til det) el. indenfor på området i 5-10
minutter.
Hvordan beder jeg om hjælp eller støtte, hvis…
…jeg har brug for det på mit arbejde eller under min uddannelse?
…jeg er i dårligt humør og har brug for social kontakt?
…jeg har det skidt og har brug for hjælp og støtte?
Eller i andre tilfælde?
Vælg en relevant situation for jer, og diskuter:


Hvem kontakter jeg?



Hvordan tager jeg kontakt?



Hvad siger jeg?

Notér, hvad I er kommet frem til i samtalen. Derefter skriver hvert hold, hvad de er kommet frem til på
tavlen/whiteboardet. Afslutningsvis samles der op i plenum, hvor der for hvert par spørges ind til de ting,
der er blevet præsenteret på tavlen/whiteboardet.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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5.5.4

Erfaringsudveksling om netværkscirklen

En netværkscirkel kan være et godt redskab, der kan
hjælpe de unge til at få overblik over, hvem de har i deres
liv, og dermed hvilke personer, de kan få hjælp fra, når de
har brug for det.
Hvis der er en af de unge, der har lyst til det, kan
vedkommende få mulighed for at præsentere sin
netværkscirkel for de andre i gruppen. Dette er så afsæt for
en diskussion/erfaringsudveksling i plenum omkring dette
kort, f.eks. kan man komme ind på:
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Er kortet svært at udfylde? Hvorfor?



Hvad er godt ved kortet? Hvorfor?



Har man nødvendigvis brug for et stort netværk? Hvorfor/hvorfor ikke?



Hvilke idéer har de unge til, hvordan man kan udbygge sit netværk? Hvor kan man starte? (jf. også
næste side for idéer til, hvad man kan gøre/steder man kan besøge, hvis man gerne vil udbygge sit
netværk.

5.5.5

Ideer til ture ud af huset

Under temaet Netværk er det oplagt at tage på ture ud af huset. Mulige besøgssteder kan være:


Transmogriffen



Plexus (20-35 år)



Ventilen



Sports-/fritidsaktiviteter



…
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5.5.6

Socialfagligt oplæg om de unges muligheder

Det er en god idé at invitere en socialrådgiver5 (hvis muligt gerne en , der allerede er tilknyttet de unge) til
at holde et oplæg og svare på spørgsmål, de unge kan have. Det kan f.eks. være en socialrådgiver i
psykiatrisk regi eller en socialfaglig vejleder i kommunalt regi.
Struktur:


I starten af hver ny ungegruppe
Præsentation af socialrådgiveren, som hilser på de unge og fortæller, hvad hun/han kan bruges til
(specielt relevant hvis det f.eks. er en socialrådgiver, der er fast tilknyttet RENEW-teamet)



I midten af gruppeforløbet
RENEW-facilitatorne laver sammen med de unge en brainstorm-liste over emner, de gerne vil høre
om fra socialrådgiveren, så det er relevant for dem. Denne liste kommunikeres til socialrådgiveren,
som på den måde har mulighed for at forberede sig, så vedkommende kan fortælle om dette til
næste gruppesession med udgangspunkt i en dialogbaseret tilgang. Afslutningsvis udleveres
skriftligt materiale om relevant lovgivning og en oversigt over nyttige links, som de unge kan
benytte.
Eksempler på mulige emner:

5

o

Tilskud til medicin (med inddragelse af information om de særlige regler, der er for unge
mht tilskud til tandlæge)

o

Hvordan får man dagpenge?

o

Hvad med kontanthjælp?

o

Hvor lang tid kan man være sygemeldt?

o

Hvad med bolig?

o

Hvordan kan jeg styrke mit netværk?

o

Studievejledning – hvordan får jeg kontakt til en studievejleder (herunder med målrettet
viden om UUvejledningen i de enkelte kommuner, deltagerne tilhører).

o

Hvordan får jeg hjælp til at få et job, uden at jeg modtager kontanthjælp

o

...

Eller en person med anden socialfaglig ekspertise, som ved noget om lovgivningen inden for social-, sundheds- og
beskæftigelsesområdet.
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5.5.7

Film – Simons historie

I denne øvelse diskuteres filmen: Simons historie (https://www.youtube.com/watch?v=RTwDkSaFFgQ).
Pointen er at få en snak om, hvorfor det giver mening at inddrage netværket, som en del af forløbet, og
hvad netværket kan bruges til.
I plenum diskuteres:
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Hvad handler filmen om?



Hvilke problemstillinger behandler filmen, og hvordan vises det?



Hvordan fremstiller filmen netværkets betydning, og hvad tænker I om det?



Hvordan virker klippet på jer?



Giver det dig ny viden, eller får det dig til at ændre holdning om noget? Hvad?

5.5.8

Film – Frederiks historie

I denne øvelse diskuteres filmen: Frederiks historie (https://www.youtube.com/watch?v=CzeZiYA8tTk).
Pointen er at få en snak om, hvorfor det giver mening at inddrage netværket som en del af forløbet, og
hvad netværket kan bruges til.
I plenum diskuteres:
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Hvad handler filmen om?



Hvilke problemstillinger behandler filmen, og hvordan vises det?



Hvordan fremstiller filmen netværkets betydning, og hvad tænker I om det?



Hvordan virker klippet på jer?



Giver det dig ny viden, eller får det dig til at ændre holdning om noget? Hvad?

5.5.9

Film – Kristinas historie

I denne øvelse diskuteres filmen: Kristinas historie (https://www.youtube.com/watch?v=M2GPxWjC6-g).
Pointen er at få en snak om, hvorfor det giver mening at inddrage netværket som en del af forløbet, og
hvad netværket kan bruges til.
I plenum diskuteres:
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Hvad handler filmen om?



Hvilke problemstillinger behandler filmen, og hvordan vises det?



Hvordan fremstiller filmen netværkets betydning, og hvad tænker I om det?



Hvordan virker klippet på jer?



Giver det dig ny viden, eller får det dig til at ændre holdning om noget? Hvad?

5.6 Tema 5. Hvad virker, hvad virker ikke?
5.6.1

Baggrundsinfo om temaet Hvad virker, hvad virker ikke

Dette tema handler om at finde ud af, hvad der virker for én selv, og hvad der ikke virker. For at komme
igennem svære perioder i livet, kan det være en hjælp at kende sig selv og lære af de erfaringer, man har
gjort sig. På den måde, kan det blive lettere at træffe en beslutning om, hvordan man skal agere eller
forholde sig, når en situation opleves stressende eller udfordrende. Det er derfor en god idé at overveje,
hvilke mestringsstrategier6, man tidligere med succes har benyttet sig af, når man er blevet presset pga.
interne eller eksterne faktorer.
Øvelserne i dette tema kan være en hjælp til at finde ud af, hvilke værktøjer, man kan benytte sig af i svære
situationer, ligesom der er fokus på at nuancere synet på de erfaringer, man har gjort sig (specielt, hvis man
har tendens til at se tingene i et negativt perspektiv). Derudover er der øvelser, der kan være med til at
strukturere ens tid, så der afsættes tid til de ting, man har erfaring med, virker.
Dette tema indeholder følgende øvelser:
1. At nuancere sit perspektiv 1
2. At nuancere sit perspektiv 2
3. Min personlige værktøjskasse
4. Lystbetonede aktiviteter
5. En fornuftig kost er et godt udgangspunkt
6. Planlægning af hyggelige og sjove aktiviteter
7. Tre minutters ånderum
8. Film – ’Tal med mig’ og ’En ung snak om psykisk sygdom’

6

Ordet mesttringsstrategier er her valgt som den danske oversættelse af coping, defineret som ’the constantly
changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that areappraised as
taxing or exeeding the ressources of the person.’ (Vingerhoets, 2004).
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5.6.2

At nuancere sit perspektiv 1

(Chorpita & Weisz, 2009)
Når man er psykiske sårbar, er det helt almindeligt, at man kan komme til at betragte sig selv og sine
omgivelser i et negativt perspektiv. Det kan derfor være en god idé at øve sig på at lægge mærke til,
hvornår det sker, så man kan forsøge at ændre sit perspektiv. Eksempler på uhensigtsmæssige negative
opfattelser kan være:





Når man påtager sig skylden for negative hændelser.
Når man kun lægger mærke til den negative information, og ikke den positive.
Når man forventer et negativt resultat, selvom man reelt ikke ved, hvordan det vil ende.
Når man får tingene til at se værre ud, end de egentlig er.

