


Foreningen GRÅK - et tilbud til 
udsatte unge i Aarhus

Foreningen GRÅK er startet på baggrund af et ønske om
at hjælpe udsatte unge mennesker i Aarhus Kommune
mellem 13 og 30 år med at få - eller genfinde - grebet om
eget liv og fremtid. GRÅK står for Glæde, Robusthed,
Åbenhed og Kompetence.

Vi har ønsket at skabe en øvebane, hvor den/de unge
kan styrke sig selv fysisk, mentalt og socialt, samtidig
med, at vi hjælper dem med at udbygge deres netværk.

Til en start, vil den øvebane foregå i Aarhus Crossfit,
i et dertil indrettet og aflukket lokale, så vi passer bedst
muligt på den/de unges sårbarhed og behov.
Vi forestiller os dog, med tiden, at metoden kan
udbredes til mange andre domæner.



Socialt udsatte - en definition

Socialt udsatte er ikke en homogen størrelse, og mange
variable bliver regnet med i de forskellige undersøgelser
på området.

En sammenfatning (Pilgaard & Rask, 2018) påpeger fire
centrale dimensioner, her oversat til et ungeliv:

1) Fysisk sårbarhed (fx usund livsstil, sygdom, vold, 
selvskade, eller had til egen krop)

2) Psykisk sårbarhed (mental sårbarhed, diagnoselabilitet)

3) Økonomisk udsathed (manglende midler og ressourcer)

4) Misbrugsudsathed (overforbrug af alkohol,
smertestillende etc.)



Udsathed - nøgletal
Alt efter beregningsmodellen, anslås det, at omkring
50.000 børn og unge i DK er socialt udsatte (Pilgaard
& Rask, 2018).

Mellem 70.000 og 130.000 unge under 30 år er hverken
under uddannelse eller i job. De oplever dårligere
mental sundhed end unge i job og uddannelse (kilde:
Sundhedsstyrelsen, Tal og fakta om mental sundhed
blandt børn og unge).

Blandt gymnasielever har 24% af pigerne, og 9% af
drengene dårlig mental sundhed (ibid).

15% af alle børn har været i behandling for psykisk
sygdom inden de fylder 18 år.

Overvægt, der hos unge kan føre til fysisk udsathed
grundet mobning og lavt selvværd, er et konstant
stigende problem. 70% af alle overvægtige børn
vil ende med at være overvægtige som voksne (Kost
& Ernæringsforbundet). 4-18 årige spiser seks gange 
flere søde sager end tilrådes og drikker lige så i 
sukkerholdige drikke. Det vides ikke, om de data også 
indbefatter energidrikke, der både er koffein- og 
sukkerholdige (ibid).



Perspektiver på udsathed

Fysisk
Dårligt helbred (arvelighed)
Problemer med egen krop
Selvskade
Misbrug
Spiseforstyrrelser
Søvnproblemer/døgnrytme
Overvægt
Anden ubalance

Psykisk
Dysregulerede overbevisninger
Negativ indre selvsnak
Manglende eller skadelig fortolkningsevne
Affektiv ubalance

Social
Ingen eller tvivlsommebekentskaber
Mobning
Diskrimination
Social kontrol
Mangelfulde kommunikations-evner

Strukturel
Mangelfuldt netværk
Sårbar familie
Manglende midler og ressourcer
Inge arbejde eller uddannelse
Hjemløshed

Mælkebøttebørn betegner børn, 
der vokser op i belastende og 
risikofyldte miljøer.
Mælkebøtten er heldigvis i stand 
til at blomstre under selv meget 
vanskelige vilkår. Derfor blev den
vores billede på børns robusthed.



Hvordan vil vi hjælpe?
Foreningen GRÅK vil udvikle og afprøve en ny metode,
som vi har døbt GRÅK PLAY. Med afsætning i de erfaringer
vi har, og vores kendskab til målgruppen, tror vi på, at vi
med GRÅK PLAY kan skabe et tilbud, der kan hjælpe
udsatte unge med at genfinde glæden og robustheden.

GRÅK PLAY er en legende bevægelsestilgang med fokus
på kreativ problemløsning, samarbejde og kompetence-
opbygning. Vi vil med denne metode skabe et fundament,
hvorpå de unge kan bygge deres succesoplevelser, og
sideløbende opbygge ressoucer i deres liv, herunder
arbejde med personlig livsmestring og livskvalitet.

Afsættet i GRÅK PLAY er først og fremmest at møde de
unge, hvor de er, og matche med deres udviklingsbehov
via fokus på kropslige- og sanselige kompetencer.

Foreningen GRÅK ønsker at udvikle sig i 3 spor:
1) Gennemførsel af GRÅK PLAY forløb med sårbare unge.

2) Bevægelsesorienteret uddannelse af GRÅK PLAY 
instruktører

3) En til GRÅK tilpasset grunduddanelse i mentalisering,
så kommende GRÅK PLAY instruktører opnår indsigt i
sårbarhed/udsathed og ungeliv (uddannelse varetages
af konsulent fra Aarhus Kommune). 



VÆRDISKABELSESMODEL

HANDLINGEN FORANDRINGEN VÆRDIEN
Udsatte unge opnår kropslige
kompetencer

Møder rollemodeller/mentorer

Flere relationer og netværk opstår

Opbygning af glæde, robusthed,
åbenhed og kompetence

Forebyggelse af eksklusion og
ensomhed

Forebyggelse af/vende negativ
udvikling

Øget livsmestring hos udsatte unge

Flere robuste unge

Udvikling af metode: GRÅK PLAY

Udvikling af GRÅK PLAY-orienteret
mentaliseringsuddannelse

Samarbejde mellem facilitet,
kommunal enhed og Kirkens
Korshær

Målrettet inklusion af udsatte unge
i et aktivitetsfællesskab
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