
1

         

Bilag 1 Oversigt over tilbud til ensomme unge på Frederiksberg

Tilbud til børn og unge i grundskolealder
Tilbud Målgruppe Metode Beskrivelse Åbningstider Sted Telefon Hjemmeside Hvem står 

bag
Åben anonym rådgiv-
ning for børn, unge 
og deres forældre 
(under Frederiksberg 
Kommunes Fællesrå-
dgivning)

Op til 25 år Rådgivning Som ung kan du henvende dig, hvis du oplever, at du har det dårligt for 
eksempel er angst, usikker eller har lavt selvværd, føler dig ensom og har 
svært ved at få venner, har for mange konflikter med andre, har svært ved at 
leve op til dine egne eller andres krav. Familier og unge kan få rådgivning og 
vejledning. Der mulighed for samtaleforløb på op til 10 samtaler eller for 
telefonrådgivning. 

På telefon tirs-
dag-torsdag 
klokken 8-10 
samt torsdag 
klokken 13-15

Falkoner Allé 
7, 1. og 2. 
sal, 2000 
Frederiks-
berg 

Telefon 
3821 3838

https://www.frederiks-
berg.dk/borger/omsorg-
og-stotte/stotte-til-born-
unge-og-familier/aben-
anonym-radgivning-born-
unge-og-deres

Frederiksberg 
Kommune

Skolesocialrådgivere 
på alle skoler 

Børn og unge 
på Frederiks-
bergs skoler

Tidlig 
opsporing

Børn/unge og familier i udsatte positioner skal opspores tidligt og have et 
tilbud om netop den hjælp og støtte. 

En dag om ugen 
på alle skoler

Skolerne på 
Frederiks-
berg

Frederiksberg 
Kommune

Mentorordninger på 
skolerne

Børn og unge 
på Frederiks-
bergs skoler

Rådgivning De fleste skoler opererer med særlige mentorordninger, hvor en lærer eller 
pædagog har faste samtaler med hver ung i forhold til den unges trivsel, 
uddannelsesparathed, faglige vanskeligheder m.v. Dette suppleres af den 
generelle trivselsindsats ved klasselærere.

Skolerne på 
Frederiks-
berg

Frederiksberg 
Kommune

MiLife-forløb Børn og unge 
på Frederiks-
bergs klubber

Undervis-
ning

I alle klubber er der uddannet pædagoger til at varetage såkaldte MiLife-for-
løb, hvor de unge trænes og støttes i at blive bevidste om egne ressourcer og 
muligheder med henblik på at øge trivsel, selvværd og selvtillid. En meget 
stor andel af de unge kommer i kommunens klubtilbud, og der er her en stor 
opmærksomhed på de unges trivsel. Ikke mindst for de særligt sårbare unge

Klubberne 
og til dels 
skolerne på 
Frederiks-
berg

Frederiksberg 
Kommune

Skole-psykolog på alle 
skoler

Børn og unge 
på Frederiks-
bergs skoler

Rådgivning Alle skoler har en skolepsykolog tilknyttet, og vedkommende inddrages og 
rådgiver både specifikt og generelt vedr. børn og unges pædagogisk-psykolo-
giske udfordringer.

Skolerne på 
Frederiks-
berg

Frederiksberg 
Kommune

Børns voksenvenner 6-12 år Netværk Mange børn vokser op med spinkle familienetværk, blandt andet på grund af 
skilsmisse og dødsfald. Børns voksenvenner etablerer venskaber mellem 
børn med spinkle voksen-netværk og frivillige voksne.

Telefon 
7070 7177

https://voksenven.dk/ Børns Voksen-
venner

Sorggrupper på 
skoler

Børn og unge 
på Frederiks-
bergs skoler

Gruppetil-
bud

Der er uddannet sorggruppeledere på alle folkeskoler på Frederiksberg. Der 
er pt. aktive gruppe på Ny Hollænderskolen, Skolen på Duevej og Skolen på 
Nyelandsvej. Skolen ved Bülowsvej, Skolens på Grundtvigsvej og Skolen ved 
Søerne tilbyder individuelle samtaler og rekrutterer til fremtidig fælles grup-
pe.

