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Administrationsgrundlag 

Godkendt i udvalget for Børn 22. marts 2011 

 

Administrationsgrundlag for Ungdomsområdet 
Indhold 
Det er kommunens mål, at 95 % af de unge skal fuldføre en ungdomsuddannelse efter Grundskolen og 
uddannelsesparatheden før en optagelse i dette regi vurderes af Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
Vurderingen tager udgangspunkt i en vurdering, der bygger på den unges faglige, personlige og sociale 
kompetencer. 
Ungdomsområdets aktiviteter er alle skabt med det formål at understøtte uddannelsesparatheden hos 
målgruppen fra 7. klasse til det fyldte 18. år – herunder kan du se, hvorledes aktiviteterne er tænkt i denne 
sammenhæng: 

10. Klassecenter

Ungdomsklassen

Heltidsundervisning

Erhvervsklassen

Ungdomsskolen

Faglige kompetencer

SSP-konsulenter

Cirkus Kæphøj

Ungdomsbyråd

Ungdomsklubcafé

Ungdomsrådgivning

4300 Agervang

Personlige kompetencer

Ungdomsklubber

Centerfester

Events

Sommerferie-

aktiviteter

Sociale kompetencer

 
Lovgrundlag 
Lov om Ungdomsskoler - Lov om Folkeskoler - Serviceloven. 
 
 
Hvem bestemmer hvad? 
Byrådet: 
Holbæk Byråd fastsætter mål og rammer for alle Ungdomsområdets aktiviteter.  
 
Bestyrelsen: 
Ungdomsområdets bestyrelse beslutter principper for udførelsen af opgaverne og har ansvar for ansættelse 
af de rigtige medarbejdere til opgaven. Klik på dette link: Ungdomsområdets bestyrelse, hvor 
sammensætningen af bestyrelsen kan ses. 
 
Den unge:  
Alle unge fra 7. klasse til det 18. år har ret til at frekventere Ungdomsområdets aktiviteter – dog med enkelte 
undtagelser: Ungdomsklassen og Heltidsundervisningen.  
 
Familiecentret:  
Det er Familiecentret, der afgør om en ung kan komme i Ungdomsklassen eller Heltidsundervisningen. 
Visitationen foregår i samarbejde med Ungdomsområdets ledelse.  
 

http://www.lystavlen.dk/?open=266&menu_id=57
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Holbæk Ungdomsskole 
- aktive links herunder 

 

 
Serviceniveau 

 
Fritidsundervisning og -
aktiviteter 
 

 
Ungdomsskolen tilbyder unge fra 7. kl. til det 18. år almen fritidsundervisning og 
øvrige aktiviteter, der understøtter uddannelsesparathed. Endvidere er det hér, 
du kan erhverve knallertkørekort. Læs mere på linket til venstre. 
 

 
Heltidsundervisning 

 
Heltidsundervisningen er et skoletilbud for skoletrætte, normalt begavede unge 
i 8.—10.klasse, der ikke matcher folkeskolen - eller omvendt - kan her få 
chancen for at opnå folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen foregår på 
Mejerigården i Undløse. Læs mere på linket til venstre.  
 

 
Ungdomsklubber 

 
Ungdomsklubberne giver unge fra 7. kl. til det 18. år et meningsfyldt og 
struktureret fritidsalternativ i relevante lokalområder. Ungdomsklubberne holder 
fokus på ”det gode ungdomsliv”. Læs mere på linket til venstre. 
 

 
Centerfester 

 
Ungdomsklubberne tilbyder unge fra 7. klasse til det 18. år månedlige fester på 
Holbæk Fritidscenter i en alkoholfri kontekst og under trygge rammer - for at 
mønsterbryde alkoholkulturen. Læs mere på linket til venstre. 
 

 
Ungdomsklubcaféen 
Værftet 

 
På Værftet tilbydes unge fra 7. kl. til det 18. år en meningsfuld fritid bl.a. med 
mulighed for understøttelse af egne initiativer. Værftet åbner med tilbud fra 
ultimo september 2011. 
 

