
Unge under 18 år, der har et 
problematisk forbrug af rusmidler, 
er velkomne hos os.

De unge er ofte dømt ude 
flere andre steder, men i vores 
Dagteam kan de ikke blive  
smidt ud.

De kan godt få et andet 
behandlingstilbud, men vi  
vil lege med alle.

Scan koden og mød os on-line
– eller ring på telefon 2531 3593.

Scan koden og få kontaktinfo
til Helsingung på din telefon.
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Indskrivning og visitation 
Indskrivning i Helsingung foregår via vores anonyme 
råd givning, hvor den unge præsenteres for tilbuddet. 
Distriktsskolen skal give tilsagn til skoledelen. Efterfølgende 
tager den unge stilling til, om han eller hun ønsker at tage 
imod behandlings tilbuddet. Vores erfaring er, at den unges 
motivation og engagement i Helsingung, er større, når det er 
en selvstændig beslutning.
Hensigten er, at den unge så hurtigt som muligt kommer 
tilbage og videre i uddannelsessystemet. I Helsingung kan 
den unge tage folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk  
og matematik.

Vores tilgang til de unge  
Når en ung starter i Helsingung, skal han eller hun ønske at 
ændre noget i sit liv. Vores opgave er at hjælpe den unge 
med at finde motivationen til at stoppe med rusmidlerne. Vi 
oplever, at de unge ofte har andre problemer end rusmidlerne. 
Rusmidlerne er et middel til at komme gennem hverdagen. 
Får de unge bearbejdet deres problemer, så stopper 
misbruget ofte. 

Behandlingstilbuddet består af:
• Undervisning i dansk, engelsk og matematik 
• Stof-education
• Fysisk træning
• Kulturelle oplevelser
• Grupperefleksion
• Morgenmad og frokost
• Individuel behandling

Succes
Nedenfor kan du se et eksempel med fire unge, der efter 
et forløb hos os har haft overskud til at gennemføre folke-
skolens afgangsprøve. Nogle prøver er gået godt, andre 
mindre godt. For os er det fire eksempler på succes, fordi 
de netop har gennemført – de er ikke droppet ud.

Helsingungs behandlingstilbud 
er helhedsorienteret og består af 
samtaler, social og fysisk aktivitet 
og et godt samarbejde med skole, 
ungdomsskole og myndighed.

Behandlingen foregår i dagtimerne og er normeret til cirka 
syv unge af gangen.

Målgruppen er unge:
• under 18 år
• med et problematisk forbrug af rusmidler  
 og et ønske om at ændre det
• som ikke har ni års skolegang 
 og/eller folkeskolens afgangsprøve 
 i dansk/matematik/engelsk
• som bor i Helsingør Kommune

Gl. Banegårdsvej 29, 3000 Helsingør
www.helsingung.nu
E-mail hej@helsingung.nu
Telefon 2531 3593

 Fag Karakter
Dreng 1 Dansk mundtlig 02
 Matematiske færdigheder 02
 Matematisk problemløsning 02
Dreng 2 Dansk retskrivning 02
 Dansk mundlig 4
 Engelsk mundtlig 10
 Engelsk skriftligt 4
 Matematik  mundtlig 4
Pige 1 Dansk læsning 4
 Dansk retskrivning 4
 Dansk mundtlig 7
 Matematiske færdigheder 4
 Matematisk problemløsning 00
 Engelsk mundlig 12
 Engelsk skriftlig 7
Pige 2 Dansk retskrivning 02
 Dansk læsning 00
 Dansk mundtlig 02
 Matematiske færdigheder 00
 Matematisk problemløsning 02


