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Ungeindsats
E N  S T Y R K E T  O G  A K T I V

Weltklasse reklame + pr

CMYK
Rød: 10-100-70-20
Blå: 100-60-5-50
Grå: 10-0-0-45

(ekstra farver til bomærket)
Lys grå: 10-0-0-25

Mørk rød: 10-100-70-40
Mørk blå: 100-60-5-85

Medium mørk blå: 100-60-5-60

RGB
Rød: 180-4-51
Blå: 0-51-102

Grå: 153-162-167
(ekstra farver til bomærket)

Lys grå: 190-200-205
Mørk rød: 147-10-42

Mørk blå: 0-19-51
Medium mørk blå: 0-48-90

Pantone
Rød: Pantone 201C
Blå: Pantone 540 C
Grå: Cool Grey 8 C

(ekstra farver til bomærket)
Lys grå: Cool gray 5 C

Mørk rød: Pantone 202 C
Mørk blå: Pantone 5467 C

Medium mørk blå: Pantone 539 C

Skriftype

Tværgående 
samarbejde giver 
bedre indsats
Et tæt samarbejde mellem UU og jobcentrene 
kommer de 15-17-årige til gode

Sårbare unge har 
brug for mere tid
Med den rette støtte og tid til at modnes kan 
flere unge klare en uddannelse

Flere virksomheder 
i ungeindsatsen
Virksomhedspraktik vækker lysten til uddannelse

Gode erfaringer med 
mentorer til unge
Mentorstøtte giver bedre overgang til ungdomsuddannelse



Inspiration og  
ideer til at 
hjælpe unge  
på vej Forord

Samarbejde, nytænkning og hurtig handling er nogle af de ting, som 
virker i indsatsen over for de unge mellem 15 og 17 år, som hverken 
er i arbejde eller i uddannelse. Det viser erfaringerne fra 20 udviklings- 
projekter, som har fået støtte fra puljen til styrket samarbejde mellem 
jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelses- 
institutioner.

Puljens 10 mio. kroner er blevet administreret af Den Nationale 
Ungeenhed, og vi vil gerne med denne publikation samle og udbrede 
de gode erfaringer fra projekterne. Et gennemgående tema i alle 
projekterne har været at styrke samarbejdet mellem Ungdommens 
Uddannelsesvejledning og jobcentrene, som fik de 15-17-årige som ny 
målgruppe, da Ungepakken blev vedtaget i 2009. 

Det overordnede mål i alle projekterne har først og fremmest været at 
få flere unge mellem 15 og 17 år i gang med en uddannelse og samti-
dig forhindre, at en stigende andel af de unge helt mister tilknytningen 
til arbejdsmarkedet eller fokus på uddannelse.

Projekterne har bl.a. fokuseret på brugen af mentorer, virksom-
hedspraktik og uddannelsesforberedende forløb samt styrket det 
tværgående samarbejde mellem de aktører, der har med de unge at 
gøre.

Fælles for alle projekterne har været, at de har vist en vilje til for- 
bedringer af indsatsen, og at de med deres løsningsmodeller tør  
tro på resultater.

Publikationen her markerer også et farvel til Den Nationale Ungeen-
hed. Vi blev etableret i beskæftigelsessystemet som en del af Unge-
pakken i 2009. Der blev afsat midler til, at enheden kunne fungere i to 
år fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2012.

I Den Nationale Ungeenhed har vi både haft fokus på de unge 
15-17-årige, der ikke er i job eller i gang med en uddannelse, og fokus 
på de unge mellem 18 og 30 år, som i dag står uden job og måske 
også uden uddannelse.

Vi har først og fremmest fungeret som en udadvendt enhed – et 
rejsehold – der aktivt har understøttet jobcentrenes tilrettelæggelse af 
ungeindsatsen, så den enkelte unge kunne få en målrettet og sam-
menhængende indsats. Vi har rådgivet jobcentrene i ungepakkerne og 
i samspillet mellem myndigheder. Og vi har været med til at sikre, at 
alle medarbejdere i jobcentrene har kunnet varetage ungeindsatsen 
så målrettet og kvalificeret som muligt.

Det har været to rigtig spændende år, og vi håber, at vi med denne 
publikation kan inspirere til en fortsat udvikling af en fokuseret til-
rettelæggelse af ungeindsatsen.

Læs om alle 20 ungeprojekter på www.bmunge.dk.

