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I denne håndbog kan du hente inspiration og konkrete forslag og metoder til, hvordan opsøgende socialt
arbejde med unge kan planlægges og udføres. Du kan også finde inspiration til, hvordan det kan lade sig gøre

at overkomme de vanskelige dilemmaer, der knytter sig til arbejdet med børn og unge, der opholder sig
uforholdsmæssigt meget i gadens offentlige rum. Endvidere giver håndbogen teorier, begreber og

perspektiver på de unges livssituation, og på det sociale arbejdes vilkår.

Opsøgende socialt arbejde har, når det udføres bevidst, potentiale til at yde en væsentligt forebyggende
indsats blandt de allermest udsatte unge i Danmark. Internationalt er opsøgende socialt arbejde fulgt i

kølvandet på den eksploderende urbanisering. Der foregår i dag opsøgende socialt arbejde de fleste steder i
verden. Det udspiller sig i udsatte lokalområders offentlige rum, i disfavoriserede boligområder samt i
bycentrenes udsatte offentlige rum. Håndbogen er primært udarbejdet som inspiration til opsøgende

medarbejdere. Sekundært henvender den sig til ungerådgivere, boligsociale medarbejdere, klubmedarbejdere,
sagsbehandlere og de opsøgende medarbejderes øvrige samarbejdspartnere. Endelig kan håndbogen anvendes

som undervisningsmateriale til brug for lærere og studerende på især socialrådgiver- og pædagogiske
uddannelser. Bogen kan læses i et sammenhængende flow eller bruges som opslagsværk. Du kan for

eksempel læse et afsnit om kontaktetablering for sig selv, herfra kan du gå videre til at læse hele kapitlet om
den metodiske proces, og herfra kan du igen blive inspireret til at læse nye kapitler, der teoretisk kan
perspektivere og være med til at forklare de fænomener, du møder. Bogen er tilrettelagt således, at et
helhedsperspektiv for det opsøgende sociale arbejde kommer frem og afspejles i bogens opbygning.

Forfatterne har begge en baggrund som socialrådgivere.
Ruth Borrits har blandt andet arbejdet ti år som opsøgende medarbejder i København med målgruppen

bortløbne børn.
Hans-Erik Rasmussen har udover sin socialrådgiveruddannelse også magistergrad i socialantropologi. De
seneste 16 år har begge arbejdet som lektorer på Institut for socialt arbejde, Metropol i henholdsvis socialt

arbejde og samfundsvidenskab.
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