
Ungdomscenter Allégården – tilbudstyper og målgrupper 

Opsummering

Allégården Ungdomscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Frederiksberg 
Kommune. 

Ungdomscentret har 4 forskellige afdelinger beliggende på henholdsvis Frederiksberg Alle 48, Ny-
elandsvej 48 st. th. og Grundtvigsvej 6A kld. med i alt 56 pladser fordelt på 22 døgnpladser og 34 
ambulante pladser. Frederiksberg Kommune råder over samtlige pladser, hvor det er Børne- og Un-
geområdet Familieafdelingens visitationsudvalg, der træffer beslutning om visitation til samtlige af-
delinger.

Allégården Ungdomscenter er omdrejningspunkt for en stor del af Frederiksberg Kommunes Fami-
lieafdelings tilbud til unge i alderen fra 14 til 23 år, der har behov en særlig tilrettelagt indsats. Allé-
gården Ungdomscenters opgave er i et tæt samarbejde med Frederiksberg Kommunes Familieafde-
ling at sikre, at der til enhver tid er et tidssvarende tilbud til unge, der har behov for særlig ambu-
lant støtte eller en anbringelse i et kortere eller længere tidsrum.

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 13. juni 2016 at udvide antallet af pladser på Allé-
gårdens Ungdomspension til fra 10 til 14 døgnpladser og på Hybelafdelingen fra 7 til 8 pladser med 
henblik på udelukkende at modtage uledsagede flygtninge unge. Afdelingerne Bøgen og Smallega-
des opgaver og målgrupper forblev uændret. 

Det nuværende Ungdomscenter Allégården 

Ungdomscentret omfatter 4 forskellige tilbud og en 3 værelsesudslusningslejlighed med følgen-
de målgrupper og opgaver.

1. Ungdomspensionsafdeling

Ungdomspensionen er beliggende på henholdsvis 2. og 3. sal på Frederiksberg Alle 48. Tilbuddet 
omfatter 14 pladser.

Ungdomspensionen er opdelt i 2 selvstændige levegrupper, hvor der bor 7 unge på hver sin etage. 
Hver etage udgør en såkaldt levegruppe og har eget køkken. 
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I dag modtager de 2 afdelinger på Ungdomspensionen udelukkende uledsagede flygtninge unge i 
alderen fra 14 til 18 år. 

De unges ophold på Ungdomspensionen har til formål i et samarbejde med Familieafdelingen at ud-
rede og beskrive de unge inden for den lovpligtige børnefaglige undersøgelses rammer.

Da samtlige unge er ”ukendte” for de kommunale myndigheder ved modtagelsen, er der ikke, som i 
andre sager i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse  jf. Lov om Social Service § 50 mulig-
hed for at indhente oplysninger fra andre samarbejdspartnere fx skole, forældre, netværk, sund-
hedsvæsen mv. Undersøgelsesarbejdet tager derfor ofte tager længere tid, og baserer sig i vid ud-
strækning på pædagogiske observationer, indlæring og afprøvning af færdigheder samt undersø-
gende dialoger under opholdet.

 Opgaverne er karakteriseret ved:

 at tilbyde de unge ro og omsorg, så eventuelle belastninger ikke får overtag 
 at tilbyde handlingsorienteret hjælp i forhold til deres kontakt til forældre og familie, krise-

symptomer, udlændingestyrelsen, lægeundersøgelse, skolegang, lektielæsning m.v.
 at sikre integration, hvilket indebærer, at invitere til tillidsskabende relationer med danske-

re, vise dansk kultur og traditioner – introducere til værdier, normer og holdninger som 
rummes i det danske samfund

 at sikre gennem aktivt handling  at åbne dørene til Danmark, dansk kultur og dansk fore-
ningsliv.