 
Cirkus Kæphøj 

 
Cirkus Kæphøj tilbyder børn og unge i alderen 10-16 år en meningsfuld fritid m/ 
cirkus som pædagogisk redskab. Indmeldelse sker via Pladsanvisningen i 
Borgerservice. Læs mere på linket til venstre. 
 

 
Sommerferieaktiviteter 

 
Ungdomsområdet koordinerer og tilbyder sommerferieaktiviteter for børn og 
unge i et samarbejde med foreningslivet i og omkring Holbæk. Læs mere på 
linket til venstre. 
 

 
Holbæk Ungdomsbyråd 

 
Ungdomsområdet understøtter gennem Ungdomsbyrådet kommunens unge i 
deltagelse i demokratiske processer – lokalt, nationalt og internationalt – bl.a. 
gennem samarbejde med forskellige demokrati-netværk. Læs mere på linket til 
venstre. 
 

 
SSP - Holbæk 

 
Ungdomsområdet v/SSP tilbyder rådgivning og undervisning om 
kriminalitetsforebyggelse til børnelivets interessenter. Herudover er en 
væsentlig del af arbejdet defineret som opsøgende arbejde. SSP er et 
samarbejde mellem skoler, det sociale system og Politiet – og arbejdet er 
beskrevet i et årligt revideret Ydelseskatalog. Læs mere på linket til venstre. 
 

 
Ungdomsrådgivning 

 
Ungdomsområdet koordinerer og tilbyder de unge rum for rådgivning, når de 
har det svært. Ungdomsrådgivningen er et tværfagligt samarbejde mellem 
kommunens mange faglige aktører. Læs mere på linket til venstre. 
 

http://www.lystavlen.dk/?open=20381&menu_id=66
http://www.lystavlen.dk/?open=20381&menu_id=66
http://www.lystavlen.dk/?open=262&menu_id=51
http://www.lystavlen.dk/?open=20379&menu_id=65
http://www.lystavlen.dk/?open=13949&menu_id=489
http://www.kaephoj.dk/
http://www.lystavlen.dk/?open=17045&menu_id=567
http://www.lystavlen.dk/?open=21161
http://www.lystavlen.dk/?open=20395&menu_id=497
http://www.lystavlen.dk/?open=17702&menu_id=613
http://www.lystavlen.dk/?open=2371
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Projekt 4300 Agervang 

 
Formålet med Projekt 4300 Agervang er, at give målgruppen en hjælpende 
hånd fra kompetente, stabile og engagerede voksne. Projektet er gjort muligt i 4 
år pga. tildeling fra Regeringens satspuljemidler. Læs mere på linket til venstre.  
 

 
Grejbanken 

 
Grejbanken er stedet hvor man kan låne forskelligt friluftsudstyr. Næsten alle 
kan låne udstyret - klubber, foreninger, institutioner, grupper og familier - mod 
en meget rimelig betaling. Læs mere på linket til venstre. 
 

 
 
 
Holbæk Ungdomscenter 
- aktive links herunder 

 

 
 
 
Serviceniveau 

 
Holbæk 10. klassecenter 

 
På Holbæk 10. klassecenter tilbydes kommunens unge et 10. skoleår med 
henblik på at styrke den enkelte unges uddannelsesparathed. Undervisningen 
er profilopdelt a.h.t. den unges specifikke kompetencer. 
Holbæk 10. klassecenter har en øvre grænse på 230 elever. Ved 
tilmeldingsfristen i marts opgøres, hvorvidt der er plads til elever fra anden 
kommune, idet der reserveres pladser til ca. 20 elever fra Holbæk Kommune, 
som der traditionelt har vist sig at ville gå i 10. klasse – efter tilmeldingsfristens 
udløb.  
 

Læs mere på linket til venstre. 
 

 
Ungdomsklassen 

 
Ungdomsklassen er Holbæk Kommunes tilbud om specialundervisning på 9. og 
10. klassetrin. Her tilbydes de relevante unge med generelle 
indlæringsvanskeligheder specialundervisning med fokus på udskoling. 
Visitation til Ungdomsklassen sker gennem Familiecentret.    
 

