Kommentarer til bemærkninger
Ungdomshuset i dag

Helsinge Ungdomshus har i 17 år haft et godt forhold til vores naboer (ejere og lejere). Vi orienterer sågar
ikke længere vores naboer, hvis vi en sjælden gang forsamler ekstraordinært mange unge, - det viste sig
hurtigt ikke at være relevant/nødvendigt.
Der er strikse regler i Gribskov Kommune for afspilning af musik i det offentlige rum. Reelt må der kun, på
visse betingelser, afspilles musik udendørs, når der én gang årligt er kulturnat. Disse regler overholder
ungdomshuset selvfølgelig.

Ungdomshusets organisering

Ungdomshuset styres af en brugerbestyrelse hvor typisk 10-15 unge ildsjæle, er valgt til at forestår driften
(med meget mere) af huset. Det er en tillidspost, og der er stor selvjustits. Den pædagogiske leder, vejleder
selvfølgelig, hvis dette er nødvendigt. Gennemsnitsalderen i bestyrelsen, og for den sags skyld også hos de
faste brugere, er for tiden små 19 år.
Bestyrelsen var, og er, altid først og fremmest fokuseret på husets forsatte eksistens, og et godt naboskab.
Derfor har bestyrelsen flere gange sagt nej, til at sætte belysning på det nuværende skaterområde. Dette
da bestyrelsen frygtede, at et skate-område med belysning, kunne afstedkomme natlig løben på
rulleskøjter.

Det nye ungdomshus

Et kommende musikøvelokale inde i børnehaven, er projekteret til at være placeret længst mulig væk fra
beboelse, - og der er afsat midler således at rummet kan lydisoleres professionelt.
Det er brugerbestyrelsen drøm, at der måske med tiden kan søges puljemidler, således at der
semiprofessionelt, kan indspilles/optages/produceres. Denne ønskedrøm er potentielt mulig, da rummet
forventes meget skærmet/isoleret mod udefrakommende lyd – visa versa!
Der er afsat midler til et kommende skate-område. Skate-ramper som eksempelvis af typen Rhino Ramps
ønskes indkøbt, da disse dokumenteret kan matche gældende krav/specifikationer vedrørende støj.

Bemanding med fagprofessionelle

Der vil forventet være dagligt fremmøde af; sundhedsplejersker/personale organiseret via SSP, foruden
husets daglige pædagogiske leder. I dag bliver området kun periodisk tilses af fagprofessionelle.
Nævnte fagfolk er trænede til at interagere, med mennesker som har en ikke ønsket opførsel. Bl.a. derfor
er det ønsket, og velsagtens direkte afledt af/jævnfør intentionerne i Gribskov Kommunnes Børne- og
ungepolitik, at vi NETOP placeres på Kongensgavevej 93.
Den del af huset som skal benyttes af fagprofessionelt personale så som sundhedsplejerskerne er ikke
bekymret for at støj vil indvirke negativt på deres arbejde.

Det er bestemt forståeligt at naboer til adressen Kongensgavevej 93, som mange andre, er
berørte/bekymrede m.h.t. den offentligkendte historie, vedrørende at undertegnede, har været i retten
med nogle unge kriminelle.
Det er vigtigt at huske på at den kaliber af voldsomme episoder, er fundet sted én gang på 17 år. Når der
nås et generelt kriminalitetsniveau, og en ageren jævnfør dette, er unge typisk IKKE velkomne på
Ungdomshusets matrikel.
Respekteres dette forbud mod fremmøde ikke af den unge kriminelle/kriminalitets truede, - vil der så typisk
være en nul-tolerance, fra den/de fagprofessionelle.
Det forventes i øvrigt at Ungdomshuset medbringer vores professionelle overvågnings-kameraudstyr.
Således optages de nære omgivelser. Overvågningen sker i kriminalitetsforebyggende øjemed, og i henhold
til reglerne i lov om tv-overvågning. Persondataloven gælder for behandlingen af optagelserne.

Den nuværende brug af huset
Skate-området
•

Reelt er det sådan at når vejret tillader det, har vi typisk dagligt besøg, af en håndfuld helt små
løbehjuls drenge på skate-området. Disse ledsages af og til af bedsteforældre/forældre. Der er
typisk et månedligt besøg af en 10-20 SFO-børn, som tit er ledsaget af en pædagog fra deres skole.

•

Hvis vejret tillader det, skater der typisk 5-10 store teenager drenge på skateboards.

Musiklokale
•

Der er typisk næsten dagligt besøg af 1 ungt orkester. Der er typisk et ugentligt besøg af 1
musikmedarbejder.

Computerlokale
•

10 unge kommer dagligt for at benytte vores gamer PCer. Disse gæster spiller avancerede
computerspil.

Møder
•

Ca. en gang om ugen afholdes der møder, dette med typisk 10 unge mødedeltagere. Disse
mødedeltagere er typisk fra; det kommunale Ungdomsråd/vores frivillige ung-til-ung formidlere
(Sexualisterne)/et politisk partis ungdomsafdeling, eller lignede!

•

Sidste torsdag i måneden, kan unge samtale med en Ungdomsvejleder fra Gribskov Kommune (UU).

•

Nævnte dag er der typisk også brugerbestyrelsesmøde, - her er der typisk 1 til 3 unge eller voksne,
som ønsker foretræde for bestyrelsen, dette typisk for at få ungdomshuset til at stille med frivillige
unge til arrangementer.

•

På månedligbase afholdes der ungdomsskoleleder møder i ungdomshuset.

SSP
•

Vi har typisk dagligt besøg af medarbejdere organiseret via SSP, som skriver rapport og/eller kort
puster ud efter at have været på gader og stræder.

Daglig brug
•

Der er typisk et dagligt besøg af ”1 til 10 gæst ved dør unge”, som kommer for at se sport og lave
lektier. Typisk er disse unge fra det lokale gymnasie.

Forventet fremtidigt bruger af huset
A la det ovenstående, - dog håber jeg meget at kunne trække den gruppe af unge, hovedsageligt piger, som
tit ses i umiddelbar nærhed af børnehaven, ind i ungdomshuset. Jeg har ikke for nuværende en faglig
relation (eller et nævneværdigt kendskab) til omtalte unge, - også derfor ser jeg frem til at komme på plads
i børnehaven.
I ungdomsskolens ledelses overvejes det, at bemande huset med mere end ét årsmandeværk (yde mig
kollegial støtte) i en kortere opstartsperiode.
Det er en prioritet at vi, i en fart får et godt konstruktivt naboskab, til gensidig glæde. Det er også en
prioritet at vi, eksempelvis via aktiviteter og/eller fritidssysler, får skabt relationen til de unge, som ofte ses
i umiddelbar nærhed af børnehaven. Relationen er vores værktøj!
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