 at yde rådgivning og vejledning i forhold til dansk kultur, normer og traditioner fx NemID, 
omgang med det modsatte køn, politi, myndigheder

 at understøtte deres personlige udvikling henimod psykisk robusthed og selvstændighed 
 at tilbyde tryghed og dialog – på vejen imod en nyorientering i et nyt land.
 at skabe et til en hver tid udviklende ungefællesskab der fremmer trivsel, udvikling, skole-

gang og integration
 at imødekomme individuelle behov for behandling af fx traumer, tab af familie, psykisk usta-

bilitet 

Udredningsopholdet på Allégården Ungdomscenters Ungdomspensionsafdeling afsluttes med, at Fa-
milieafdelingen i samråd med den unge træffer beslutning om hvilken form for fremtidig hjælpefor-
anstaltning, den unge har behov for herunder evt. fortsat ophold på Ungdomspensionen.

2. Hybelafdeling

Tilbuddet er beliggende Frederiksberg Alle 48, 1. sal. og omfatter 8 pladser.

Aldersmæssigt er målgruppen unge fra 17 til 23 år. I dag visiteres der udelukkende unge uledsage-
de til afdelingen, der enten har boet på en af Allégårdens Ungdomspensions afdelinger eller et af de 
øvrige tilbud i eller udenfor Frederiksberg Kommune. 
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Der bor dog stadig 2 unge med etnisk dansk baggrund på Hybelafdelingen. Det drejer sig om unge, 
som allerede boede der på tidspunktet for kommunalbestyrelsens beslutning om alene at anvende 
hyblerne til uledsagede flygtninge.

De unge, som bor i hyblerne er unge, som har udviklet en rimelig grad af selvstændighed og kom-
petencer i forhold til at kunne tage ansvar for egen situation og som ikke har et behandlingsmæs-
sigt behov. 

Grundet de uledsagede unges ofte korte tid i Danmark og deres manglende kendskab til det danske 
system, har de ofte ved det fyldt 18 år fortsat behov for støtte i forhold til at fastholde skole/uddan-
nelse, botræning med henblik på udslusning til en selvstændig tilværelse i egen bolig. 

De uledsagede unge er løbende ved plads ledighed blevet visiteret til Hybelafdelingen fra Ungdoms-
pensionsafdelingen, plejefamilier eller andre anbringelsestilbud. 

De unge modtager under deres ophold på Hybelafdelingen en personlig og individuel støtte og vej-
ledning i forhold til:

 skole/uddannelse/arbejde – jobsøgning, ansøger til uddannelse mv.
 SU, skat, bank, NemID
 læge/sundhedsforhold mv.
 personlige forhold
 det danske samfund/integration

3. Afdeling Smallegade – et fast kontaktpersonstilbud

Tilbuddet er beliggende Nyelandsvej 48 og omfatter 22 pladser. Målgruppen er udeboende unge i 
alderen fra 16 til 23 år. Tilbuddet er ikke målrettet unge uledsagede flygtninge.

Afdeling Smallegade råder over et bredspektret støttende og socialpædagogisk tilbud, der henven-
der sig til unge med psykosociale og emotionelle udfordringer. Det er unge, der ofte har været ud-
sat for en omskiftelig opvækst med mange svigt, der for de fleste har giver sig udtryk ved  mang-
lende tillid til voksne. De har ofte vanskeligt ved at tage ansvar for egen situation og er udfordret af 
en eller flere af nedenstående problematikker:

 Unge med familiemæssige vanskeligheder.
 Unge med negative oplevelser med skole- og uddannelsessystemet
 Unge med et begrænset netværk.
 Unge med begyndende misbrugsproblemer.
 Unge med begyndende kriminalitet.
 Unge med diagnoser fx. borderline, tilknytningsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser.
 Unge med udad/ indadreagerende adfærd.
 Tidligere anbragte unge der stadig har brug for tilsyn/ voksenkontakt.
 Unge der er i gang med 3. fase af en ungdomssanktion
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Arbejdet med den enkelte unge tilrettelægges individuelt og udvirkes i et tæt samarbejde med an-
dre myndigheder og samarbejdspartnere.