Med venlig hilsen

Den Nationale Ungeenhed
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Anbefalinger 
til arbejdet 

med de 
15-17-årige

Den Nationale Ungeenhed har bakket op med viden og økonomiske midler til 20 udviklingsprojekter 
landet over. Projekterne har afprøvet nye veje i kommunernes indsats over for de unge 15-17-årige, der ikke 
er i job eller uddannelse.
På baggrund af erfaringerne i de 20 projekter, kan Den Nationale Ungeenhed komme med en række anbe-
falinger til kommunernes arbejde med de 15-17-årige, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelses-
systemet.
Målet med anbefalingerne er, at unge får en relevant og sammenhængende indsats, som i sidste ende kan 
føre til, at endnu flere unge kommer i gang med og ikke mindst gennemfører en uddannelse.

anbefalinger 

fra ungeenheden
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Det er helt afgørende, at ledelsen i kommunen tydeligt og aktivt bak-
ker op omkring samarbejdet omkring de 15-17-årige, der ikke er i 
gang med en uddannelse eller et arbejde. 
Samtidig er det vigtigt, at man i kommunen samarbejder på tværs og 
koordinerer indsatsen – og at man er enige om, hvad man vil.

Idéer til hvordan den koordinerede indsats styrkes:

  Nedsæt et tværgående koordinationsudvalg på ledelses-
niveau.
  Nedsæt et tværfagligt ungeteam, der kan diskutere en-

kelte cases og trække fagpersoner ind efter behov. Det 
sikrer hurtig handling.
   Inddrag ungdomsuddannelserne i samarbejdet – fx i en 

særlig styregruppe eller i samarbejdet omkring praktik-
pladser.
  Sørg for at skabe overblik over alle kommunens tilbud 

til målgruppen fx med en særlig hjemmeside, brug intra-
nettet i kommunen eller arranger temadage, hvor tilbud-
dene præsenteres.
  Flere projekter har gode erfaringer med ansættelse af en 

koordinator.
  Det er vigtigt at få diskuteret, nedskrevet, formidlet og 

vedligeholdt samarbejdsaftaler.
   Sørg for ordentlige overleveringer og efterværn, når den 

unge afslutter et forløb.
  Det er vigtigt at følge den unge i overgangene ind i nye 

aktiviteter.

Erfaringerne fra projekterne er, at målgruppen ikke er så stor som 
først antaget. Til gengæld har de unge mange forskellige problem- 
stillinger ud over den manglende uddannelsesaktivitet – fx 
problemstillinger af personlig, social eller psykisk karakter.
De forskellige problemstillinger kræver en individuel, specialiseret 
indsats, som tager højde for hele mennesket, og også kommer 
omkring personlige og sociale færdigheder.
En del unge vil ikke være klar til uddannelse efter deltagelse i et 
projekt. For disse vil en indsats som beskrevet i denne publikation 
være et skridt af mange på vejen til uddannelse.

Idéer til hvordan indsatsen bliver så håndholdt og 
individuel som muligt:

  Brug muligheden for at kombinere tilbud, så de passer 
med den enkelte unges behov fx mentor, psykolog, mis-
brugsbehandling sideløbende med virksomhedspraktik 
og skolegang.
  Støt den unge i at danne netværk med andre.
   Fokuser på nærmeste udviklingszone. 

Arbejdet med målgruppen kræver 
en tværgående, koordineret ind-
sats både internt i kommunen og 
med andre samarbejdsparter.

Indsatsen skal være håndholdt og 
individuel med udgangspunkt i 
den enkelte unge.

Det kan være gavnligt at bruge
andre motivationsfaktorer end 
det at få uddannelse.
 

De unge kan have svært ved at tænke så langsigtet, at det at få en ud-
dannelse er en belønning og motivationsfaktor i sig selv. 
Flere projekter har fx oplevet, at det er en barriere, at der ikke er en 
form for belønning ved længerevarende praktikker. I de unges optik 
kan det derfor være mere attraktivt at vælge produktionsskolen, fordi 
de så får en produktionsskoleydelse. 
For mange er det en væsentlig motivationsfaktor, at de oplever, at 
de blive set og hørt. Det er derfor vigtigt, at man ikke snakker om de 
unge, men med de unge.

Idéer til andre motivationsfaktorer:

    Overvej om det er muligt at yde en form for belønning 
ved længerevarende praktikker.
  Fælles fredage, oplevelsesarrangementer som fælles 

spisning og besøg på hinandens virksomheder.

Virksomhedspraktik kan være en 
god vej til afklaring af den unges 
uddannelsesvalg.

