Herning d. 12. juni 2018
Hermed ansøges Herning Kommune om støtte til gennemførelse af endnu et hold, det
tredie hold i Team Herning regi.
Formål:
Vi etablerede Team Herning i 2014 med det formål at støtte unge med særlige behov i
Herning Kommune til en tryg fremtid med uddannelse og job. En fremtid der skal præges
af fællesskab, livskvalitet, sundhed, humor og velvære.
Baggrund
Igennem en del år har der været fokus på sund livsstil, også blandt børn og unge. Herning
Kommune har via Sundhedsplan og politikker allerede flere intiativer, der bidrager til, at
børn og unge får en sundere livsstil. En livsstil der er præget af sundere kost, mere
motion, mindre rygning, mindre alkoholforbrug og en forbedret psykisk sundhed.
På trods af de mange initiative vil der være en gruppe unge, der har brug for en særlig
indsats. Her tænker vi på den gruppe ,der uden særlige initiativer risikerer ikke at
gennemføre en vellykket skolegang. Dette øger risikoen for , at den unge hverken får
uddannelse eller job. Det kan være børn fra familier uden tilstrækkelig voksenstøtte. Det
kan også være børn med vægtproblemer og socialt isolerede børn. Børn der fravælger
fællesskaberne i diverse klubber.
Team Herning modtog i 2015 Herning Kommunes frivillighedspris.
2018-2019
Vi har i foråret været gennem en proces for at rekruttere unge til Team Herning. Det har
resulteret i et bruttohold på 22 unge, fra hele Herning Kommune.
Arbejdet er foregået i samarbejde med skolechefen i Herning, Lisbeth Smith Andersen og
lederne for udskoling (7.-9. klasse).
Team Herning har på et ledermøde præsenteret projektet, og derefter besøgt alle skoler
med 6.-7. klasser.
Herefter har skolerne udvalgt unge ,der kunne være egnet til Team Herning. Efterfølgende
har alle unge og deres forældre været til møde med Team Herning. De er her blevet
orienteret om projektet, om hvilke krav vi stiller til de unge, og hvad de kan forvente af
Team Herning.
De unge gennemfører nu et forløb ,der afsluttes med en cykeltur til Paris i sommeren
2019. I perioden frem til turen til Paris arbejdes der med teambuilding og personlig
udvikling. Alle unge får tilknyttet en voksen som mentor, og der arbejdes både med fysisk
og metal træning.
Evaluering af det første Team Herning hold fra 2015
Herning Kommune har i 2018 gennemført en evaluering af projektet. De unge, deres
forældre og en del af de voksne ,der deltog i 2014-2015, har deltaget i interviews ,og

evalueringsrapporten forventes færdig i juni 2018.
Økonomi.
Projektet gennemføres via de voksnes frivillige indsats. Alle voksne betaler alle udgifter
selv. Økonomien til de unge tilvejebringes via sponsorater, fondsbevillinger, de voksnes
arbejdskraft og støtte fra Herning kommune. Budgettet for at kunne gennemføre et forløb
for 22 unge er på ca.550.000 kr.
Hermed ansøges Herning Kommune om støtte til projektet ,og vi ansøger om støtte på
250.000 kr.
På vegne af bestyrelsen for Team Herning
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