GRATIS MEDLEMSKAB
Medlemskortet gælder til alle tre U-caféer. Man bliver registreret så personalet kender til de unge og så forældre kan
kontaktes om nødvendigt.
Retningslinjerne for brug af U-caféerne, som er ens for de tre
steder, vil blive udleveret sammen med medlemskortet.
U-café Højbjerggård
Højsletten 25
2730 Herlev
Kontor tlf: 44525810

U-café Radiatorfabrikken
Hørkær 1B
2730 Herlev
Kontor tlf: 44525584

Åbningstider:
mandag - torsdag 14 - 21.30
fredag 14 – 17

Åbningstider:
mandag - torsdag 14 - 21.30
fredag 14 - 17,
samt søndag 16 - 21.30

U-café Nord
Kildegårdskolen Vest		
Dildhaven 40
2730 Herlev
Kontor tlf: 44525588

Åbningstider:
mandag - torsdag 14 - 21.30
fredag 14 - 17

www.ucafe.dk
U-caféerne er organisatorisk
placeret under Ungdomsskolen.

HERLEV UNGDOMSSKOLE

Ungecaféer
kort fortalt

Ungecaféer i Herlev
Herlev Kommune åbnede 1. maj et nyt gratis tilbud for unge mellem 7.
kl. - 18 år.

Ungecafé Herlev Midt
HØJBJERGGÅRD
Profil: Musik, fysisk træning og stil & design. Sideløbende med Ungdomsskolens
holdaktiviteter vil Højbjerggård have et bredt tilbud af aktiviteter i U-caféen.

U-caféerne er placeret på Ungdomsskolen/Højbjerggård (Højsletten
25), Radiatorfabrikken (Hørkær 1B) og på Kildegårdsskolen Vest (Dildhaven 40).
Ambitionen
Herlev får tre U-caféer, geografisk spredt i kommunen, som de unge frit
kan vælge mellem. De er tænkt som en sammenhængende enhed, hvor
personalet er mobile og kan rotere mellem U-caféerne.
Større og mindre projekter og mange besøg/aktiviteter på tværs af
U-caféerne vil binde enhederne sammen. Intentionen er, at få de unge
til at mødes - på tværs af tilhørssted - gennem fælles aktiviteter.
U-caféerne vil have hver deres profil, men man kan samtidig bare ‘hænge
ud’, møde nye venner, samt udvikle sociale og faglige kompetencer.

Ungecafé Herlev Syd
RADIATORFABRIKKEN
Kulturprofil med film, teater, kunst, musikstudie, street-fodbold og -basket, parkour mm. Der vil være åbne spontane aktiviteter og større eller mindre planlagte
forløb. Vær opmærksom på at Radiatorfabrikken som den eneste af U-caférne
har åbent om søndagen.

Ungecafé Herlev Nord
CAFÉ NORD
Sportsprofil. Sportsaktiviteter med brug af faciliteter i samarbejde med sportsforeninger i området.
Endvidere udvikles sportsevents med de 2 andre U-Caféer.

Personalet
Personalet er rekrutteret fra allerede eksisterende tilbud for unge i Herlev,
nemlig Ungdomsskolen, Radiatorfabrikken, HFU og fritidsklubberne. Derfor er der blandt personalet allerede et bredt kendskab til målgruppen.
De unge
U-caféerne vil få bruger-råd, hvor de unge vil få indflydelse på aktiviteter
og på U-caféernes afvikling.