Virksomhedspraktik kan være med til at bryde en ond cirkel med 
skoletræthed, fordi virksomhederne kan noget andet end uddan-
nelsesinstitutionerne, som for nogle unge er meget motiverende. 
Udfordringen er at få virksomhedspraktikken til at have et uddan-
nelsesperspektiv – derfor er det godt fx at opstille konkrete lærings 
mål. 
Ikke alle unge er klar til at gå direkte i virksomhedspraktik – de har 
brug for at blive klædt på til det. Det kan både handle om at få 
selvtillid til at søge en praktikplads og træning i, hvordan man er på 
en arbejdsplads.

Idéer til brugen af virksomhedspraktik:

  Det er  vigtigt at afstemme forventningerne med prak-
tikvirksomheden og vigtigt med en tæt opfølgning.
  Opstil konkrete mål for praktikken.
  Sørg for at den unge får en udtalelse fra virksomheden 

efter praktikken.
  Nogle unge har brug for et for-forløb, som gør dem klar 

til praktikken.
  Enkelt projekter har haft gode erfaringer med, at den 

unge sender en videopræsentation af sig selv til virk-
somhederne i stedet for en ansøgning.
  Brug fritidsjob som en forebyggende indsats over for 

den unge.
  Informer  virksomheden om de muligheder der er for 

at få den unge i lære vha. fx korte uddannelsesaftaler, 
mesterlære og meget mere.
  Virksomhedspraktik skal ikke stå alene, men indgå sam-

men med andre tilbud.
  Inddrag den unge i beslutningen om og valget af en 

praktikplads.
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De unge i projekterne vil allerhelst være lige som alle andre. Derfor 
er det vigtigt, at projekterne ikke kun fokuserer på problemerne, 
men kommer omkring hele mennesket og har fokus på, at den 
unge også har behov for at spejle sig i almindelige unge. 
Det kan fx ske ved, at de unge deltager i fritidsaktiviteter, et fritids- 
job eller er i praktik på en virksomhed. Det kan også ske ved, at 
projektet er placeret sammen med andre uddannelsesmiljøer. Det 
giver desuden en  fleksibilitet, fordi de unge kan kobles på andre 
hold på skolen, hvis de passer ind.

Idéer til hvordan indsatsen sikrer, at den unge også kan 
spejle sig i almindelige unge:

  Hjælp den unge i gang med fritidsaktiviteter eller  
fritidsjob.
  Fællesskabet er vigtigt i alle projekterne, men det må 

gerne kobles med det ordinære system.
  Sørg for at projektet er fysisk placeret sammen med 

andre unges uddannelsesmiljøer.

Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at den unge 
også har behov for at spejle 
sig i almindelige unge.

Det er vigtigt at prioritere samar-
bejdet med de unges forældre og 
inddrage forældrene i projektet 
på flere måder.

Flere projekter har oplevet, at de unges forældre kan modarbejde 
den støtte, som man gerne vil give den unge - fx ved at sige nej til, 
at den unge kan få en mentor. Derfor har erfaringen været, at man 
skal gøre en aktiv indsats for at inddrage og informere forældrene, 
så samarbejdet omkring den unge kan køre gnidningsløst, og 
forældrene bliver medspillere.
Det er også godt at aftale med forældrene, hvilken rolle de skal 
spille, hvis indsatsen skal lykkes.

Idéer til inddragelse af forældrene:

  De unge laver mad og inviterer forældrene til fælles-
spisning
   Opret en facebook gruppe både for de unge og for deres 

forældre
   Afhold temadag/aften med vedkommende emner.
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Langt de fleste 15-17-årige i Danmark går en-
ten stadig i grundskolen eller er begyndt på en 
ungdomsuddannelse. Antallet af unge under 
18 år, der ikke er i gang med skole, ungdoms- 
uddannelse eller et arbejde, er mindre en 
hidtil antaget. Det viser nye tal fra Børne- og 
Undervisningsministeriets Ungedatabase, der 
forsøger at give et samlet overblik over danske 
unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus.
”Det er godt nyt, at langt de fleste unge 
15-17-årige i Danmark er på rette vej mod en 
uddannelse,” siger fuldmægtig Kirsten Sværke 
fra Den Nationale Ungeenhed:
Det har tidligere været fremført, at der i Dan-
mark er 10.000 unge under 18 år, der bare 
”ligger på sofaen” og laver ingenting. 
”Det reelle tal er langt lavere. Der kan være for-
skellige definitioner på, hvornår man laver in-
genting, men uanset hvad, så holder de 10.000 
i hvert fald ikke stik,” siger Kirsten Sværke. 

