
ungdoms-
sanktion
et AlteRnAtiv til fængsel

›

Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager 
unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet 
sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give 
de bedste tilbud til den unge. Det kræver et højt fagligt niveau og 
professionelle kompetencer, som AW allerede har og hele tiden 
arbejder på at videreudvikle.

AW`s pædagogiske arbejde har som formål, at de unge skal lære 
at tage ansvar for eget liv - de har kun det samme.  

AW møder den unge, hvor han eller hun befinder sig i sin tilværelse, 
og råder over en bred vifte af udviklende tilbud, ofte med et højt 
akti vitetsniveau. Disse omfatter alt lige fra skoleudredning, under-
visning, sport, udendørsliv og praktik til støtte til videreuddannelse.
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Ungdomssanktionen er et alternativ til traditionel, ubetinget 
fængselsstraf for unge mellem 15 og 18 år, som begår alvorlig 
kriminalitet. Der er tale om en dom til en toårig struktureret og 
kontrolleret socialpædagogisk behandling. forløbet består af tre faser, 
som alle er under tilsyn af de kommunale myndigheder.
Kilde: Håndbog om ungdomssanktionen, 1. oplag.

fAse 2
Et ophold i en døgninstitution 
eller et egnet opholdssted 
(ca. 12-14 mdr.)

›fAse 1
Et indledende ophold 
i en sikret afdeling 
(ca. 2 mdr.)

› fAse 3
En periode i 
ambulant regi 
(ca. 6-8 mdr.)

›

et alternativ 
der giver 
mod på livet
Det sigeR sociAlstyRelsen:

Det er kommunen, der har ansvaret for at skabe det nødvendige indhold 
i ungdomssanktionen. En del kommuner har dog ikke så meget erfaring på 
området, da de sjældent beskæftiger sig med sanktionsforløb. Her tilbyder 
Aktiv Weekend at stille sig til rådighed med vejledning og assistance.



Det nytteR,
tRo os
Lyt til nogen med praktisk erfaring. 

Hos Aktiv Weekend stiller vi os gerne til 
rådighed og fortæller om vores viden og indsigt. 
Vi har gennem de seneste år haft mange unge 
hos os, der var underlagt en ungdomssanktion, 
dvs. Fase 2 og Fase 3. 

Vores oplevelse er, at ungdomssanktionen er 
et godt alternativ til regulær fængselsstraf. 
Vi oplever, at hovedparten af de unge profiterer 
af en sanktionsanbringelse. De stopper 
med at begå ny kriminalitet, begynder på en 
uddannelse og får mulighed for at modnes 
og reflektere over, hvordan de ønsker deres 
fremtidige liv skal være.

›



AW's pædagogiske arbejde har som formål, at de unge skal lære at 
tage ansvar for eget liv - de har kun det samme. 

AW møder den unge, hvor han eller hun befinder sig i sin tilværelse, 
og råder over en bred vifte af udviklende tilbud, ofte med et højt 
aktivitetsniveau. Disse omfatter alt lige fra skoleudredning, undervisning, 
sport, udendørsliv og praktik til støtte til videreuddannelse.

Aktiv 
WeekenD
– er et akkrediteret opholdssted, der modtager 
unge, som af den ene eller anden grund har brug 
for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at 
skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud 
til den unge. Det kræver et højt fagligt niveau og 
professionelle kompetencer, som AW allerede har 
og hele tiden arbejder på at videreudvikle.

›



socialstyrelsen har udvalgt AW til at være et 
ud af 8 anbringelsessteder, som er en del af 
projektet ”Dokumentation i anbringelser”. 

Projektet er foregået i samarbejde med Tilbudsportalen, som vil 
publicere eventuelle resultater. Socialstyrelsen satte projektet i gang med 
henblik på at udvikle et dokumentationssystem, som kan dokumentere 
resultaterne af anbringelse af unge med kriminel adfærd.

Kilde: Håndbog om ungdomssanktionen, 1. oplag.

UDvAlgt Af sociAlstyRelsen

Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager 
unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet 
sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give 
de bedste tilbud til den unge. Det kræver et højt fagligt niveau og 
professionelle kompetencer, som AW allerede har og hele tiden 
arbejder på at videreudvikle.

AW`s pædagogiske arbejde har som formål, at de unge skal lære 
at tage ansvar for eget liv - de har kun det samme.  

AW møder den unge, hvor han eller hun befinder sig i sin tilværelse, 
og råder over en bred vifte af udviklende tilbud, ofte med et højt 
akti vitetsniveau. Disse omfatter alt lige fra skoleudredning, under-
visning, sport, udendørsliv og praktik til støtte til videreuddannelse.