Plenumøvelse: de unge kommer med eksempler på uhensigtsmæssige negative perspektiver, som noteres
på tavlen.
I grupper på to og to diskuteres derefter et (eller flere) af eksemplerne på uhensigtsmæssigt negative
perspektiver fra tavlen, og grupperne forsøger at komme med forslag til alternative perspektiver. Når I gør
dette, så stil jer selv følgende spørgsmål:
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Er der en anden måde at anskue situationen på?
Hvad ville du sige til en ven, som havde samme tanke?
Hvis det ER sandt – ville det i virkeligheden være så slemt?

5.6.3

At nuancere sit perspektiv 2

Tænk på en gang, hvor du havde et negativt perspektiv på tingene. Diskutér dernæst dit negative
perspektiv vha. nedenstående spørgsmål med din sidemakker.

Alternativ:

Hvad kunne du ellers tænke?
Hvad ville en anden tænke?
Hvad er det modsatte af dit negative perspektiv?
Hvis en af dine venner var i din situation og havde den tanke,
hvad ville du så sige til ham/hende?
Hvilke logiske fejl gør jeg?
Hvad ville være en mere rimelig måde at anskue situationen
på?

Bevis:

1. Hvad er beviserne, der støtter tanken?
Hvad er det, der beviser det modsatte, at den ikke er 100 %
sand?
2. Er der en alternativ forklaring?
3. Hvad er det værste, der kan ske?
Kunne jeg leve med det?
Hvad er det bedste, der kunne ske?
Hvad er det mest realistiske, der kunne ske?

Konsekvens:

Hvad er fordelene og ulemperne ved at tænke på denne
måde?

Efter I har diskuteret ovenstående spørgsmål, samles der op i plenum.
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5.6.4

Lystbetonede aktiviteter

Find sjove og hyggelige aktiviteter, I kan lave for at komme i bedre humør. Det kan f.eks. være:


Aktiviteter, I tidligere har lavet, som har gjort jer glade.



At være sammen med mennesker I godt kan lide, f.eks. spise
frokost sammen eller en simpel opringning.



At holde sig beskæftiget ved at melde sig ind i en klub eller
til en fritidsaktivitet. Når man holder sig beskæftiget, er der
mindre tid til at bekymre sig.



At hjælpe andre. Når man hjælper andre, kan det give en
tilfredsstillelse, og i stedet for at fokusere på sig selv,
fokuserer man på andre.

1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________________
9.______________________________________________________________________________________
10._____________________________________________________________________________________
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5.6.5

Min personlige værktøjskasse
Forskellige mennesker har forskellige måder at håndtere
stressende situationer på, og alle mennesker er forskellige.
Derfor vil nogle mestringsstrategier hjælpe nogle, mens de ikke
vil hjælpe andre.
Plenum
Hvordan har I tidligere håndteret svære situationer? Diskuter
gerne, om det var en hensigtsmæssig eller en mindre
hensigtsmæssig måde at håndtere situationen på.

I grupper på to og to
Udfyld hver en værktøjskasse med metoder, I kan anvende, når I
bliver udsat for en belastende situation, eller når I føler jer
pressede. I behøver ikke skrive de samme værktøjer i jeres
værktøjskasser, men snak alligevel om det og hjælp hinanden med at få værktøjskassen fyldt, så I hver har
to til tre metoder, I kan benytte jer af, hvis behovet opstår.
Mestringsstrategi 1
Hvad er
metoden

Eksempel på en
gang, jeg har
anvendt den
med succes

Hvornår kan
jeg anvende
strategien
fremover

78

Mestringsstrategi 2

Mestringsstrategi 3

5.6.6

En fornuftig kost er et godt udgangspunkt

Øvelsen kan foregå i plenum, hvor der snakkes om fornuftig kost, de unges kostmønstre, og hvad man kan
gøre, hvis man gerne vil ændre sit kostmønster.

1. Optimalt set, hvordan synes I, jeres kost skulle være, og hvad karakteriserer god mad?
2. Hvilke erfaringer har I fra jeres eget liv? Hvornår er I tilfredse med, hvad I spiser, og hvornår spiser I
mindre godt? Er der nogle mønstre i det?
3. Prøv at huske tilbage på en periode, hvor I synes, jeres kost(-ændring) har fungeret godt for jer.
Hvad gjorde I, som virkede godt?
4. Hvilke idéer har I til, hvad man kan gøre for at optimere og/eller ændre sine kostvaner? Hvordan
gør man det?

Der diskuteres i plenum, mens en RENEW-facilitator skriver stikord på tavlen.
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5.6.7

Planlægning af hyggelige og sjove aktiviteter

Udfyld for den kommende uge punktet ’Aktivitet jeg vil udføre’ i nedenstående skema i grupper på to og to.
Tag skemaet med hjem, registrer og læg mærke til, hvordan dit humør ændrer sig før og efter aktiviteten.
Dag og plan

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag
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Hvordan jeg havde det
før

Aktivitet jeg vil udføre

Hvordan jeg havde det
efter

5.6.8

Tre minutters ånderum og andet inspiration

I denne øvelse skal de unge bruge deres mobiltelefoner til at undersøge de forskellige
muligheder/ressourcer/øvelser, f.eks. mindfullness, som findes på internettet.

Øvelsesdel 1
Som et eksempel på en ressource kan man f.eks. søge på ’tre minutters ånderum’, trykke på ’mindfullness’
og afspille nedenstående link:


’Tre minutters ånderum’:
http://xn--midtbylgerne-ddb.dk/media/04_3_minutters_aanderum.m4a

Opsamling: Efter at have lyttet til linket, snakker man i plenum om, hvordan de unge oplevede det, og om
det er noget, de kan brug til noget.

Øvelsesdel 2
De unge får tid til at prøve at google, lede efter brugbare app’s og finde øvelser på nettet. Bed f.eks. de
unge om at kigge på:


’Musicure’



EN AF OS

Efter de unge har ledt efter ressourcer på nettet og i webshops, samles der op i plenum, og de unge
fortæller, hvad de har fundet, og om der er noget, de kan bruge fremadrettet.
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5.6.9

Film – ’Tal med mig’ og ’En ung snak om psykisk sygdom’

I denne øvelse diskuteres filmene: ’Tal med mig’ og ’En ung snak om psykisk sygdom’
(https://www.youtube.com/watch?v=OPR-hUAJAL8 og https://www.youtube.com/watch?v=hK4oFncJGDI).
Start med at vise gruppen filmene.
Pointen er at få en snak om det at have det psykisk svært, hvordan andre mennesker tænker om det, og
hvad de unge selv gør sig af tanker om deres psykiske udfordringer ift. deres venner.
I plenum diskuteres:
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Hvad handler filmen om?