Skolerne på 
Frederiks-
berg

Frederiksberg 
Kommune
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Tilbud til unge indenfor grænserne af Frederiksberg Kommune 
Tilbud Målgruppe Metode Beskrivelse Åbningstider Sted Telefon Hjemmeside Hvem står 

bag
Åben anonym rådgiv-
ning for børn, unge og 
deres forældre (under 
Frederiksberg Kommu-
nes Fællesrådgivning)

Op til 25 år Rådgivning Som ung kan du henvende dig, hvis du oplever, at du har det 
dårligt for eksempel er angst, usikker eller har lavt selvværd, føler 
dig ensom og har svært ved at få venner, har for mange konflikter 
med andre, har svært ved at leve op til dine egne eller andres 
krav. Familier og unge kan få rådgivning og vejledning. Der mulig-
hed for samtaleforløb på op til 10 samtaler eller for telefonrådgiv-
ning. 

På telefon tirs-
dag-torsdag 
klokken 8-10 
samt torsdag 
klokken 13-15

Falkoner Allé 7, 1. og 
2. sal, 2000 Frederiks-
berg 

Telefon 3821 
3838

https://www.frederiks-
berg.dk/borger/omsorg-
og-stotte/stotte-til-born-
unge-og-familier/aben-
anonym-radgivning-born-
unge-og-deres 

Frederiksberg 
Kommune

Opland 18-30 år Værested 
og men-
torordning

Værested og mentorordning for socialt og psykisk sårbare. De 
unge bestemmer, hvad der skal foregå. Ung til ung.

Mandag og 
torsdag 17.30-
21.00

H. C. Ørstedsvej 22 G, 
1879 Frederiksberg

htt-
ps://www.urk.dk/opland-
frederiksberg

Ungdommens 
Røde Kors

Projekt Netwetk Unge på 
ungdomsud-
dannelser

Foredrag 
/oplæg og 
workshop

Projekt Netwerk er et tilbud målrettet ungdomsuddannelser og et 
undertilbud til Ventilen. I Frederiksberg kommune er HC Ørsted 
Gymnasiet og Falkonergårdens Gymnasium & HF pt. tilmeldt.

https://projekt-
netwerk.dk/

Ventilen

Unge-coaching på 
Frederiksberg Unge-
center

15-29 år Rådgivning Hjælper de unge med at få større indsigt i personlige ressourcer 
og begrænsninger, hvilket skal hjælpe dem til at indfri mål om 
uddannelse og beskæftigelse. Coaching kan understøtte, at de 
unge tager ansvar for egen situation og handlemuligheder. Kon-
kret henvender tilbuddet sig til unge i Frederiksberg Kommune. 
Forløbene strækker sig typisk fra 2 til 6 måneder, med 4 til 10 
sessioner.  

Mandag – tors-
dag kl. 9-15
Fredag kl. 9-13

Finsensvej 86, 3. sal, 
2000 Frederiksberg

Telefon 3821 
3666

https://ungecenter.dk/ Frederiksberg 
Kommune

TUBA 14-35 år Rådgivning 
online og 
ansigt til 
ansigt

Terapi og rådgivning til unge, der er vokset op i familier med 
alkohol- eller stofmisbrug.

Chatten er åben 
mandag, onsdag 
og torsdag 18-21.

Vesterbrogade 69, 1. 
tv og 3. tv., 1620 
København V. 
E-mail: kbh@tuba.dk 

Telefon 3067 
2487

www.tuba.dk TUBA

Boblberg Alle Online og 
potentielt 
ansigt-til-
ansigt 
mødested

Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne 
for et digitalt fællesskab. Det er helt almindelige borgere, som 
bruger Boblberg til at skabe nye relationer på baggrund af fælles 
interesser og oplevelser.
På Boblberg kan du finde nye fællesskaber – eller du kan skabe 
dine egne. Her inspireres du til at dele dine interesser, og måske 
får du endda lyst til at opsøge andres interesser.

