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FISKENs projekter:
Mentorer med mening
Et mentorprojekt for
udvalgte brugere i
FISKENs værested.
FISKEN 18+
Et uddannelses– og
beskæftigelsesprojekt for
unge mellem 18-24 år.
Hjælp til
statsborgerskab og
opholdstilladelse
Hjælp til at forstå
reglerne for ansøgning af
dansk indfødsret og
opholdstilladelse.
Fritidsjobformidling
Hjælp til at søge, få og
fastholde et fritidsjob.
Jobkurser på
folkeskoler
To timers undervisning i
jobsøgning fra A-Z.
Lønrefusionsprojekt
Mulighed for at tilbyde
virksomheder lønrefusion
i en to måneders
oplæringsperiode for unge mellem 13-15 år.

Organisatoriske ændringer i FISKEN
År 2016 er ved at
være ved vejs ende,
og vi kan allerede nu
berette, at år 2017
kommer til at byde på
nogle organisatoriske
ændringer i vores forening, da vores souschef, Muneeza
Rosendahl, den 27.
januar 2017 takker af
efter syv års trofast
arbejde i FISKEN.
I Muneezas sted har vi
ansat Maja
Thorsteinsson, der
starter som projektkoordinator og blandt andet vil komme til at arbejde med FISKENS
Fritidsjobformidling,

kommunikation
og
fundraising.
Vi ønsker
Muneeza rigtig
meget held og
lykke i hendes
nye job, og vi
glæder os til at
byde Maja
velkommen den
4. januar 2017!
For at give dig et endnu
bedre indblik i vores
vigtige arbejde med
unge i udsatte positioner,
har vi denne gang valgt at
fortælle dig lidt mere om
FISKENS Værested, som
du kan læse nedenfor.

Vi ønsker dig god læselyst og ikke mindst
en rigtig glædelig jul
og et lykkebringende
nytår!
- Ena Juhl
Chef for Foreningen

FISKENS Værested - et fristed for unge på
Vesterbro
FISKENS Værested er
et åbent og gratis tilbud for alle unge mellem 13-19 år. Det er
primært drenge med
minoritetsbaggrund,
som benytter sig af
stedet, der opleves
som et frirum, hvor de
kan få støtte og redskaber til at navigere

rundt i hverdagens udfordringer.
I Værestedet tilbydes
brugerne råd og vejledning i forhold til familie, skole, sundhed,
ungdomsliv og giver
dem mulighed for oplevelser, udflugter, mentorordninger samt aktiviteter, der har fokus

på relationen til den
enkelte unge.
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Nyhedsbrev

FISKENS Værested - et fristed for unge på Vesterbro
Hjemlig hygge
Mange af de unge bruger FISKENS Værested som et sted,
hvor de blot kan ”være” og koble af sammen med deres venner, idet mange af dem ikke har
deres eget værelse derhjemme
eller mulighed for at invitere deres venner med hjem. Derfor
gør personalet også meget ud
af at skabe et trygt og hyggeligt
rum, hvor de unge føler sig godt
tilpas. Ali på 17 år udtrykker det
således: ”Det er fedt, at det er
et lille sted, men der er fortsat
plads til alle. Det gør det hyggeligt”. Ali er bruger af Værestedet
og kommer cirka tre gange om
ugen, hvilket han har gjort, siden han var 14 år gammel. For
ham har Værestedet stor betydning, da det er her, han hænger
ud med vennerne og får hjælp
til både skoleopgaver samt jobansøgninger.
”Der er tid til den enkelte, og man
kan følge den enkeltes personlige
udvikling og ”gå til side” og hjælpe
en ung med det personen har brug
for”.

Britt Naundrup, som er ansat
som faglig koordinator i Værestedet, oplever, at brugerne finder Værestedet meget hjemligt:
”Det er som at komme hjem til
mor. De kommer ind og får te,
brød, laver lektier og vi spiser
sammen”. Ali fremhæver også
den gode stemning, som de frivillige og de ansatte er gode til
at skabe: ”Hvis der er en dårlig

stemning, så hjælper de med at
få en god stemning. Hvis vi keder os, så kan de finde på aktiviteter”. De unge oplever på
den måde, at personalet er der
for dem, og tager sig tid til at
lave aktiviteter med dem.
De frivilliges betydning
FISKENS Værested bygger på
et gensidigt frivillighedsprincip,
hvilket betyder, at udover få ansatte, så kommer voksne som
unge frivilligt.
De unge ved, at de frivillige
kommer i Værestedet, fordi de
har lyst til at være sammen med
dem, og ikke fordi de får løn for
det. I Værestedet oplever de
unge endvidere, at de bliver
mødt med en positiv forventning, hvilket står i kontrast til
den ofte negative forventning,
som mange af brugerne oplever
i deres hverdag. Britt udtaler
blandt andet: “Selvom vi fx har
haft en diskussion dagen før, så
tager vi stadig imod dem
[brugerne] med et smil dagen
efter”. Denne rummelighed og
imødekommenhed er noget Ali
sætter pris på, og han fremhæver, at FISKENS Værested er
anderledes end andre ungdomsklubber: ”Jeg har været i
en anden klub. De ansatte var
der aldrig for én, de sad bare og
kiggede på deres telefon, og de
gad ikke snakke med os. Her [i
Værestedet] har de lyst til at
være sammen med os”.
Ali udtrykker også sin begejstring for, at der er frivillige i

Værestedet og lægger især
vægt på forholdet til dem: ”Det
er mega godt. De er der altid for
én! Selv når der kommer nye
frivillige, så snakker vi bare med
dem med det samme og lærer
dem at kende”.