Hvilke problemstillinger behandler filmen, og hvordan vises det?



Hvordan virker klippet på jer?



Giver det dig ny viden, eller får det dig til at ændre holdning om noget? Hvad?

5.7 Tema 6. Mine drømme
5.7.1

Baggrundsinfo om temaet Mine Drømme

Det er ikke alle drømme, ønsker, visioner eller fantasier, det er muligt at nå. Det er endda ikke alle drømme,
man selv ønsker at gøre til virkelighed. Men drømmene kan give en god pejling i forhold til, hvad der er
vigtigt for én og i hvilken retning, man skal gå. Nogle gange synes man måske slet ikke, at man har nogle
drømme, og dermed kan det også være svært at sætte ord på dem. Måske fordi det er længe siden, man
har tænkt over, hvilke drømme man har. Eller fordi man har fået at vide af andre eller fortæller sig selv, at
drømme er urealistiske og giver falske forventninger (Kaaber et al., 2010). Men at identificere og udtrykke
sine drømme og ønsker, uanset hvor store eller små de måtte være, kan være med til at pege én i retning
af, hvilke kortsigtede mål man ønsker at sætte sig og virke motiverende for at handle på disse. Det kan
være med til at sig skabe og vedligeholde håb og handling i nuet samt motivation for fremtiden.
I daglig tale betegner håb den tillidsfulde forventning om noget glædeligt, der vil indtræffe i fremtiden —
uden at man har sikkerhed for, at det vil ske (Olsen, 2011). Håb er et ord, vi bruger om stort og småt. Man
kan håbe om alt, lige fra ’…at det bliver solskin i weekenden’ til, ’…at man må få et godt og langt liv’. Når
ordet eller begrebet bruges i forhold til livsproblematikker eller livskriser af forskellig art, giver det mening
at skelne mellem hverdagens brug af håb og brugen af ordet i en mere eksistentiel betydning som et
modstykke til håbløshed. Det er en følelse, man kan opleve, når man havner i en alvorlig livskrise, og ikke på
forhånd har erfaringer eller redskaber til at håndtere krisen (Olsen, 2011).
Dette tema indeholder øvelserne:
1. Erfaringsudveksling om kortet ’Mine drømme’
2. Drøm – ønske – håb – mål
3. Ti ting, jeg vil nå i mit liv
4. Fri til at drømme
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5.7.2

Erfaringsudveksling om kortet ’Mine drømme’

Hvis nogle af de unge har lyst til det og mod på det, kan de
præsentere deres kort ’Mine drømme’ (men KUN hvis de
har lyst – øvelsen kan sagtens laves uden en præsentation
først)
1. Evt. fremlæggelse af kortet: ’Mine drømme’
2. Plenumdiskussion:
o Hvordan var det at udfylde kortet? Hvorfor?

84

o

Var det svært, var det let? Hvorfor?

o

Kunne I bruge det til noget og evt. hvad?

5.7.3

Drøm – ønske – håb – mål

(Kaaber et al., 2010)
Denne øvelse kan sætte tanker og diskussioner i gang om, hvad ordene
betyder – og derved sætte den enkelte i gang med en proces, der går ud på at
identificere egne drømme, ønsker, håb og mål.
Øvelsen kan laves enkelt som en diskussion i plenum eller i grupper, hvor der
kan diskuteres ud fra nedenstående spørgsmål.

Den kan også laves i udvidet form som følger:
1. Tænk i to minutter over de fire ovenstående ord ud fra to spørgsmål:


Hvad er forskellen?

 Hvad betyder ordene for dig?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Skriv hver især i fem minutter de umiddelbare tanker ned i forhold til ordene og de to spørgsmål. Der er
ikke noget rigtigt og forkert.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Walk and talk to og to, hvor I deler hinandens tanker i forhold til de to spørgsmål (5 - 10 minutter).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tanker og erfaringer deles i plenum, hvor der tales i fællesskab ud fra de to spørgsmål + evt. det
supplerende spørgsmål: Forstår I ordene på samme måde? (15 minutter).
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5.7.4

Ti ting, jeg vil nå i mit liv

(Kaaber et al., 2010)
Denne øvelse giver en håndfast – men lidt anderledes – måde at
finde drømme, ønsker, håb og mål frem på.

Skriv hver især en liste med ti ting, du i hvert fald vil nå i dit liv.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Del derefter det, du har skrevet ned, med din sidemakker – på den måde kan I inspirere hinanden.

Afslutningsvis rundes af i plenum, gerne ved at hver person fremlægger, hvad deres makker har af drømme.
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5.7.5

Fri til at drømme

(Kaaber et al., 2010)
Uanset hvad ens drømme er, så tilhører de en selv.
Lav en liste med dine drømme, lige meget hvor vilde de
end måtte forekomme, eller hvor små de end måtte
virke.






















Efter listen er lavet, tales der i plenum om, hvad man hver især har skrevet ned, og hvordan det var at lave
listen.
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5.8 Tema 7. Bekymringer, barrierer og udfordringer
5.8.1

Baggrundsinfo om temaet Bekymringer, barrierer og udfordringer

Vi kender alle sammen til at have udfordringer i hverdagen og støde ind i opgaver, som vi ikke selv kan løse.
Derfor er det vigtigt at kunne bede om hjælp, når man møder sådanne problemer. Men det kan være svært
at bede om hjælp. En årsag hertil kan være, at man så skal erkende, at man
ikke selv er i stand til at løse problemet/håndtere udfordringen, og samtidig
må man også vide, hvem man kan bede om hjælp i forskellige situationer.
Øvelserne i dette tema skal hjælpe den unge til at få sat ord på, hvem i
netværket der kan hjælpe i forskellige situationer. Derudover vil der være
forskellige andre øvelser, der kan hjælpe den unge igennem
bekymringsfyldte perioder.
Dette tema indeholder følgende øvelser:
1. Erfaringsudveksling om kortet ’Bekymringer, barrierer og udfordringer’
2. Hvad kan du gøre hvis…?
3. At bede om hjælp
4. Idéudveksling til at få en god søvn
5. Øv dig i at slappe af
6. Lær angsten af kende
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5.8.2

Erfaringsudveksling om kortet ’Bekymringer,
barrierer og udfordringer’

Hvis nogle af de unge har lyst til det og mod på det, kan de
præsentere deres kort ’Bekymringer, barrierer og
udfordringer’ (men KUN hvis, de har lyst – øvelsen kan sagtens
laves uden en præsentation først)

1. Evt. fremlæggelse af kortet: ’Bekymringer, barrierer og
udfordringer’
2. Plenumdiskussion:
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o

Hvordan var det at udfylde kortet? Hvorfor?

o

Var det svært, var det let? Hvorfor?

o

Kunne I bruge det til noget og evt. hvad?