Frederiksberg Kommune har samarbejdsaftale.

Hele tiden https://boblberg.dk/bor-
gerfrederiksbergkommu-
ne

Boblberg
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Tilbud til unge udenfor Frederiksberg Kommunes grænser
Tilbud Målgruppe Metode Beskrivelse Åbningstider Sted Telefon Hjemmeside Hvem står 

bag
Ventilen - 
Mødestedet

15-25 år Være-
/mødested 

Ventilen forebygger og afhjælper ensomhed blandt unge, spreder viden 
om problemet og bryder tabuer. I de lokale tilbud skaber unge frivillige 
et trygt rum, hvor unge der føler sig ensomme, kan få nogle gode ople-
velser med jævnaldrende. Mødestedet giver unge mulighed for at lave 
aktiviteter sammen og øve at være sammen med andre og træne sociale 
færdigheder. Det er frivillige og unge der står bag og planlægger aktivite-
terne. Alle er velkomne undtagen hvis der er misbrug involveret. Første 
gang en ung kommer, møder han eller hun en halv time tidligere for at 
blive introduceret til de frivillige. 

Onsdag 17 – 20.30
 Søndag 13 – 16

Nørrebrogade 14D
 (2. baggård, om hjørnet 
th., kælderen)
 2200 København N

https://ventilen.dk/koe-
benhavn/

Ventilen 

Ventilen - 
KOM-sam-
men

15-30 år Mødested KOM-sammen er Ventilens mødested med fokus på sund livsstil, motion 
og kost. Bygget op om sunde aktiviteter. Det er ikke en forudsætning at 
man er veltrænet. Bevægelse og aktivitet er omdrejningspunktet. 

Torsdag: 18 – 21 Nørrebrogade 14D
 (2. baggård, om hjørnet 
th., kælderen)
 2200 København N

https://ventilen.dk/kom-
sammen-koebenhavn/

Ventilen 

Plexus 20-35 år Værested Plexus er et åbent mødested, hvor man kan ryste ensomheden af sig. 
Her mødes unge og får gode, sociale oplevelser og – måske – nye ven-
skaber. I Plexus hygger frivillige og deltagere med madlavning, brætspil 
og andre hverdagshyggeting. Der er fokus på det afslappede og hyggeli-
ge samvær med jævnaldrende. 

Tirsdag og torsdag 
17.00-21.00

Hejrevej 30, stuen, 
2400 København NV

http://www.plexuskbh.dk/ Ungdommens 
Røde Kors

Headspace 12-25 år Rådgivning Et åbent, anonymt rådgivningstilbud til unge, med frivillige rådgivere. 
Åbent 18 steder i Danmark, blandt andet Nørrebro i København.

Mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag 
kl. 12.00 - 19.00

Ravnsborggade 2-4, 4. 
sal, 2200 København N

Telefon 
5373 3001
Sms 5373 
3031

https://www.headspa-
ce.dk/kobenhavn

Det Sociale 
Netværk

SIND ung-
dom Køben-
havn

16-35 år Være-
/mødested 

Klubfællesskab for psykisk sårbare unge. Klubaften og kreativt værksted. Tirsdag og torsdag 
16.00-21.00

Odensegade 6, 2100 
København Ø

Telefon 
3123 8054

https://sindung-
dom.dk/kobenhavn-2/

SIND

https://ventilen.dk/koebenhavn/
https://ventilen.dk/koebenhavn/
https://ventilen.dk/komsammen-koebenhavn/
https://ventilen.dk/komsammen-koebenhavn/
http://www.plexuskbh.dk/
https://www.headspace.dk/kobenhavn
https://www.headspace.dk/kobenhavn
https://sindungdom.dk/kobenhavn-2/
https://sindungdom.dk/kobenhavn-2/
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Digital og telefonisk rådgivning
Tilbud Målgruppe Metode Beskrivelse Åbningstider Telefon Hjemmeside Hvem står 

bag
Børnetelefonen Børn og unge Online og 

telefonisk 
rådgivning

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til 
at lytte. Frivillige varetager rådgivningen. På BørneTelefonen kan børnene også få 
rådgivning på sms, chat eller igennem vores Brevkasse og Børn hjælper børn-forum, hvis 
de føler sig mere trygge ved det. Kan også tilbyde en professionel bisidder til de børn, 
som ringer til BørneTelefonen og som har brug for hjælp i mødet med den offentlige 
forvaltning.