Målgruppen er unge mellem 15 og 18 år, 
der har begået alvorlig kriminalitet, og som 
samtidig har et massivt socialpædagogisk 
behandlingsbehov. Den unge skal findes 
egnet til ungdomssanktionen.
Kilde: Håndbog om ungdomssanktionen, 1. oplag.

voRes MålgRUppe
Målgruppen af unge, der kan idømmes en ungdomssanktion, 
stemmer helt overens med den målgruppe af unge, der bor på 
Aktiv Weekend. Vi modtager unge fra 13-18 år og har mulighed 
for at forlænge til det fyldte 23. år.

For særligt skrøbelige unge eller unge med psykiatriske 
lidelser, kan Soloprojekt.dk tilbyde specielt tilpassede ophold i 
"varetægtssurrogat."

Hvem kan 
idømmes en 
ungdoms-
sanktion?
Det siger socialstyrelsen:

scAn koDen og se filMen 
oM fAse1 på Aktiv WeekenD



fase1›
Et indlEdEndE ophold i En sikrEt afdEling (ca. 2 mdr.)

Ungdomssanktionens første fase er præget af, at det er en kort fase – i gennemsnit 
ca. to måneder. Fase 1 er kendetegnet ved at være en indledende fase, hvor den 
socialpædagogiske behandling skal sættes i værk.

Man skal være opmærksom på overgangen mellem varetægt og Fase 1, da mange unge har 
siddet i varetægtssurrogat på en sikret institution. I mange tilfælde er det den samme, som 
de skal opholde sig på i Fase 1.

I Fase 1 foregår også den supplerende udredning med henblik på at fastlægge en 
behandlingsplan, som kan opfylde målene i handleplanen og få den unge på ret kurs.

Kilde: Håndbog om ungdomssanktionen, 1. oplag.

fAse 1-opholD på Aktiv WeekenD
Ofte vælger den anbringende myndighed at indskrive en ung på Aktiv Weekends 
akutafdeling, når der er stærk mistanke om mistrivsel, kriminalitet og eventuelt misbrug. 

Det samme er ofte tilfældet, indtil en domsafsigelse foreligger. Mange af disse unge får lov til 
at blive og ”afsone” på Aktiv Weekends akutafdeling, som er en yderst struktureret afdeling.

På den måde er der en høj grad af sammenhæng i den unges anbringelse, da både Fase 1, 
Fase 2 og Fase 3 kan foregå på samme institution.

Det sigeR sociAlstyRelsen:



scAn koDen og se filMen 
oM fAse2 på Aktiv WeekenD



fase2›
Et ophold i En døgninstitution EllEr Et EgnEt opholdsstEd (ca. 12-14 mdr.)

Det sigeR sociAlstyRelsen:

Indsatsen i Fase 2 foregår i åbent regi på en døgninstitution eller et godkendt opholdssted. 
Der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med den unge, forældre, sagsbehandler 
og koordinator.

Institutionen udarbejder undervejs statusrapporter, ligesom den skal deltage aktivt i 
planlægning og iværksættelse af uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer.

Hvis den unge ikke kan håndtere den frihed, der er forbundet med et ophold, kan den unge 
tilbageføres til sikret institution. Det kan fx være på grund af ny kriminalitet eller rømning.

Kilde: Håndbog om ungdomssanktionen, 1. oplag.

en vigtig fAse
Aktiv Weekend er et godkendt opholdssted, og mange Fase 2-unge har afsonet hos os. Vi er 
af den opfattelse, at et ungt menneskes liv er dyrebart, og vi skylder at arbejde systematisk 
på at ruste hver enkelt til et selvstændigt liv.

Vi har derfor fokus på at få alle vores unge i beskæftigelse, og vi accepterer ingen former for 
misbrug. Så snart vores unge er klar til det, forsøger vi at integrere dem i eksterne fritidstilbud 
i Silkeborg og omegn. Derved forbereder vi dem til Fase 3, hvor de forventes at kunne tage 
større ansvar for deres eget liv.



scAn koDen og se filMen 
oM fAse3 på Aktiv WeekenD



fase3›
En pEriodE i ambulant rEgi (ca. 6-8 mdr.)

Det sigeR sociAlstyRelsen:

Den ambulante Fase 3 – og en eventuel periode med efterværn – adskiller sig fra Fase 1 og 
Fase 2 ved, at den unge nu bor hjemme hos sine forældre, i egen bolig eller i et botilbud.

Fase 3 er en del af den dom, den unge har fået, og som følge heraf skal følge de pålæg, som 
kommunen giver, herunder pålæg om uddannelse eller arbejde samt pålæg om at modtage 
og deltage i foranstaltninger efter serviceloven.

Kilde: Håndbog om ungdomssanktionen, 1. oplag.

Bo selv – også et 
Aktiv WeekenD-tilBUD
Hovedparten af vores unge, der er underlagt en ungdomssanktion, fortsætter med Fase 3 i 
vores efterværnsafdeling Bo Selv.