4. Afdeling Bøgen – et fast kontaktpersonstilbud til unge og deres familier

Tilbuddet er beliggende Grundtvigsvej 6A kld. med plads til 12 familier. Målgruppen er familier med 
hjemmeboende unge i alderen fra 12 til 18 år samt unge, der er idømt en ungdomssanktion. Tilbud-
det er ikke målrettet uledsagede unge flygtninge.

Bøgen har sammenlignet med Smallegadetilbuddet fokus på at yde støtte til familien som helhed.  

Afdeling Bøgen er et helhedsorienteret tilbud til den unge og dennes forældre. Alle aspekter 
omkring den unge, der kan have indflydelse på den unges trivsel og udvikling inddrages i til-
rettelæggelsen af indsatsen. Der er et særligt fokus på forældrenes og den unges ressourcer, 
udfordringer og strategier samt, hvordan den unge selv kan være med til at skabe forandrin-
ger i sit liv. Gruppen af unge der idømmes en Ungdomssanktion tilknyttes en koordinator gen-
nem hele sanktionsforløbet. I en del af ungdomssanktionsforløbet er den unge anbragt.

Der er ofte tale om unge og forældre, der har behov for støtte til at bryde et uhensigtsmæssigt 
mønster, der er karakteriseret ved, at den unge er udfordret af en eller flere af nedenstående van-
skeligheder:

 et højt konfliktniveau med forældrene
 færdes i bekymrende sociale sammenhænge fx med kriminalitet
 har selvdestruktive strategier som misbrug, cutting eller spiseforstyrrelser
 oplevelse af ensomhed/isolation
 at leve i to kulturer
 et hjem med psykisk sygdom, misbrug, traumer og kriser
 psykisk sygdom og eller udviklingsforstyrrelser 
 sporadisk tilknytning skole og uddannelse

Arbejdet med den enkelte unge og familie tilrettelægges individuelt og udvirkes omkring individuelle 
og fælles møder, aktiviteter og samtaler med den unge alene og den samlede familie.

For unge der er idømt en ungdomssanktion fungerer koordinatoren både som kontaktperson for den 
unge, og koordinerer indsatsen i sanktionens 3 faser. Koordinatoren sikrer herunder, at de unge, 
forældre og andre relevante parter inddrages i udformningen og ansvarliggørelsen i forhold til de 
målsætninger, der opstilles i den enkeltes handleplan

Koordinator funktionen i Ungdomssanktionsforløb:

 Kontaktperson til den unge
 Tæt samarbejde med sagsbehandler og forældrene
 Sikre overlap de enkelte faser og tilbud ved afholdelse af netværksmøder
 Særlig fokus på den unges faglige kompetence udvikling 
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5. Udslusningslejlighed på Wilkensvej

Lejligheden anvendes til udslusning, hvor fokus for indsatsen er sammenlignelig med Hybelafdelin-
gens indsats. Der vil typisk være tale om unge, der profiterer at være udenfor den institutionelle 
ramme.

Ungdomscenter Allégården før juni 2016

Kommunalbestyrelsen traf den 13. juni 2016 beslutning om at omlægge indsatsen i henholds-
vis Ungdomspension samt Hybelafdeling således, at disse fremadrettet udelukkende skulle 
modtage uledsagede flygtninge børn fra 14 år. Beslutningen omfattede samtidig en opnorme-
ring af pladsantallet på Ungdomspensionen således, at de tidligere 10 pladser blev udvidet til 
14 pladser. Hybelafdelingen blev samtidig udvidet fra 7 til 8 pladser.

Kommunalbestyrelsens beslutning medførte ingen ændringer i forhold til Afdeling Bøgen og Af-
deling Smallegade.