Højest et par tusinde
Ifølge Ungedatabasen var der i november 
2011 registreret 5.844 unge 15-17-årige, der 
hverken var i uddannelse eller beskæftigelse. 
Nøjagtigt hvor mange unge, der faktisk ”ligger 
på sofaen”, er svært at opgøre, men alt tyder 
dog på, at også tallet i Ungedatabasen er for 
højt. 
”Vi har i Ungeenheden sammenlignet med 
kommunernes egne validerede tal, og det ser 
ud til, at Ungedatabasens tal er misvisende 
og heller ikke kan bruges som et mål for, hvor 

mange unge, der reelt laver ingenting. Det 
faktiske tal er formentlig langt lavere,” siger 
Kirsten Sværke: 
”Jeg vil mene, at det højest er et par tusinde 
unge under 18 år, der aktuelt hverken er enten 
i uddannelse, job eller er ved at forberede sig 
til en uddannelse,” siger hun.
Hun er tilfreds med, at Børne- og Undervis-
ningsministeriet er i gang med at finde frem til, 
hvordan datakvaliteten i Ungedatabasen kan 
forbedres.

Usikre tal
Den Nationale Ungeenhed har indhentet tal 
fra en række kommuners UU-centre, og i alle 
tilfælde er kommunernes egne tal for, hvor 
mange unge, der ikke er i gang med enten ud-
dannelse eller job væsentligt lavere end tallene 
i Ungedatabasen. Omvendt er tallene for hvor 
mange unge, der er i gang med aktiviteter, som 
skal forberede dem til en uddannelse, højere 
hos kommunerne end i Ungedatabasen. 
Usikkerheden hænger blandt andet sammen 
med, at definitionen på ”at være i gang” i Unge-
databasen og hos de lokale UU-centre ikke 
er helt ens, samt at tallene i Ungedatabasen 
endnu ikke kvalitetssikres. 
Af tallene fra Ungedatabasen fremgår det, at i 
alt 96 procent af alle danske unge 15-17-årige 
i november 2011 enten gik i skole eller var i 
uddannelse. 53 procent eller 114.500 unge gik 
i grundskole. 89.027 unge svarende til 41 pro-
cent var begyndt på en ungdomsuddannelse. 

6.497 unge eller tre procent var i november 
2011 i gang med forskellige uddannelsesfor-
beredende aktiviteter. De resterende små tre 
procent eller 5.844 15-17-årige var ifølge data-
basen ikke i uddannelse eller beskæftigelse. 
”Uanset usikkerheden i tallene er det positivt, 
at de senere års ungepakker og initiativer for 
at få flere unge i uddannelse ser ud til at have 
haft en positiv effekt,” siger Kirsten Sværke. 

Styrket indsats
”Der er i dag generelt godt styr på de unge 
i Danmark. Det tyder på, at de forskellige 
ungeinitiativer virker, og at kommunerne og 
UU-centrene landet over i løbet af de senere 
år har strammet op på indsatsen overfor de 
unge,” siger Kirsten Sværke. 
Den Nationale Ungeenhed har selv medvirket 
til, at der er blevet sat nye initiativer i gang i 
kommunerne. Siden 2010 har Ungeenheden 
støttet i alt 20 forsøgsprojekter, der giver ny 
viden og styrker indsatsen over for unge mel-
lem 15 og 17 år. 
”Det er tydeligt, at mange kommuner er 
begyndt at arbejde langt mere fokuseret med 
ungeindsatsen. De har bedre fat i de unge 
end før, og derfor er det ikke overraskende, at 
ungetallene generelt tegner et positivt billede,” 
siger Kirsten Sværke. 

Ungdoms-
uddannelse
Antal 89.027 

Forberedende 
aktiviteter
Antal 6.497 

Ikke i uddannelse 
eller beskæftigelse
Antal 5.844 

41,2 % 3,0 %
2,7 %

Unge ifølge Ungedatabasen
Grundskole
Antal 114.500 53,0 %

Danske unge styrer 
mod uddannelse Kun få unge er hverken i uddannelse, job 

eller uddannelsesrettet aktivitet.

De fleste 15-17-årige i Danmark 
går enten i grundskole eller på 
en ungdomsuddannelse.

Kilde: Ungedatabasen - nov. 2011
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Det er vigtigt, at kommunerne fortsætter med 
at styrke indsatsen over for de unge. Selvom 
nye tal viser, at langt de fleste unge 15-17-årige 
er godt på vej mod uddannelse, så er det nød-
vendigt at fastholde fokus på, at de unge også 
skal fuldføre deres uddannelser. 
”Målet med ungeindsatsen er ikke alene at få 
de unge i gang med en uddannelse. Målet er, 
at de unge også gennemfører uddannelsen. 
Der er for mange unge, der aldrig kommer i 
gang eller falder fra, inden målet er nået. Uden 
uddannelse får de svært ved at klare sig på 
arbejdsmarkedet fremover,” siger fuldmægtig 
Kirsten Sværke fra Den Nationale Ungeenhed.
Hun peger på, at der stadig er for mange 
unge uden uddannelse, der må stille sig op i 
ledighedskøen på jobcentret, når de fylder 18 
år.