5.9.1

Hvad kan du gøre hvis…

Tænk på én af de barrierer, du identificerede under kortlægningsprocessen, som du gerne vil arbejde med.
Skriv din barriere her:
_______________________________________________________________________________________
Ved at lave en plan, kan du forberede dig på de situationer, som du ved, kan være svære for dig. Det kan
f.eks. være at tage bussen eller møde nye mennesker. Din plan kan minde dig om, hvad du kan gøre. På den
måde kan du hjælpe dig selv gennem svære situationer.. Udfyld nedenstående:
Hvad kan jeg gøre ved min barriere:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Hvem kan støtte mig:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Projekt din gode udskrivning, 2014)
Snak sammen to og to om jeres kort.


Hvad tænker I, om den plan, der er lagt?



Har I idéer andre til, hvad jeres makker kunne gøre?



Har I erfaringer, der måske kan hjælpe den anden



Hvordan var det at udfylde kortet?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Afslutningsvis samles op i plenum
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5.9.2

At bede om hjælp

Formål et er at blive opmærksom på de udfordringer, man med fordel kan arbejde på, med henblik på at
komme videre.
Øvelsen udføres som en walk-and-talk.

Tal om følgende: Hvem taler du med og beder om hjælp når…
…du mangler penge?
…du føler dig alene?
…når kæresten er besværlig?
…når der slet ikke er en kæreste – og du gere vil have en?
…når du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal/kan tage?
…når du tænker på, om der mon er en mening med det hele?
…andre ting?
Skriv evt. noter her:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Der samles op i plenum, og I fremlægger gensidigt det, den anden har sagt. DOG kun det, I vil fortælle.

91

5.9.3

Idéudveksling til at få en god søvn

Øvelsen kan foregå i plenum, hvor der snakkes om, hvad
de unge hver især gør for at få en bedre søvn.

1. Optimalt set, hvordan synes I, jeres søvnmønster skulle være, og hvad karakteriserer en god søvn?
2. Hvilke erfaringer har I fra jeres eget liv? Hvornår sover I godt, hvornår sover I mindre godt?
3. Prøv at huske tilbage på en dag, hvor det lykkes for jer. Hvad gjorde I, som virkede godt?
4. Hvilke idéer har I til, hvad man kan gøre for at optimere sin søvn?

Der diskuteres i plenum, mens en RENEW-facilitator skriver stikord på tavlen.
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5.9.4

Øv dig i at slappe af

Forestil dig et sted, hvor du føler, du kan slappe af. Brug et par minutter på at skrive stikord i skemaet om,
hvordan du oplever at være det sted.
Mit afslappende sted er
Jeg ser

Jeg lugter

Jeg mærker

Jeg hører

Jeg smager

Lav følgende øvelse i plenum, mens hver ung tænker på det sted, de har forestillet sig. RENEW-facilitatoren
siger:
1. Slap af i dine muskler, specielt i de muskler, hvor du føler dig mest anspændt.
2. Træk vejret langsomt. Tag dybe indåndinger og udånd igen langsomt.
3. Tænk på dit afslappende sted. Forestil dig et fredfyldt sted og forestil dig, at du er der, og at du
slapper af der.
Opsamling: Oplever de unge, at de kan bruge den øvelse til noget? Hvorfor/hvorfor ikke?
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5.10 Tema 8. Mine mål
5.10.1 Baggrundsinfo om temaet Mine mål
Hvor drømmene kan være store, ambitiøse og måske lige nu urealistiske, så er mål anderledes realistiske og
opnåelige inden for en overskuelig fremtid. Ens drømme kan hjælpe en med at finde de rigtige mål, og
målene kan hjælpe en med at komme tættere på ens drøm. Derfor er det vigtigt at sætte sig nogle konkrete
mål, som man kan arbejde hen imod.
Men selvom et mål er konkret, kan det godt virke stort og uoverskueligt. Derfor er det en god idé at dele
det op i delmål, som er nemmere at håndtere, og som man kan se muligheden for at nå.
Ved at have overskuelige delmål kan man give sig selv bedre mulighed for at registrere, se og opleve, at
man faktisk bevæger sig – også når det handler om små skridt, man ellers ikke ville lægge mærke til.

Dette tema indeholder følgende øvelser:
1. Erfaringsudveksling om at arbejde med personlige mål
2. Drøm – ønske – håb – mål (øvelsen findes også under temaet Mine drømme)
3. Livets trafiklys – bestemmelse af motivationsgrad
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5.10.2 Erfaringsudveksling om at arbejde med
personlige mål

Hvis nogle af de unge har lyst til og mod på det, kan de
præsentere deres kort ’Mine mål’ (men KUN, hvis de har lyst
– øvelsen kan sagtens laves uden en præsentation først)

1. Evt. fremlæggelse af kortet: ’Mine mål’
2. Plenumdiskussion:
o Hvordan var det at udfylde kortet? Hvorfor?
o Var det svært, var det let? Hvorfor?
o Kunne I bruge det til noget og evt. hvad?
o
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Hvordan oplever I det at skulle lave jeres egne mål og arbejde med dem på denne måde?

5.10.3 Drøm – ønske – håb – mål
(Kaaber et al., 2010)
Denne øvelse kan sætte tanker og diskussioner i gang om, hvad ordene
betyder – og derved sætte den enkelte i gang med en proces med at
identificere sine egne drømme, ønsker, håb og mål.
Øvelsen kan laves enkelt som en diskussion i plenum eller i grupper, hvor der
kan diskuteres ud fra nedenstående spørgsmål.

Den kan også laves i udvidet form som følger:
2. Tænk i to minutter over de fire ovenstående ord ud fra to spørgsmål:


Hvad er forskellen?

 Hvad betyder ordene for dig?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Skriv i fem minutter hver især de umiddelbare tanker ned i forhold til ordene og de to spørgsmål. Der er
ikke noget rigtigt eller forkert.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Walk and talk to og to, hvor I deler hinandens tanker i forhold til de to spørgsmål (5 - 10 minutter).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tanker og erfaringer deles i plenum, hvor der tales i fællesskab ud fra de to spørgsmål + evt. det
supplerende spørgsmål: Forstår I ordene på samme måde? (15 minutter).
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5.10.4 Livets trafiklys – bestemmelse af motivationsgrad
(Kilden et al., 2005)
1. Vælg ét af de mål, du har defineret i kortlægningsprocessen.
2. I grupper på to og to skal I overveje, hvor motiverede I er for at opnå disse mål.
I skiftes til at vælge et mål og undersøge ud fra nedenstående trafiklys, om jeres motivation for at
opnå dette mål har hhv. grønt, gult eller rødt lys.
Alle vælger minimum tre mål og skiftes til at vurdere motivationen og forklare jeres makker,
hvorfor I vurderer det, som I gør.
3. Dernæst diskuterer I, om I kan komme i tanke om konkrete eksempler, hvor I har oplevet, at jeres
motivation har ændret sig, og hvad der var årsag til dette.
4. Afslutningsvis gennemgås øvelsen i plenum.
Rødt lys:
Når man ser på sit almindelige liv, vil der være masser af
områder, som man er tilfreds med og ikke ønsker skal
være anderledes. Der er formodentlig også nogle, som
man ikke er tilfreds med, men ikke kan overskue eller
magte at gøre noget ved. Der vil være vægtige
argumenter for ikke at gøre noget, og man mangler
motivation til at handle – lige nu.
Gult lys:
På andre områder vil man egentlig gerne have, at der
skal ske noget. Måske er der ikke lige råd eller tid, men i
næste måned vil man tage fat i det. Fordele og ulemper
vejer lige tungt på ’for- og imodvægtskålen’. Der er
behov for ændring, men man er endnu ikke parat og
motiveret til en målrettet handling.
Grønt lys:
Som oftest vil der også være områder, som man virkelig
gerne vil gøre noget ved. Eller det kan være tidspunktet,
hvor et af de ’gule områder’ går over til at blive ’grønt
område’. Det sker, når behovet for ændring erkendes og
opleves som så presserende, at man virkelig ønsker, at
der skal ske en ændring. Man er højmotiveret og klar til
at gå i gang.
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5.11 Tema 9. Næste skridt
5.11.1 Baggrundsinfo om temaet Næste skridt
Ét af formålene med RENEW er at forsøge at hjælpe de unge til selv at kunne skabe mere struktur i deres
hverdag. Øvelserne under dette tema handler derfor om, hvordan de unge helt konkret kan arbejde med
deres målsætning, så de både lettere kan komme igennem dagen ved hjælp af nogle faste rutiner, samtidig
med at de arbejder på deres mål.
Struktur i hverdagen kræver ikke i samme grad aktivering, overblik og planlægning, som det gør at udføre
en helt ny aktivitet. For at kunne ændre styringsrutiner, er det vigtigt at få nok søvn, hvorfor der i dette
materiale også vil indgå øvelser til at opnå en bedre søvn.
Dette tema indeholder følgende øvelser:
1. Planlægning af hyggelige og sjove aktiviteter (findes også under temaet Hvad virker, hvad virker
ikke?)
2. Brug af kalender
3. Sådan kommer du ud af døren
4. Redningsøvelsen
5. Idéudveksling til at få en god nats søvn (findes også under temaet Bekymringer, barrierer og
udfordringer)
6. Efter RENEW – Hva’ så?
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5.11.2 Planlægning af hyggelige og sjove aktiviteter
Udfyld for den kommende uge punktet ’Aktivitet jeg vil udføre’ i nedenstående skema i grupper på to og to.
Tag skemaet med hjem, registrer og læg mærke til, hvordan dit humør ændrer sig før og efter aktiviteten.
Dag og plan