Ungdomspensionens målgruppe før juni 2016 og baggrunden herfor 

Det fremgår af budgetaftalen for 2012, at Børne- og Ungeområdet Familieafdelingen skulle gen-
nemføre en analyse af sammensætningen af døgntilbud på Frederiksberg med henblik på anbefalin-
ger og fremtidige målgruppeorientering.

Analysen af Frederiksberg Kommunes selvejende døgninstitutioner inden for det specialiserede bør-
ne- og ungeområde fra 2012 konkluderede blandt andet, at udviklingen på anbringelsesområdet var 
gået i retning af et faldende antal anbringelser som følge af styrkede metoder til familiefokuseret 
forebyggelse og tidlig indsats. 

Analysen viste dog samtidig, at der ikke var indtrådt et fald i antallet af brugen af de lokale døgnin-
stitutionsplader. Disse tilbud havde  imidlertid overtaget en række specialiserede opgaver, der tidli-
gere blev løst ved køb af tilbud i de private opholdssteder fx i forhold til kriminalitet, misbrug og 
eventuelt i kombination som en diagnose.

Hvis Frederiksberg Kommune fortsat skulle have et lokalt tilbud til den mest udsatte gruppe af un-
ge, med mulighed for akutplacering, afsoning, undersøgelse/observation og motivationsophold samt 
længerevarende ophold, var der brug for at omorganisere indsatsen på Ungdomspensionsafdelingen 
på Allégårdens Ungdomscenter.

Allégården Ungdomscenters Ungdomspension var i 2012 normeret med 13 interne døgnpladser og 2 
pladser i en udslusningslejlighed.

Forvaltningen anbefalede:

 at antallet af pladser blev reduceret til 10 døgnpladser på Ungdomspension og at den ek-
sterne lejlighed blev overdraget Afdeling Smallegade
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 at der på den ene etage blev etableret en afdeling med et leve- og udviklingsmiljø, hvor der 
kunne løses akutte og observations/motivationsopgaver med en fordeling på 2 akutpladser 
og 3 pladser til observations/motivation opgaver og andre tidsafgrænsede opgaver fx afso-
ning af kortere varighed

 at der på den anden etage blev etableret et leve- og udviklingsmiljø for 5 unge, der var 
”stabiliserede” og udviste motivation for at ændre på deres vanskelige situation. De skulle 
bo i et rummeligt mindre struktureret døgnmiljø, hvor de kan få ”ro” og massiv støtte til at 
udvikle sig over tid.

 at der blev tilført 3 fuldtids socialpædagoger og en 30 timers ungdomspsykolog til at supple-
re den behandlingsmæssige indsats, så institutionen i højere grad matchede sammenligneli-
ge institutioner, der udbød samme opgaver over for målgruppen.

 at der blev videreudviklet på det tætte og fleksible samarbejde med skoleafdelingen, U og 
U, Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter mv. for at sikre, at gruppen af unge modtog 
den relevante og optimale støtte i samtlige af kommunens tilbud,

 at der blev arbejdet på at videreudvikle og etablere et tæt og fleksibelt samarbejde med po-
litiet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Det blev herefter ved budgetforhandlingerne i 2013 besluttet, at 

 at reducere pladsantallet på Allégården Ungdomscenters Ungdomspensionsafdelingen fra 15 
til 10 pladser med henblik på at etablere et lokalt tilbud til den mest udsatte gruppe af unge, 
med mulighed for akutplacering, afsoning, undersøgelse/observation og motivationsophold 
samt længerevarende ophold,

 at overføre Ungdomspensionens udslusningslejlighed til Afdeling Smallegade til brug for 
midlertidige placeringer af unge tilknyttet Afdeling Smallegade, inden de skulle overgå til 
egen bolig,

 at ansætte en 30 timers psykolog,
 at afdelingerne Smallegade, Bøgen og Hybelafdelingen fortsatte uændret med samme mål-

grupper og opgaver