Mange på kontanthjælp 
Godt nok er det positivt, at der bliver gjort en 
stigende indsats for at støtte og motivere de 

unge under 18 år til at tage sig en uddannelse. 
Men ifølge Den Nationale Ungeenhed er det 
problematisk, at den positive udvikling endnu 
ikke kan aflæses i ledighedstallene for de unge, 
der er fyldt 18 år. 
Blandt alle unge 18-årige er det fem procent, 
der modtager kontanthjælp. Og når de unge 
fylder 19 år, er det hele syv procent, der er på 
kontanthjælp. Det viser et særudtræk fra Ar-
bejdsmarkedsstyrelsens database Jobindsats, 
som Ungeenheden har fået lavet. 
”Det høje antal kontanthjælpsmodtagere over 
18 år understreger, at der stadig er ting, der 
ikke fungerer godt nok i ungeindsatsen,” siger 
Kirsten Sværke, der mener, at den væsentligste 
udfordring i ungeindsatsen handler om, hvor-
dan de mest udsatte unge tilbydes den rette 
hjælp og støtte.

Mere fokus på de udsatte
Mere end hver tiende ung mellem 20 og 
25 år er på en eller anden form for offentlig 

forsørgelse. Medregner man kontanthjælp, 
starthjælp, revalidering, introduktionsydelse, 
fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension – 
men ikke dagpenge – var det i december 2011 
i alt 10,6 procent af alle 20-24-årige, der var 
på offentlig forsørgelse. For de 25-29-årige var 
andelen 12,2 procent.  
Det er de svageste unge, der fylder sta-
digt mere i ledighedsstatistikken. Blandt de 
16-29-årige er der i de senere år blevet flere 
ledige i matchgrupperne 2 og 3, der ikke er 
umiddelbart jobklare, mens der er blevet lidt 
færre ledige blandt de umiddelbart jobklare i 
matchgruppe 1. 
Hvis udviklingen for alvor skal vendes, er det 
nødvendigt, at kommunerne bliver endnu 
bedre til at skabe holdbare løsninger for de 
mest sårbare unge. 
”Det viser, at der er et behov for endnu mere 
fokus på, at de mere udsatte grupper af unge 
også skal have en plads på arbejdsmarkedet. 
Derfor handler ungeindsatsen i høj grad om 

Udsatte unge må ikke 
slippes for tidligt

Trods en styrket indsats ender mange unge alligevel i ledighed uden uddannelse.

18-årige 19-årige

5%
7%

Antal 3.276

Antal 4.956

Fem procent af alle 18-årige og 
syv procent af alle 19-årige er på 
kontanthjælp.

Kilde: Særudtræk fra Jobindsats - dec. 2011.

Unge på kontanthjælp
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også at hjælpe de mere udsatte grupper 
og styrke dem til at få kompetencer til at 
klare sig på arbejdsmarkedet,” siger Kirsten 
Sværke. 

Bedre støtte i overgange
Mange af de unge, der kommer ind på 
jobcentrene, efter de er fyldt 18 år, er unge, 
der længe har været kendt i systemet. Det 
er unge, der ofte har været fulgt af UU-
centrene, og mange har formentlig været i 
gang med uddannelsesforberedende forløb 
eller måske en uddannelse, som de ikke har 
gennemført. 
”Meget tyder på, at en del unge bliver slup-
pet for tidligt og mister støtten, når det ser 
ud til, at de er godt på vej mod uddannelse. 
Men for mange unge støder ind i problemer, 
dropper ud og ender på kontanthjælp, når 
de fylder 18 år eller 19 år,” siger hun.
Derfor er det vigtigt, at de unge bliver hjulpet 
i de mange overgange, som de ofte kan have 
meget svært ved.
”I alle overgangene fra folkeskole til ung-
domsuddannelse, fra grundforløb til praktik, 
fra produktionsskole til anden uddannelse 
osv. er der potentielt meget, der kan gå 
galt. Der er mange unge, som vil have gavn 
af mentorstøtte eller lignende hjælp i disse 
overgange,” siger Kirsten Sværke.

16-19 år 20-24 år 25-29 år

3,9%

10,6%
12,2%

Antal 11.231

Antal 36.760

Antal 38.616
Mere end hver tiende 20-24-årige 
er på offentlig forsørgelse *)

*) Kontanthjælp, starthjælp, revalidering, forrevalidering, introduktionsydelse, fleksjob, ledighedsydelse, førtidspension - ikke dagpenge.
Kilde: Jobindsats - dec. 2011. 

