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Erfaringer fra 6 borgerrejser med unge borgere 
 
 
En borgerrejse er en struktureret samtale på op til en times varighed, hvor 
borgeren får mulighed for at dele sin historie til kommunen for at bidrage 
til kommunens interne læring. 
 
Modellen er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. 
 
I foråret 2020 har 6 unge borgere fået mulighed for at fortælle deres 
historie til en facilitator. Borgerne har selv været med til at opsummere, 
hvilke elementer af samtalen, der kan viderebringes til kommunen. 
 
Hver enkelt historie er naturligvis unik og fortrolig og vil ikke blive gengivet 
i nærværende notat, hvor der er fokus på fællestræk og læringspunkter 
fra de 6 borgerrejser samlet set. 
 
 

 De unge vil føle sig set og hørt, de vil inddrages i 
beslutningsprocesser, der vedrører dem og de vil have mulighed 
for at træffe valg. Det er vigtigt at de aftaler, der træffes med de 
unge overholdes. 
Eksempel: Hold møder med mig – ikke om mig. 
 
 

 Der ønskes fokus på formål fremfor mål 
Det er vigtigt at den unge kan se formålet med de tilbud og 
aktiviteter de skal deltage i. De unge vil ikke i ”kasser” og når der 
sættes mål og følges op følges det som kontrol ikke som en 
støtte. 
Der må gerne være udfordringer men ikke pres.  
Citat: ”Mål er systemet behov ikke mit.” 
Citat: ” Mange små succes’er bliver til flere på sigt” 
 

 Opmærksomhed på overgangene fra barn til voksen, fra 
familieafdeling til socialafdeling. Brug den viden og de erfaringer 
der allerede foreligger. Skab fleksible løsninger. 

 
 Der ønskes fællesskaber for de unge, men fællesskaberne skal 

ikke fokusere på det negative som f.eks. sårbarhed, misbrug mv.  

 AC-stab 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
2. april 2020 
 
Afdeling: AC-stab 
 
 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 
Åbningstider: 
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 
Torsdag Kl. 10.00-16.30 
Fredag Kl. 09.00-14.00 
 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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Der bør være en opmærksomhed på at ”sårbarhed smitter” Det 
skal derfor være positive fællesskaber, der hjælper en videre og 
ikke holder en fast. Fællesskaberne kan være med til hjælpe en 
videre som et trinbræt til uddannelse eller arbejde.  
Eksempel: Unge-gruppen på Impuls, hvor der er gode aktiviteter 

 
 Der efterlyses nemmere tilgang til psykiatrien og mulighed for 

psykologhjælp.  
 

 Fokus på ro og stabilitet, det gælder økonomi, boligsituation, 
tilbud, få sagsbehandlerskift. 
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