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag
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Hvordan jeg havde det
før

Aktivitet jeg vil udføre

Hvordan jeg havde det
efter

5.11.3 Brug af kalender
(Bruun, 2014)
Udfyld i grupper på to og to nedenstående skema
Fordele og ulemper ved at bruge kalender…
Fordele

Ulemper

Udfyld nedenstående skema for dine planer i næste uge.


Hvilke ting har du aftalt med din RENEW-facilitator, du skal arbejde på, og hvornår skal du gøre det?



Har du tid til hyggelige og lystfyldte aktiviteter, der giver dig energi?



Læg mærke til, om der er plads til, at du kan holde nogle pauser, da pauser er vigtige for dit
samlede funktionsniveau.
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Morgen

Formiddag

Middag

Eftermiddag

Aften

Opsamling i plenum: Hvad synes I om jeres plan for ugen? Er der noget, der skal ændres? Giver det mening
at bruge et skema – vil I prøve det fremadrettet? Hvorfor/hvorfor ikke?
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5.11.4 Hvordan kommer jeg ud af døren?

1. Udfyld i et par minutter hver for sig post-its med mulige årsager til, at man ikke kan komme ud af
døren/aflyser de aftaler, man har (én grund på én post-it).
2. Alle i gruppen skiftes til at sætte de post-its, de har skrevet, ind på et stort ark papir på midten af
bordet (eller på tavlen), mens de forklarer, hvad der står på post-it’en og hvorfor.
3. Når alle har klistret alle deres post-its på bordet/tavlen, skal de systematiseres, så det giver mening
for gruppen.
4. Derefter følger en runde, hvor alle kommer med mulige løsningsidéer til, hvordan det kan blive
lettere at komme ud af døren/møde op til aftaler. Endnu en gang skrives i et par minutter på postits. Ét løsningsforslag på én post-it.
5. Løsningsforslagene klistres op til årsagerne, en efter en.
6. Afslutning i plenum: Er der nogle af disse forslag, I kunne bruge? Hvorfor/hvorfor ikke?
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5.11.5 Redningsøvelsen
(Kaaber et al., 2010)
Denne øvelse kan hjælpe dig med at huske de erfaringer, du har
omkring hvad der skal til, for at du får det bedre, når du er i krise.
Derudover kan den give dig inspiration og ideer, når du hører andre
fortælle om deres gode erfaringer.
Start med at bruge nogle minutter, hvor I sidder hver for sig og overvejer et tidspunkt, hvor I har været i
krise, enten fysisk, mentalt eller følelsesmæssigt.
Noter alle de ting, strategier, handlinger, mennesker og steder som hjalp dig til at komme dig eller få det
bedre.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
I plenum:


Fortæl hinanden om jeres erfaringer; RENEW-facilitatoren samler op på tavlen.



Tal om, hvad du kan bruge, som du ved eller tror virker for dig. Tænk på din egen plan og overvej:
o

Er de ting, som virker, med?

o

Hvordan kan du inddrage de ting, som virker, i din egen plan?

Husk, at hvis der er noget, I kan bruge til inspiration, er I velkomne til at tage et billede af tavlen.
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5.11.6 Idéudveksling til at få en god søvn

Øvelsen kan foregå i plenum, hvor der snakkes om, hvad
de unge hver især gør for at få en bedre søvn.

1. Optimalt set, hvordan synes I, jeres søvnmønster skulle være, og hvad karakteriserer en god søvn?
2. Hvilke erfaringer har I fra jeres eget liv? Hvornår sover I godt, hvornår sover I mindre godt?
3. Prøv at huske tilbage på en dag, hvor det lykkes for jer. Hvad gjorde I, som virkede godt?
4. Hvilke idéer har I til, hvad man kan gøre for at optimere sin søvn?

Der diskuteres i plenum, mens en RENEW-facilitator skriver stikord på tavlen.
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5.11.7 Efter RENEW – hva’ så?

Det er naturligt at være bekymret, når man skal afslutte et langt forløb, som
RENEW-forløbet. Derfor er det relevant at gøre sig nogle overvejelser om tiden,
der kommer.

1. Udfyld post-its med dine bekymringer for tiden efter RENEW.
2. Snak derefter med din sidemakker om, hvad du glæder dig til, og udfyld
sammen med vedkommende post-its med de ting, I glæder jer til.
3. Hæng jeres post-its op, så alle kan se dem, og forklar, hvad I har skrevet
på dem – både bekymringerne og det, I glæder jer til. Start med
bekymringerne.
4. I plenum: snak om, hvad I kan gøre ved jeres bekymringer.
Evt. kan RENEW-facilitatoren vise gruppen udskrivningsguiden (http://udskrevet.dk/materialer/),
da der deri findes mange relevante telefonnumre, som de kan overveje, om de kan bruge til noget.
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Bilag A.

Checkliste til visitation

Checkliste for visitation til RENEW
I vurderingen af hvorvidt en person skal visiteres til RENEW, er der visse
forhold, som skal være opfyldt. Dette er de beskrevne visitionskriterier
nedenfor. Derudover er der nogle overvejelser, man skal gøre sig, inden
man visiterer videre, da det ikke er alle personer, for hvem det er
relevant. Disse overvejelser kan foretages med udgangspunkt i, hvad det
er muligt at arbejde med i RENEW, og om det giver mening for den
enkelte unge person.