Unge på offentlig forsørgelse

Antal fuldtidspersoner 16-29 år på 
offentlig forsørgelse - dagpenge, 
kontanthjælp og starthjælp.  

Flere svage ledige

Kilde: Jobindsats.

Match 1

Match 2

Match 3

DECEMBER ‘09 DECEMBER ‘10 DECEMBER ‘11

42.867

19.531

2.974

42.723

20.906

6.728

40.160

22.685

7.895
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Resultater af tværgående 
samarbejde omkring de 15-17-årige:

  Medarbejdernes fælles ansvarlighed for den unge 
bliver styrket.
  Kommunen reagerer hurtigere i sager om de unge.
  Medarbejderne får større kendskab til de forskel-

lige støttemuligheder til de unge.
  Den unge får en bedre sagsbehandling.
  Den unge oplever en rød tråd i kommunens indsats.

Gode råd
  gør en aktiv indsats for at få samarbejdet til at køre.
  synliggør de resultater, som I opnår gennem samar-

bejdet.
  overvej om I har de rigtige tilbud til målgruppen 

eller om der skal særlige forløb til.

Med Ungepakken blev der sat særligt fokus på de unge 15-17-årige, som ikke er i job eller uddannelse. 
Hidtil er jobcentrene i Danmark først kommet i kontakt med de unge, hvis de som 18-årige mødte op for at 
få kontanthjælp. Men med Ungepakken er der åbnet op for, at jobcentrene også kan spille en aktiv rolle over 
for denne gruppe unge i tæt samarbejde med først og fremmest Ungdommens Uddannelsesvejledning, men 
også med kommunens øvrige forvaltninger og uddannelsesinstitutioner. Jobcentret har bl.a. fået mulighed 
for at bevilge de unge mentorer og virksomhedspraktikker.

Et tæt samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentret kommer de unge under 18 år til gode.

Tema: 
tværgående
samarbejde

Tværgående samarbejde 
giver bedre indsats
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“

“
De unge får hurtig 
totalrådgivning
Et tværgående samarbejde er med til at sikre, at unge på kanten bliver 
fastholdt i uddannelse og får hurtigere hjælp i Odense Kommune.

ODENSE: Ungepakkens særlige fokus 
på unge under 18 år er blevet godt 
modtaget i Odense Kommune.
”Brikkerne er faldet på plads med Un-
gepakken, for i dag kan vi give de unge 
en totalrådgivning, hvor både Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning, jobcen-
tret og kommunens andre forvaltninger 
kan komme på banen alt efter den 
unges behov,” siger Stefan Grabow Jo-
hansen, projektkonsulent i Beskæftigel-
sescentret i Odense Kommune og leder 
af projekt ’Genstart’, som har fået støtte 
af Den Nationale Ungeenhed.
”Samtidig har det tværgående samar-
bejde resulteret i, at vores reaktionstid 
er forkortet, hvilket er helt afgørende, 
når vi arbejder med frafaldstruede 
unge.”
Projekt Genstart har haft til formål at 
koordinere det tværfaglige samarbejde 
omkring uddannelsesinstitutionernes, 
UU’s og jobcentrets vejledning af de 
15-17-årige, der er i risiko for at falde 
fra en uddannelse.

Oplagt med samarbejde
Det er ikke uvant for Jobcenter Oden-
se at samarbejde med UU. Det sker 
allerede omkring de 18-30-årige kon-
tanthjælpsmodtagere. Alligevel har der 
manglet et større perspektiv.
”Vi har jo kunnet se, at udfordringerne 
for denne gruppe ofte begynder tidlige-
re. Det er derfor helt oplagt, at jobcen-
tret skal på banen tidligere med sin 
indsats,” siger Stefan Grabow Johansen.
Projektet i Odense har været i kontakt 
med 124 frafaldstruede unge. Resulta-
terne viser indtil videre, at 80 pct. af de 
unge stadig er aktive på en uddannelse 
fire måneder efter, at de har fået hjælp 
af UU, en jobkonsulent og eller en 
socialrådgiver.

Oprindeligt var ideen, at projekt Gen-
starts målgruppe både skulle være de 
15-17-årige, som er på vej til eller i gang 
med en ungdomsuddannelse og de 
unge, som ikke er i gang med noget.