En Bo Selv-medarbejder tager allerede i Fase 2 kontakt til den unge og hjælper gerne med at 
finde en lejlighed, inden den unge overgår til Fase 3. Medarbejderen besøger efterfølgende 
den unge mindst en gang om ugen for eksempelvis at hjælpe med lektier, udfylde vigtige 
papirer, hjælpe med økonomistyring osv.

Der lægges stor vægt på motivation og inddragelse af den unge allerede inden overgangen 
til Fase 3. Bo Selv-medarbejderen vurderer løbende, om det går som forventet. Hvis ikke, 
sættes der ind med ekstraordinær hjælp efter aftale med den anbringende kommune.



koordinator›



koMMUnens kooRDinAtoR

Nogle sagsbehandlere har kun sjældent sager med ungdomssanktioner og kan 
derfor have brug for en støtte – en koordinator – til sagsbehandlingen.

Koordinatorens opgaver og handlekompetencer defineres af kommunen, som 
ansætter vedkommende. Funktionen indebærer tæt parløb med den unges 
sagsbehandler i hjemkommunen. Samtidig forventes det, at koordinatoren indgår 
i et samarbejde med de øvrige aktører, ligesom vedkommende er den unges 
kontaktperson og personlige rådgiver.

Kilde: Håndbog om ungdomssanktionen, 1. oplag.

– fåR støtte Af voRes kooRDinAtoR
Aktiv Weekend har valgt at uddanne og ansætte sine egne koordinatorer, da vi ved, 
hvor vigtigt det er med en person, som følger den unge gennem hele forløbet.

Har kommunen selv ansat en koordinator, kan vores koordinator fungere som 
”støttekoordinator,” hvis der er behov for ekstra hjælp.

Aktiv Weekends egne koordinatorer har deres daglige gang på afdelingerne og er 
ofte med til personale- og ungemøder. De kan derfor følge de unge tæt – uden 
ekstraomkostning for kommunen.

inDDRAgelse Af Den 
Unge og fAMilien
På Aktiv Weekend udarbejder vi samarbejds- og 
udviklingsplaner (SU-planer) på alle vores unge. 
Planen tager udgangspunkt i handleplanen 
og udarbejdes sammen med den unge og 
kontaktpersonen.

Mindst hver 14. dag gennemgås planen med den 
unge og eventuelle ændringer indføres. Hver gang et 
mål er nået, sættes et nyt.

Hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, inddrages 
den unges familie eller omsorgspersoner, så de kan 
følge udviklingen og støtte op om den.

Det sigeR sociAlstyRelsen:

koordinator



›



DokUMentAtion
Aktiv Weekend har sammen med syv andre anbringelsessteder været en del af Socialstyrelsens projekt 
”Dokumentation i anbringelser af kriminelle unge.” 

Socialstyrelsen satte projektet i gang for at udvikle et system til dokumentation af unge med kriminel adfærd. 
Målet er, at anbringelsesstedernes resultater skal publiceres i tilknytning til Tilbudsportalen.

Aktiv Weekend har efter projektets afslutning valgt at fortsætte med at benytte systemet til at dokumentere de 
unges udviklingsforløb.

Der laves derfor en screening af den unge ved ankomsten, efter tre måneder og herefter hver sjette måned.

Vi anvender det canadiske testværktøj YLS CMI, der måler risikoen for, at den unge udvikler/udviser kriminel 
adfærd. Jo højere score, des større risiko – og dermed behov for at sætte ekstra ind på de områder, der giver 
udslag som særligt problematiske.

dokumentation
i anbringelser



›

›

›

Rådgivning om 
ungdomssanktionen

Socialstyrelsen rådgiver kommuner 
og koordinatorer i spørgsmål om 
ungdomssanktionen.

Rådgivningen er åbent på alle hverdage 
kl. 12-15 på tlf. 41 93 24 18

Spørgsmål kan også mailes til 
ungdomssanktionen@servicestyrelsen.dk
Kurser, pjecer, love m.m. findes på 
www.servicestyrelsen.dk

Aktiv Weekend 

Aktiv Weekend er et godkendt 
specialpædagogisk opholdssted i Silkeborg 
efter juridisk grundlag SEL § 66 nr. 5.

Tlf. 86 81 73 76 eller leder 
Jesper Dige, mobil 22 15 29 72

Akut udrykning

Soloprojekt.dk er en godkendt 
projektafdeling i Aarhus 
– parat til at rykke ud akut med 
meget kort varsel. Kontakt Jesper Dige, 
mobil 22 15 29 72

Aktiv Weekend
Kalmarvej 50
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 73 76
mail@aktivweekend.dk
www.aktivweekend.dk
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