Visitationskriterier for deltagelse til RENEW:






Unge voksne i alderen 18-30 år
Psykisk sårbarhed
I psykiatrisk regi defineres dette nærmere i kraft af specifikke diagnoser, mens det i
beskæftigelsesregi blot kan skønnes om vedkommende vurderes psykisk sårbar
Ønske om at der skal ske en forandring
Villighed til at arbejde med ens sociale netværk

Hvad berettiger til at man deltager i RENEW-forløbet:








Uddannelses eller beskæftigelsesrelaterede problematikker
Uddannelsesafklaring, bagud i skole eller kan ikke følge med på arbejdet, fravær, frafald, dumper
fag, adfærdsproblemer, suspenderet, udvist/fyret, sociale problemer
Udfordringer omkring sociale forhold
Ensomhed, isolation, anholdelser, bandeinvolvering, mm.
Udfordringer i forhold til hjemlige forhold
Hjemløshed eller midlertidige, uholdbare boligsituationer, anbringelser, indlæggelser, hjemlige
konflikter mm.
Problematikker i relation til selvstændiggørelse
Identitetskrise el.lign.
’Hvem er jeg, og hvem vil jeg gerne være?’

Checklisten er udarbejdet med udgangspunkt i RENEW Youth Needs and Strengths Checklist (JoAnne M.
Malloy & Drake, 2013).
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Bilag B.

106

Samtykker
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Bilag C.

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale mellem den unge og RENEW-facilitatoren
For at kunne tilrettelægge det bedste forløb for dig, er det en god idé, at du laver
en aftale med din RENEW-facilitator. Denne aftale indeholder nogle punkter, der
beskriver, hvad I hver især kan forvente af hinanden gennem forløbet.
Din RENEW-facilitatorens rolle er:







At hjælpe dig med at lægge en plan for din fremtid.
At facilitere kortlægningsprocessen i RENEW.
At være behjælpelig med udviklingen og administreringen af netværksværksmøderne.
At hjælpe dig med at finde frem til sociale netværk, som kan støtte dig i at nå dine mål.
At hjælpe dig med at analysere og løse dine problemer, så du kan komme nærmere dine mål.
At assistere dig i at lære at sætte mål for sig selv og træffe selvstændige beslutninger på egen hånd.

Din rolle er:









At tage ansvar for at lede din egen planlægningsproces.
At arbejde med din RENEW facilitator og deltage i planlægningen af din fremtid.
At lave personlige og meningsfulde mål for din fremtid.
At beslutte dig for at arbejde med dine egne mål, behov og ønsker.
At være åben over for forslag fra dit netværk i forhold til, hvordan du kan komme videre.
At bede om hjælp, hvis du har brug for det.
At være ærlig over for din RENEW facilitator, så processen forløber bedst muligt.
At møde op til de aftalte tidspunkter

Jeg _______________________________________ har læst og forstået forventningerne, der er mellem
den unge og RENEW-facilitatoren, som gælder for deltagelse i RENEW forløbet. Jeg er klar over, at jeg i
samarbejde med min RENEW facilitator, skal tage aktiv del i forløbet, for at opnå de bedste resultater for
min fremtid. Hvis jeg bliver forhindret i at holde en aftale på et tidspunkt, vil jeg tage kontakt til min RENEW
facilitator, så vedkommende ved det på forhånd.
___________________________________________________

__________________

Den unges underskrift

Dato

___________________________________________________

__________________

RENEW facilitatorens underskrift

Dato
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Bilag D.

Velkomst og indhold i velkomstmappen

Velkommen
i RENEW
I denne mappe findes forskelligt materiale, der beskriver dit forløb hos os, og som skal bruges
undervejs i processen. Noget af materialet vil vi bede dig om at udfylde og aflevere her, noget af
materialet kan du tage med hjem og beholde, og noget af det, er værktøjer, der skal bruges
undervejs i processen.
Følgende papirer er til at tage med hjem:




Folder om RENEW
Folder om RENEW-gruppen
Pixiebog, som er det arbejdsredskab din facilitator arbejder ud fra, som beskriver RENEWprocessen i detaljer

Følgende papirer er værktøjer, som skal bruges undervejs i processen:



Portefølje der beskriver dit forløb i RENEW, som du evt. kan bruge til egne noter
Handleplansskemaer, som udfyldes, når I begynder at arbejde med dine mål

Følgende papirer vil vi bede dig udfylde og aflevere:





Samarbejdsaftale
Informeret samtykke
o Samtykke til behandling, hvis du er i psykiatrisk regi
o Samtykke til deltagelse i videnskabelig undersøgelse om RENEW
Fremmødeseddel

Hvis du har nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte én af RENEW-facilitatorerne.
Venlig hilsen RENEW-teamet.
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Bilag E.

Foldere om RENEW

Foldere til CKB, udleveres i A5-format
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Foldere til PCB, udleveres i A5-format:
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Bilag F.

Pixiebog

Udleveres som en folder i A5-format.
Indholdet i pixibogen svarer til kapitel 3 og 4 og findes på pdf-fil.
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Bilag G.

Folder om RENEW Ungegruppen

RENEW UNGEGRUPPEN
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Kort beskrivelse
Ungegruppen er en del af tilbuddet i RENEW. I Ungegruppen vil du møde andre unge, der som dig
gennemgår forskellige udfordringer. Gruppen er et sted, hvor man arbejder videre med temaerne
fra RENEW-kortene, og hvor man kan dele sine tanker og erfaringer med hinanden og med
RENEW-facilitatorerne, der styrer gruppen.
Møderne vil være en blanding af undervisning og øvelser, der relaterer sig til de problemstillinger,
I som gruppe finder relevante. Gruppen fungerer som en åben gruppe, dvs. at der i løbet af tiden,
du er i gruppen, vil komme nye unge ind, ligesom der vil være nogle, der stopper.

Møder i Ungegruppen
Forløbet i Ungegruppen startes op, når man er færdig med kortlægningsprocessen sammen med
sin RENEW-facilitator, og fortsætter til man afslutter RENEW. Ungegruppen varer to timer, og
afholdes:
Sted:________________________________________
Dato: _______________________________________
Tid: _________________________________________

Forløbet i Ungegruppen
Temaerne i Ungegruppen svarer til de forskellige kort, du sammen med din RENEW-facilitator
gennemgår, altså:










Min historie
Hvem er jeg i dag
Styrker og ting, jeg er lykkedes med
Netværk
Hvad virker og hvad virker ikke?
Drømme
Bekymringer, barrierer og udfordringer
Mål
Handleplan/næste skridt

Formålet med ungegruppen er at give dig nogle redskaber, du kan arbejde med under dit RENEWforløb. Disse redskaber kan være en hjælp til at tackle udfordringer i din hverdag.
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Typisk struktur for møderne











Navnerunde
Rammer for ungegruppen
Kort intro til dagens tema
Billederunde – vælg et billede, der beskriver din dag/uge/hvordan du har det
PAUSE – 10 min
Kort oplæg om dagens tema
Gruppearbejde
PAUSE – 10 min
Fælles opsamling
Afslutning: ”hvad skal jeg nu, lige efter gruppen”

Din rolle i Ungegruppen
Ungegruppen er en interaktiv gruppe. Det vil sige at, I som gruppedeltagere inviteres til at være
aktive og komme med positive og støttende kommentarer til hinanden. Der vil også være plads til
at man, hvis man har lyst, kan dele erfaringer og komme med ideer fra sit eget liv. Da deltagelse i
Ungegruppen er en vigtig del af dit RENEW-forløb, håber vi, at du vil gøre en indsats for at møde
frem – også når det er svært, da I på den måde som gruppe får bedre mulighed for at lære
hinanden at kende og få tillid til hinanden. Hvis alle deltager aktivt, vil du såvel som de øvrige
deltagere få mest muligt ud af det.