Fåtal på sofaen
”Men vi har ikke kunnet genkende 
daværende undervisningsminister, 
Bertel Haarders, udsagn om, at 10.000 
unge under 18 år ligger hjemme på so-
faen. Vi har gennem opsøgende arbejde 
kun kunnet finde en meget, meget lille 
gruppe af unge, som er hægtet af syste-
met,” siger Stefan Grabow Johansen.
Projektet har derfor haft sit hovedfokus 
på gruppen af unge, der er i gang med 
eller på vej i en uddannelse, men som 
måske har faglige udfordringer eller er 
usikre på deres valg af uddannelse og 
deres fremtid i det hele taget.
”Der tales nok for lidt arbejdsliv hjemme 
ved spisebordene. De unge ved ofte 
kun, at de fx vil være mekanikere, fordi 
de så kan reparere deres egen bil, men 
hvad et arbejdsliv ellers indebærer, ved 
de ikke noget om,” siger Stefan Grabow 
Johansen.

Åbne for samarbejde
Konkret har samarbejdet i Odense 
Kommune involveret UU, jobcentret og 
erhvervsskolerne. Jobkonsulenter og 
socialrådgivere er rykket ud til skolerne 
for at rådgive de unge. De har bl.a. fået 
støtte til virksomhedspraktik, men-
torstøtte, søgning af praktikplads og 
fritidsjob samt socialfaglig vejledning.
”Alle parter har været meget åbne over 
for samarbejdet, men det har natur-
ligvis taget noget tid at få opbygget 
en bevidsthed om, hvad vi kan bruge 
hinanden til,” siger Stefan Garbow 
Johansen.

Vores reaktions- 

tid er forkortet, 

hvilket er helt 

afgørende,

når vi arbejder 

med frafalds- 

truede unge.

Stefan Grabow Johansen, 
projektkonsulent i 
Odense Kommune
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SKIVE: Der er for mange unge, som har et 
sølle liv i Skive Kommune. Det mener Henry 
Hansen, leder af  Ungdommens Uddannel-
sesvejledning (UU) i Skive. Derfor er han glad 
for de nye muligheder for handling, som 
Ungepakken lægger op til, over for denne 
gruppe af unge.
”Vi har mange tilbud til udsatte unge med 
tunge problemer, men vi har savnet tilbud 
til den gruppe unge, som havde mindre 
problemer, og hvor vi ikke forstod, hvorfor de 
faldt fra en uddannelse eller ikke kom i gang 
med en. Den gruppe unge har befundet sig 
i en gråzone, men med Ungepakken har vi 
fået bedre mulighed for at støtte dem,” siger 
Henry Hansen.
Han mener, at der er nogle rigtig gode 
intentioner i Ungepakken, men det giver også 
nogle udfordringer. 
”Jobcentret har med pakken fået en række 
muligheder for at gøre en indsats over for 
de unge under 18 år, men der er tale om 
”kan-opgaver.” Derfor er vi nødt til at gøre en 
særlig indsats, hvis Ungepakkens mulighed- 
er skal udnyttes i kommunen,” siger Henry 
Hansen.

Skub i samarbejdet
Derfor har UU i Skive sat et særligt projekt 
i søen: ’Ungepakken på tværs – sæt skub i 
samarbejdet’. Målet med projektet er, at UU 
i samarbejde med jobcentret, familieafde-
lingen, rusmiddelcentret samt de tre lokale 
erhvervsskoler og produktionsskolen skal 
sikre, at de nye handlemuligheder i Unge-
pakken indgår naturligt i indsatsen over for 
de 15-17-årige.
Konkret har Skive Kommune flyttet en  
medarbejder fra jobcentret til UU-centret for 
at opnå så smidigt et samarbejde som mu-
ligt. Selvom det er UU, der har hovedansvaret 
for de unge 15-17-årige, så er der ingen tvivl 
om, at både UU, jobcentret og resten af kom-
munen har en fælles interesse i, at de unge 
kommer i gang med en uddannelse og ikke 
møder op for at få kontanthjælp den dag, de 
fylder 18 år.
”Alligevel har der været udfordringer med at 
få samarbejdet i gang. Derfor gør vi bl.a. 

meget ud af at synliggøre de resultater, som 
vi opnår i projektet for at vise, at det kan be-
tale sig at samarbejde på tværs,” siger Henry 
Hansen.

