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Unge på sporet 

 

Formål 

Unge på sporet (UPS) blev etableret i foråret 2015 som et partnerskab mellem 

Sundhedsstyrelsen, Haderslev Kommune, Blå Kors, FrivilligCenter Haderslev, Landsforeningen 

SIND og TUBA under Blå Kors, Haderslev Erhvervsråd, Multihuset, Haderslev 

Andelsboligforening, Region Syddanmark samt UC SYD, der evaluerer projektet. 

UPS, og det partnerskab der er opbygget omkring UPS, har til formål at fremme trivsel og 

mental sundhed blandt de unge 14-35-årige borgere i Haderslev Kommune, hvis livssituation 

udgør en forhindring i at holde fast i deres uddannelse, job eller sociale liv. Målet er, at unge 

får redskaber til at leve et sundt liv – fysisk, mentalt og socialt - således at projektet 

overordnet betragtet understøtter både nationalpolitiske og lokalpolitiske målsætninger om at 

flere unge får en uddannelse og en basiskontakt til arbejdsmarkedet. 

 

Målgruppe 

Evalueringens målgruppe er konsulenter, socialrådgivere og politikere med interesse for 

indsatser for socialt udsatte unge.  

 

Beskrivelse af projektet 

UPS er et værested for unge hvis livssituation udgør en forhindring i at holde fast i deres 

uddannelse, job eller sociale liv. Denne evaluering har to primære formål: 

A) at gennemføre en evaluering af ”unge på sporet” hvor de væsentligste erfaringer 

trækkes frem. Her er der fokus på at dokumentere brugernes udbytte, antallet af 

brugere samt betydningen for brugernes deltagelse i andre kommunale tilbud.  

B) at beskrive betydningen af medbestemmelsen hos brugerne af UPS’, herunder 

beskrivelser af hvordan både brugere og frivillige på UPS forstår- og anvender begrebet 

medbestemmelse 
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Til disse formål knytter sig følgende forskningsspørgsmål: 

 Hvad er de væsentligste udbytter af brugernes deltagelse i UPS, herunder hvordan 

brugerne anvender UPS? 

 Hvordan forstår og anvender ansatte (benævnes fremover ’personale’) og frivillige og 

brugere af UPS medbestemmelsen, herunder hvad betyder det for den enkelte bruger 

at have medbestemmelsen 

 Betydningen for brugernes deltagelse i andre kommunale tilbud 

 

Metode/fremgangsmåde 

Det overordnede design er et casestudie hvor der bruges interviews, observationer og 

dokumentanalyse som datagenereringsmetoder.  

 

Projektets resultater 

Projektet resultater i en midtvejsevaluering i december 2016 og en slutevaluering i december 

2017.  

 

Projektansvarlig 

Tina Harlev Nielsen, adjunkt (Socialrådgiveruddannelsen) – thar@ucsyd.dk 

Jesper von Seelen, lektor (videncenter for sundhedsfremme) – jvse@ucsyd.dk 

 

Deltagere 

Unge fra Haderslev Kommune 

 

Eksterne samarbejdspartnere 

Sundhedsstyrelsen, Haderslev Kommune, Blå Kors, FrivilligCenter Haderslev, Landsforeningen 

SIND og TUBA under Blå Kors, Haderslev Erhvervsråd, Multihuset, Haderslev 

Andelsboligforening. 

 

Dokumentation/formidlingsform 

To evalueringsrapporter. 

 

Start- og sluttidspunkt 

Start: 01.03.16 – slut: 01.01.18. 
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