Fremmøde
Det er rigtig vigtigt, at alle i gruppen kan lære hinanden at kende, hvorfor vi regner med, at du
møder stabilt op til ungegruppen. Er du alligevel forhindret, er det vigtigt, at du melder afbud.
Modtager vi ikke afbud fra dig, kontakter vi dig efter gruppen for at sikre os, at du har det ok. Her
kan vi evt. drøfte hvad årsagen til, at du ikke er dukket op er, og om vi på nogen måde kan hjælpe
dig, så det bliver lettere for dig at komme i Ungegruppen.

Vi glæder os til at se dig i Ungegruppen.
Venlig hilsen RENEW-teamet.
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Bilag H.

Den unges portefølje

MIN RENEW PORTEFØLJE
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KORTLÆGNINGSPROCESSEN
Beskrivelse
Kortlægningsprocessen er en hjælp til, at vi kan lære hinanden bedre at kende og at du kan blive
mere afklaret omkring, hvad du vil arbejde henimod. Her udarbejder du i samarbejde med din
RENEW-facilitator ni forskellige plancher, der handler om handler om dine styrker, dit netværk,
dine drømme, dine mål og hvilke udfordringer du står overfor for at opnå dine mål. Processen skal
hjælpe dig til at få sat ord og billeder på din nuværende situation og derfra hjælpe dig til at tage
det næste skridt.

RENEW-kortene
Her er overskrifterne på de plancher du vil komme til at lave i løbet i RENEW-forløb.










Min historie
Hvem er jeg i dag?
Styrker og ting jeg er lykkedes med
Mennesker og ressourcer
Hvad virker? Hvad virker ikke?
Drømme
Bekymringer, udfordringer og barrierer
Mål
Næste skridt

Indholdet i denne folder
Denne portefølje indeholder en beskrivelse af hvert af de ni kort. Ved siden af hver beskrivelse
findes en blank side. Denne side kan du bruge til noter, eller til at (af)tegne kortet, du laver
sammen med facilitatoren, så du altid kan gå tilbage og se, hvad du har skrevet og tegnet. På den
måde kan du følge med i din udvikling under forløbet.
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MIN HISTORIE – kort nr. 1
Formål:
For at din RENEW facilitator kan hjælpe dig gennem forløbet bedst muligt, vil vi gerne høre om
nogle af de oplevelser, der har været med til at gøre dig til den person, du er i dag.

Beskrivelse:
På dette kort vil vi gerne bede dig om at illustrere de begivenheder og oplevelser, der har haft
mest betydning for dig. Man kan f.eks. lave en grafisk tidslinje, der viser hvordan begivenhederne i
dit liv kan hænge sammen. Hvordan kortet skal se ud, er helt op til dig.

Eksempler:
Din RENEW-facilitator vil hjælpe dig med at lave kortet ved at stille dig nogle spørgsmål undervejs.
Eksempler på disse spørgsmål kan være:




Hvad har været nogle af de vigtigste ting du har oplevet?
Hvad har været nogle af de hårdeste ting du har oplevet?
Hvad er nogle af de bedste ting du har gjort?

Kort nr. 1
På næste side kan du skrive noter eller selv tegne med på dit første kort.

120

MIN HISTORIE

121

HVEM ER DU I DAG? – kort nr. 2
Formål
Dette kort skal være med til at klarlægge, hvordan dit liv ser ud i dag, hvordan du har det, og hvad
du mener om dette.

Beskrivelse
På dette kort vil vi gerne have dig til at illustrere, hvordan du har det i dag. Det kan være ved hjælp
af ord eller tegninger, der beskriver hvem du er, og hvordan du har det. Det er helt op til dig,
hvordan kortet skal se ud.

Eksempler
Din RENEW-facilitator vil hjælpe dig med at lave kortet ved at stille dig nogle spørgsmål undervejs.
Eksempler på disse spørgsmål kan være:





Beskriv hvordan dit liv er i dag
Hvordan har du det det meste af tiden?
Hvilke situationer gør dig glad?
Hvilke situationer gør dig trist eller ked af det?

Kort nr. 2
På næste side kan du skrive noter eller tegne med på dit andet kort.
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HVEM ER DU I DAG?
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STYRKER OG TING JEG ER LYKKEDES MED – kort nr. 3
Formål
Med dette kort skal vi klarlægge, hvad du er god til, og hvad du er lykkedes med. Ud fra det kan vi
gå i gang med at udvikle de ideer du har for fremtiden, så vi kan begynde at sætte nogle mål op.

Beskrivelse
Kortet laves ved at der tegner to kolonner. I den første kolonne skrives, hvilke ting du er god til. I
den anden kolonne skrives de ting, du er stolt af eller som du synes, er lykkedes godt for dig.

Eksempler
Din RENEW-facilitator vil hjælpe dig med at lave kortet ved at stille dig nogle spørgsmål undervejs.
Eksempler på disse spørgsmål kan være:





Fortæl om noget der gør dig stolt?
Hvorfor gør det dig stolt?
Hvad kan du godt lide at lave i din fritid?
Hvad brænder du for?

Kort nr. 3
På næste side kan du skrive noter eller tegne med på dit tredje kort.
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STYRKER OG TING JEG ER LYKKEDES MED
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MENNESKER OG RESSOURCER – kort nr. 4
Formål
I forbindelse med dette kort skal vi snakke om dit netværk og de mennesker, der er tæt på dig. Vi
skal sammen finde ud af, hvilke mennesker der er vigtige for dig, hvem du har brug for at
samarbejde med, og hvem du kan regne med hjælp fra senere i forløbet.

Beskrivelse
Der tegnes tre cirkler. I den inderste cirkel tegnes de næreste relationer, dvs. de mennesker du er
mest tæt på. I den midterste cirkel tegnes positive relationer tegnes, dvs. de mennesker der står
dig nært, men som alligevel ikke hører til i den inderste cirkel. I den yderste cirkel tegnes de
mennesker, du er afhængig af i det videre forløb med RENEW. Uden for cirklen kan tegnes
mennesker, der ikke har været hjælpsomme over for dig, eller som du ikke har gode relationer til.

Eksempler
Din RENEW-facilitator vil hjælpe dig med at lave kortet ved at stille dig nogle spørgsmål undervejs.
Eksempler på disse spørgsmål kan være:




Hvem er de vigtigste personer i dit liv?
Hvordan er de vigtige?
Hvem stoler du på?

Kort nr. 4
På næste side kan du skrive noter eller tegne med på dit fjerde kort.
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MENNESKER OG RESSOURCER
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HVAD VIRKER? HVAD VIRKER IKKE? – kort nr. 5
Formål
Med dette kort skal vi undersøge, hvad der tidligere har virket for dig, og hvad der ikke har virket
for dig. Ved at finde de situationer og sammenhænge der har virket eller har været skadelige for
dig, kan vi hjælpe dig med at finde frem til de situationer, hvor du har større mulighed for at få
ting til at lykkes.