Telefonen har åbent 
hver dag kl. 11-02 
hele året rundt

Telefon 
116 111

www.bornetelefonen.dk Børns Vilkår

Ung på Linje / 
Ung Online

13-30 år Online og 
telefonisk 
rådgivning

Ung På Linje og Ung Online er et uforpligtende og anonymt samtaletilbud til unge 
mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om deres problemer og oplevelser. 
Unge frivillige sidder klar til at tale med unge om det, der fylder lige nu og her. De unge 
frivillige er mellem 20 og 30 år og har vidt forskellige baggrunde. De frivillige er ikke 
professionelt uddannede, men kender til alle de problemer, man bakser med, når man 
er ung.

Chatten har åbent: 
Mandag, Tirsdag, 
Onsdag, Torsdag, 
Fredag og Søndag kl. 
19-22.

Telefon 
7012 1000

htt-
ps://www.urk.dk/ung-
pa-linje-og-ung-online

Ungdommens 
Røde Kors

Cyberhus 9-23 år Online rådgiv-
ning 

Cyberhus er et frirum, hvor unge kan få støtte og råd fra voksne frivillige rådgivere via 
chat og brevkasse, eller dele tankerne med jævnaldrene i vores Ung-til-ung. Der er altid 
nogen der vil lytte. Cyberhus eksisterer kun på nettet, og al den rådgivning vi kan tilbyde 
findes derfor også kun på nettet. Vi vil altid gerne lytte, og med vores ord kan vi forsøge 
at støtte og rådgive. Er der brug for mere hjælp, vil vi prøve at finde ud af hvem, hvor og 
hvordan hjælpen kan findes. Det kan både være andre steder på nettet eller offline. 

Chatten er åben 
Mandag: 14-17
Tirsdag: 18-21
Onsdag: 14-17
Torsdag: 18-21

www.cyberhus.dk Center for Digital 
Pædagogik

Psykiatrifondens 
rådgivning

Voksne Online og 
telefonisk 
rådgivning

Rådgivningen i Psykiatrifonden er rådgivning til mennesker med psykiske sygdomme og 
problemer, personer i krise, deres pårørende, og fagfolk. 

Mandag og onsdag kl. 
18-22 samt den 1. 
lørdag i måneden kl. 
12-16

Telefon 
3925 2525

http://www.psykiatri-
fonden.dk/faa-hja-
elp.aspx

Psykiatrifonden

Mindhelper 13-30 år Online rådgiv-
ning 

Online rådgivningen er bygget i samarbejde med 250 unge og udspringer af et partner-
skab mellem Region Syddanmark, TrygFonden og 4 kommuner. Mindhelper giver unge 
viden om mental sundhed, råd til at håndtere problemer, personlig hjælp i brevkasse og 
vejledning til mere hjælp. Det er besluttet at Mindhelper skal udbredes til de øvrige 
regioner. De fleste af de besøgende er mellem 13 og 24 år (69% er 13-18 - 13% er 19-23 
år). 81% er piger og 18% drenge.

https://mindhelper.dk/ Region Syddan-
mark, TrygFon-
den og 4 kom-
muner

http://www.bornetelefonen.dk/
https://www.urk.dk/ung-pa-linje-og-ung-online
https://www.urk.dk/ung-pa-linje-og-ung-online
https://www.urk.dk/ung-pa-linje-og-ung-online
http://www.cyberhus.dk/
http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp.aspx
http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp.aspx
http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp.aspx
https://mindhelper.dk/