Hver eftermiddag og aften er
der tre frivillige og to ansatte på
arbejde i Værestedet. Silke Verner, som har været frivillig i
seks måneder, udtrykker: ”Der
er tid til den enkelte, og man
kan følge den enkeltes personlige udvikling og ”gå til side” og
hjælpe en ung med det personen har brug for”. Britt tilføjer:
”Normeringen i FISKEN er virkelig god. Drengene kan i starten godt synes det er voldsomt,
men de finder ud af, at der altid
er en voksen der har tid til dem
og tager imod dem. Det kan
drengene rigtig godt lide. Det er
en stor forskel fra de andre ungdomsklubber”.
Et trygt og frit rum
FISKENS Værested kan rumme
mange af de unge, som andre
steder har svært ved. Dette
hænger blandt andet sammen
med den høje normering, og at
ansatte som frivillige tager

Årgang 2016, nr. 3

udgangspunkt i hver enkelt ung
og møder brugeren med anerkendelse samt respekt. Derudover er der meget få regler og
lidt højere til loftet end i andre
ungdomsklubber. Ifølge Silke
hersker der i Værestedet: ”En
uhøjtidelig stemning som gør
plads til, at drengene kan være
dem selv. Det er ikke strengt
pædagogisk, og de unge bliver
ikke irettesat hele tiden. Det er
et godt sted, da stedet tager
udgangspunkt i drengene som
kommer her”.
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mende rum for brugere såvel
som voksne i Værestedet.

giver personalet god mulighed
for at lære den enkelte unge at
kende. Som følge af dette er de
FISKEN skaber gode
ansatte og frivillige ofte vidne til
relationer
en stor udvikling hos brugerne. I
Dette trygge rum, som er blevet takt med, at relationen mellem
skabt i Værestebrugerne og perdet, har ligeledes
sonalet styrkes
”Det
er
mega
godt.
De
er
lagt fundamentet
bliver drengene fx
for de stærke rela- der altid for én! Selv når bedre til at åbne
tioner der ofte op- der kommer nye frivillige, så op og opsøger
står mellem de un- snakker vi bare med dem selv de voksne,
med det samme og lærer hvis de har brug
ge og personalet.
Selvom de frivillige dem at kende”.
for hjælp. Britt fortypisk kun kommer
klarer: ”FISKENS
en gang om ugen
Værested har en
Ali fremhæver også denne pæ- bliver der alligevel hurtigt skabt
rigtig stor betydning. Det er ikke
dagogiske tilgang som et plus
noget man ser fra starten, men
relationer blandt andet, fordi de
og husker tilbage på Væresteman ser det efter noget tid. De
unge er gode til at huske de fridets weekendtur til Lalandia,
villige, hvilket Silke også udtryk- drenge vi har nu der er 17 år,
hvor han var meget begejstret
de har nu været her i tre år. Så
ker: ”Det er jeg ret imponeret
for den måde, turen var organi- over (...) selvom jeg kun er der
kan man se forskellen. De komseret på: ”Det var rigtig sjovt.
mer selv og spørger om hjælp. I
en gang om ugen, så er de rigDer var frihed, vi måtte gå i
starten holder de munden luktig gode til at holde relationen,
seng når vi ville, vi måtte bade
ket”.
fordi de husker en. Jeg føler
når vi ville, vi lavede mad sam- ikke jeg kommer og er fremmen og det var hyggeligt. Der
Relationsarbejdet betyder
med”. Nogle gange kan det
var ikke mange regler, og det
således, at FISKENS Værested
endda være en fordel, at de frivar meget frit. Det er fedt, det er villige ikke er der hele tiden, be- er ”et forum hvor de unge kan
sådan”.
åbne op for nogle ting, som de
mærker Silke: “Det gode ved
ikke taler med andre om. Drenikke at være her hver uge er, at
gene har rimelig meget respekt
jeg kan spørge dem [de unge]
for en, og man har en masse til
om nogle ting fra sidste uge –
følge op på nogle ting”, forklarer fælles selvom man er forskellige steder i vores liv – også
hun.
aldersmæssigt”, fortæller Silke.
Denne gensidige interesse melFISKENS Værested gør en
lem de unge og de frivillige for
forskel
at lære hinanden at kende, er
At personalet og de frivillige opligeledes med til at gøre VæreDenne tilgang til de unge, har
lever en stor udvikling hos de
stedet til et rart sted at være,
en positiv effekt på brugernes
unge medvirker blandt andet
hvor de unge har lyst til at blive
adfærd, og som følge deraf er
også til at personalegruppen i
ved med at komme. Flere af
der blevet skabt et imødekomhøj grad kan mærke, at deres
brugerne benytter således Væarbejde gør en forskel. Britt
restedet i en årrække, hvilket

For mere information om
FISKENS tilbud, kontakt os
på telefon: 33 31 97 55
eller email: info@fisken.org

www.fisken.org
www.facebook.com/
Fisken.vaerested.fritidsjobformidling

beskriver: ”Når drengene er ét
stort smil, så ved man, at man
gør en forskel for dem”. Og
med de mange smil, der kommer ind ad Værestedets dør, så
er der ingen tvivl om, at både
ansatte, frivillige og de unge
føler, at arbejdet i Værestedet
giver mening og gør en stor forskel for den enkelte.

Nyhedsbrevet er udarbejdet af
Anne Kathrine Errebo og Joseffine
Rusch, praktikanter i Fritidsjobformidlingen.