Beskrivelse
Denne gang tegnes igen to kolonner. Den ene kolonne skal indeholde en beskrivelse af, hvad der
virker for dig i de situationer, du oplever, at ting lykkedes for dig. Den anden kolonne skal
indeholde en beskrivelse af, hvad der ikke virker for dog, for eksempel i de situationer hvor du
oplever at have problemer eller bliver irriteret.

Eksempler
Din RENEW-facilitator vil hjælpe dig med at lave kortet ved at stille dig nogle spørgsmål undervejs.
Eksempler på disse spørgsmål kan være:




Hvilke situationer har du haft mest succes med?
Hvad virker når du forsøger at lære noget nyt?
I hvilke situationer føler du dig hørt og forstået?

Kort nr. 5
På næste side kan du skrive noter eller tegne med på dit femte kort.
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HVAD VIRKER? HVAD VIRKER IKKE?

129

DRØMME – kort nr. 6
Formål
Vi er nået til det kort, der handler om dine drømme. Her skal du drømme og være kreativ og på
den måde begynde at sætte nogle rammer for planlægningen af din fremtid.

Beskrivelse
Kortet skal indeholde illustrationer der beskriver dine drømme for fremtiden. Det kan være
tegninger, ord eller billeder, som du synes passer ind i dine drømme om fremtiden. Det er helt op
til dig, hvordan det skal se ud.

Eksempler
Din RENEW-facilitator vil hjælpe dig med at lave kortet ved at stille dig nogle spørgsmål undervejs.
Eksempler på disse spørgsmål kan være:




Hvad har du udrettet i din perfekte drøm?
Hvad laver du som er særligt sjovt?
Hvad laver du til daglig og med hvem?

Kort nr. 6
På næste side kan du skrive noter eller tegne med på dit sjette kort.
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DRØMME
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BEKYMRINGER, UDFORDRINGER OG BARRIERER – kort nr. 7
Formål
Her er formålet at finde ud af hvilke bekymringer, udfordringer og barrierer, du føler, der står i
vejen for at du kan nå dine drømme. Ved at finde frem til det, der forhindrer dig i at kunne nå dine
mål, kan vi sammen finde ud af, hvordan du kan overvinde forhindringerne.

Beskrivelse
Dette kort bygges op på samme måde som det tidligere kort om dine drømme. Men i stedet for
drømme, skrives eller tegnes de ting, der bekymrer dig, de udfordringer, du oplever, og de
barrierer, der er for at du kan nå dine mål.

Eksempler
Din RENEW facilitator vil hjælpe dig med at lave kortet ved at stille dig nogle spørgsmål undervejs.
Eksempler på disse spørgsmål kan være:



Hvad kan forhindre dig i at opnå din drøm?
Hvad ønsker du ikke, at der sker?

Kort nr. 7
På næste side kan du skrive noter eller tegne med på dit syvende kort.
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BEKYMRINGER, UDFORDRINGER OG BARRIERER
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MÅL – kort nr. 8
Formål
På dette kort skal vi have beskrevet de mål, du gerne vil arbejde henimod. Der skal skabes en
sammenhæng mellem dine drømme og de konkrete ting, der skal gøres, for at kunne nå dem.

Beskrivelse
I denne målsætningsfase skal der udformes handlingstrin og mål, der kan gøre dine drømme
opnåelige indenfor en overskuelig fremtid. På kortet skal der derfor tegnes eller skrives nogle
konkrete mål, du gerne vil opnå inden for de næste par år. Det er helt op til dig, hvad der skal stå
på kortet, og hvordan det skal illustreres.

Eksempler
Din RENEW-facilitator vil hjælpe dig med at lave kortet ved at stille dig nogle spørgsmål undervejs.
Eksempler på disse spørgsmål kan være:




Hvis du ser på dine drømme, hvad vil du så gerne opnå det næste år eller to for at komme i
den retning?
Hvordan ved du at du har nået dine mål?
Hvad vil være anderledes?

Kort nr. 8
På næste side kan du skrive noter eller tegne med på dit ottende kort.
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MÅL

135

NÆSTE SKRIDT – kort nr. 9
Formål
Formålet med dette kort er at blive helt konkret i forhold til, hvordan du skal opnå dine mål.
Hvordan skal nu nå målet, og hvem kan evt. hjælpe dig med at nå det og hvordan?

Beskrivelse
Det er en rigtig god idé at få hjælp fra dit netværk til at lave dette kort, så optimalt udarbejdes det
på et netværksmøde. Her tages der udgangspunkt i hvert af de mål, du har beskrevet i kort otte,
og så kommer I/du med forslag til, hvilke helt konkrete handlinger, der skal til, for at du kan opnå
disse mål. Dermed ved du, hvad du kan begynde at arbejde med, hvordan du kan gøre det, hvem
der hjælper dig, og hvordan de hjælper.

Eksempler
Din RENEW-facilitator vil hjælpe dig med at lave kortet ved at stille dig nogle spørgsmål undervejs.
Eksempler på disse spørgsmål kan være:




I forhold til nogle af dine bekymringer, hvad skal du så først og fremmest gøre for at
arbejde henimod dette mål?
Hvilke ressourcer har du brug for?
Hvem er de(n) bedste person(er) til at hjælpe dig med dette næste skridt?

Kort nr. 9
På næste side kan du skrive noter eller tegne med på dit niende kort.
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NÆSTE SKRIDT
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Bilag I.

Handleplan

Navn

Langsigtet mål/område
Kortsigtet mål

Hvordan tror jeg, det kommer til at gå

Resultat ved
opfølgning

Hvis det går bedre,
end jeg forventer
Hvis det går, som
jeg forventer
Hvis det ikke går,
som jeg forventer
Andet (udfyldes
evt. ved
opfølgning)
Støtteperson(er) –
hvem hjælper og
hvordan
Opfølgningsdato
Vigtighed (0-3)
0= slet ikke vigtigt
3= meget vigtigt

Sandsynlighed (0-3)
0= slet ikke sandsynligt
3= meget sandsynligt

Vigtighed: Hvor stor vil værdien af forandring på de pågældende områder være for den unges velvære, og
dermed hvor høj grad af motivation, der er.
Sandsynlighed: Hvor svært opleves målet at være, og hvor meget kræver det at ændre adfærden.
Det opnåede resultat markeres med et X i registreringsskemaet ved opfølgning.
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Fremmøde

Fremmøde:
Vi ønsker at skabe det bedst mulige forløb for dig. Vi er klar over, at der kan
opstå forhindringer eller udfordringer i forhold til at møde frem til en
aftale. Vi vil derfor gerne drøfte med dig, hvad disse udfordringer kan bestå
af, så vi på den måde kan hjælpe dig bedst muligt.
Eksempler på ting, der kan forhindre dit fremmøde:
















Svært ved at tage med offentlig transport
Komme langvejs fra
Passe arbejde, praktik, uddannelse el.lign.
Transportomkostninger
Motion
Tvivl om hvad behandlingen går ud på
Tvivl om RENEW er noget for mig
Nervøsitet for det kommende forløb
Andre forpligtelser f.eks. at hente børn
Passe syge børn
Har svært ved at stå tidligt op
Svært ved at melde afbud
Svært ved at huske aftaler
Fysisk sygdom
Andet_____________________________________________________________________

Er der nogle af de ovenstående eksempler, som er relevante for dig?
Hvis svaret er ja, hvad kan du selv gøre eller evt. have brug for hjælp til for at være i stand til at
møde frem til samtalerne?

Med venlig hilsen
RENEW-teamet
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