
 
 

WORKSHOP: SÅRBARE BØRN OG UNGE 

Workshoppen udsprang af et ønske om at bringe 

forskellige aktører sammen for i fællesskab at sætte 

fokus på en række lokale problematikker med 

relevans for civilsamfundsorganisationer såvel som 

myndigheder. Deltagerne kom fra foreningslivet, 

det lokale asylcenter, skoler og efterskoler samt 

Tønder kommune. 

Workshoppens tema var sårbare børn og unge, herunder de uledsagede flygtningebørn og asylansøgere, der 

er i området, og hvordan de bedst kan støttes gennem fritidsaktiviteter og andre foreningstilbud. Formålet 

med workshoppen var: 

1. At dele de gode historier om, hvordan man i dag arbejder for at sikre, at der er plads til alle børn og 

unge i foreningerne – også dem med særlige behov.  

2. At sikre vidensdeling gennem samarbejde så aktørerne i Tønder bliver endnu bedre til, med fokus på 

børn og unges ressourcer, at forebygge forskellige former for mistrivsel, herunder radikalisering. 

Programmet bød på ekspertoplæg og oplæg fra lokale foreninger og myndigheder med deling af erfaring fra 

praksis. Deltagerne blev herefter inddelt i fire mindre grupper, hvor de med afsæt i oplæggene diskuterede 

udfordringer for og muligheder i arbejdet med udsatte børn og unge i Tønder Kommune. Diskussionerne tog 

afsæt i nedenstående spørgsmål, og efter hvert hovedspørgsmål var der opsamling i plenum.  

 Hvordan er disse oplæg relevante for dig?  Var der noget i oplæggene, som gav dig ny inspiration, og 

hvordan spiller det sammen med dine egne oplevelser med god praksis i arbejdet med udsatte børn 

og unge? 

 Kan vi blive endnu bedre til at samarbejde her i Tønder?  

o Hvordan kan vi arbejde i foreningerne med at fremme børn og unges trivsel?  

o Hvordan kan vi bruge hinanden i arbejdet med børn og unges trivsel?  

o Hvordan kan vi styrke samarbejdet på tværs af foreninger og myndigheder?  

o Hvad kan du gøre? Hvem skal du samarbejde med? Hvad kunne du ønske dig af andre aktører?  

o Hvor er begrænsningerne i arbejdet med udsatte børn og unge?  

 Hvad tager du med dig fra workshoppen? Ser du nye samarbejdsmuligheder, har du fået nye kontakter 

og er der konkrete tiltag, som du tænker at gå videre med?  

Som opfølgning på den første workshop, mødtes en række interesserede aktører igen efter cirka otte uger.  

Målgruppe: Repræsentanter fra 

civilsamfundsorganisationer, myndigheder og 

et asylcenter 

Antal: 50 deltagere 

Varighed: 4 timer 

Arrangør: Frivillig forening (Broen Danmark, 

lokalafdeling Tønder) 



 
 

 

Broen Tønder er en frivilligt drevet lokalforening under Broen Danmark. 

 

 

 

 
 

”Her i BROEN Tønder arbejder vi for, at endnu flere børn og unge kan få et aktivt fritidsliv, hvor de 
møder engagerede voksne og får venner for livet. Det kræver, at vi er i stand til at samarbejde på 
tværs af foreninger og myndigheder i Tønder, og derfor er det så godt at se, at så mange har taget 
imod vores invitation til at finde fælles løsninger”. 

Frivillig fra BROEN Tønder 