 
 
Hvad gør du, hvis du vil deltage i en aktivitet? 
Nemmeste måde at tilmelde sig Ungdomsområdets aktiviteter er at gå ind på www.lystavlen.dk, hvor langt 
de fleste aktiviteter er tilgængelige. Der er særlige måder, hvorpå man skal tilmeldes Holbæk 10. 
klassecenter, Ungdomsklassen, Heltidsundervisningen og Cirkus Kæphøj. Informationer herom findes på 
hjemmesiden. 
 
Hvad koster det? 
Alle aktiviteter under Ungdomsskolen er i princippet gratis for brugeren. Undtaget fra dette er dog enkelte 
specielt dyre aktiviteter, ture, knallertkørekort, materialer m.v., som vil have en vis brugerbetaling.  
Deltagelse i Ungdomsklubaktiviteterne er også gratis, dog vil der ved Centerfester opkræves en mindre 
entré. Enhver ung har adgang til klubaktiviteter i alle kommunens Ungdomsklubber. 
F.s.v.a. Cirkus Kæphøj er der en særlig forældrebetaling – læs mere på Cirkus Kæphøjs hjemmeside. 
 
Hvor foregår aktiviteterne? 
Ungdomsskolens aktiviteter vil foregå på den til enhver tid mest egnede lokalitet. Primært vil aktiviteterne 
foregå på Holbæk Ungdomscenter, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk, men der er endvidere et væld af 
aktiviteter – spredt ud over kommunen i forskellige lokalområder. Der kan være tale om aktiviteter på 
forskellige skoler, institutioner, i naturen og på andre relevante lokaliteter. 
Ungdomsklubberne er p.t. placeret i 10 lokalområder ud fra en helhedsbetragtning om, hvor behovet for 
aktivitet er størst.   
 
Hvordan følges der op på aktiviteterne? 

http://www.lystavlen.dk/?open=17055&menu_id=701
http://www.lystavlen.dk/?open=594
http://www.lystavlen.dk/?open=3166&menu_id=53
http://www.lystavlen.dk/
http://www.kaephoj.dk/
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Ungdomsskolen afholder to gange årligt tilfredshedsundersøgelser blandt tilmeldte unge – såvel enkeltvis 
som på holdbasis. Endvidere afholdes to årlige kontaktelevmøder med repræsentanter fra alle 
undervisningshold og Ungdomsklubber. Ved disse møder evalueres aktiviteterne mundtligt. 
På Holbæk Ungdomscenter evalueres aktiviteterne gennem en tilfredshedsundersøgelse midt på skoleåret. 
 
 
Hvornår er sekretariatet åbent? 
Sekretariatet som ligger på Holbæk Ungdomscenter, Gl. Ringstedvej 32, 4300 Holbæk er åbent alle 
hverdage. Mandag til torsdag fra 8.00 – 15.00, fredag fra 8.00 – 13.00. Telefon: 72 36 40 00. Mail: 
ungdom@holb.dk. I sekretariatet kan du få svar på alle spørgsmål, der gælder Ungdomsområdets opgaver.  
  
Hvor kan man klage? 
Hvis du vil klage over Ungdomsområdets aktiviteter, udførelsen heraf eller andet, så skal klagen stiles til 
Ungdomsområdets bestyrelse, att. Leder af Ungdomsområdet Søren Myrup, Holbæk Ungdomscenter, Gl. 
Ringstedvej 32, 4300 Holbæk. Telefon: 72 36 63 41. Mail smp@holb.dk  
  
Hvor får jeg mere information? 
Du vil kunne finde al relevant information om Ungdomsområdets aktiviteter på omdrejningspunktet for 
virksomheden www.lystavlen.dk. Under de enkelte aktiviteter kan du finde oplysning om aktiviteten og tillige 
oplysning om, hvem der er ansvarlig og hvem du kan kontakte for nærmere information. 
 
Ikrafttrædelse 
Dette administrationsgrundlag træder i kraft fra 22. marts 2011. 
 

 

mailto:ungdom@holb.dk
mailto:smp@holb.dk
http://www.lystavlen.dk/