Særlig taskforce
Projektet har nedsat en særlig taskforce. I 
den sidder medarbejdere fra familieafdeling- 
en, socialafdelingen, jobcentret og UU. De 
mødes en gang om ugen, hvor de udveksler 
ideer, viden og erfaringer og diskuterer 
handlemuligheder for konkrete unge.
”Taskforce er en stor succes. Den sikrer en 
langt bedre sagsbehandling, fordi vi i fæl-
lesskab finder ud af, hvad der er for mulig- 
heder for den unge. Vi tænker ud af vores 
egen silo, vi tager et fælles ansvar, og vi 
handler langt hurtigere, når vi sidder sam-
men,” siger Henry Hansen.
Desuden har projektet sat en række særlige 
forløb i gang til de unge. Det gælder flere 
forskellige netværksgrupper og et uddan-
nelsesforberedende forløb, der kombinerer 
undervisning og praktik. Projektet har ansat 
en særlig medarbejder – en pilot – til at sætte 
de forskellige forløb i gang og til at sikre, at de 
nye værktøjer og gode erfaringer forankres i 
kommunen. 

Projektets resultater
Projektet i Skive har kørt siden april 2011 til 
marts 2012. 
”Sammenligner vi tallene for januar 2011 
med december 2011, kan vi se, at antallet af 
18-årige på kontanthjælp er faldet fra 45 til 
30 personer i Skive Kommune. Det er jo flot, 
men der er stadig 14 pct. af de 18-24-årige i 
Skive, der er på offentlig forsørgelse (kon-
tanthjælp, sygedagpenge og dagpenge), og 
det er alt for mange,” siger Henry Hansen.
Samtidig må han konstatere, at antallet af 
15-17-årige, som står uden for det ordinære 
uddannelsessystem, kun er faldet fra 80 til 72 
unge i samme periode.
”Vi kan jo konkludere, at det går fremad, men 
det er stadig ikke godt nok. Jeg tror, at den 
slags projekter kræver noget tid, inden de 
rigtig viser resultater – det håber jeg i hvert 
fald,” siger han. 

Samarbejdet 
opstår ikke af 
sig selv
Ungepakkens ideer om et styrket samarbejde på tværs i kommunen er 
rigtig gode, men det kræver en særlig indsats, hvis det skal lykkes. 
Det viser erfaringer fra Skive.

”Vi tænker ud af vores egen 
silo, vi tager et fælles ansvar, 
og vi handler langt hurtigere, 
når vi sidder sammen.”

Henry Hansen,
leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning 
i Skive Kommune.
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De unge har 
selv svaret
Skive Kommune forsøger med en række særlige forløb at få de unges 
egne bud på, hvad der skal til for at få dem i gang med en uddannelse.

”Hvis vi bare lytter til de unge, så giver de faktisk 
selv svarerne på, hvad der skal til for at hjælpe 

dem,” siger Thomas Bedsted, uddannelsesvejle-
der i Skive Kommune.

SKIVE: ”Hvor er det godt at se dig. Har 
du brug for at sidde lidt, eller vil du med de 
andre over i Fakta?”
Vi er i kælderen under Ungdomsskolen 
i Skive. Her deltager 10 unge mellem 15 
og 17 år i et uddannelsesforberedende 
forløb, hvor de ud over faglig undervisning 
også bliver undervist i konfliktløsning, 
madlavning og motion. Derudover kommer 
de i forskellige virksomhedspraktikker. 
Forløbet er en del af Skive Kommunes 
projekt: ’Ungepakken på tværs – sæt skub 
i samarbejdet’. Projektets pilot, uddannel-
sesvejleder Thomas Bedsted, har lige taget 
imod en af de unge, som i dag kom for sent.
”Med projektet forsøger vi at møde de 
unge, der hvor de er. Hvis vi bare lytter til 

dem, så giver de faktisk selv svarerne på, 
hvad der skal til for at hjælpe dem,” siger 
Thomas Bedsted.

Flere forløb i gang
Som projektets pilot er det Thomas Bed-
steds opgave at holde fokus på den enkel-
te unges udvikling, udforme uddannelses- 
planer og kompetencepapirer for de unge 
og koordinere indsatsen med kommunens 
sagsbehandlere og jobcentermedarbejder. 
Derudover har han sat en lang række 
forløb i gang, som skal gøre målgruppen 
parat til uddannelse.
Ud over det uddannelsesforberedende 
forløb, drejer det sig om et netværk for 
frafaldstruede unge på handelsskolen. 

Der er også etableret en motionsgruppe 
for overvægtige unge og en madgruppe, 
hvor en flok unge mødes og laver mad til 
en uge ad gangen, som de får med hjem i 
frysebokse. Flere af de unge i projektet har 
også fået en mentor.
”Vi har et samfund, som har meget travlt 
med at fortælle de unge, hvad de skal 
gøre. Her i projektet giver vi de unge tiden 
til selv at komme med bud på, hvordan 
de kommer videre. Det giver dem ejer-
skab over deres eget projekt, og så er det 
afgørende, at de møder nogle voksne, som 
virkelig vil dem, og som er vedholdende,” 
siger Thomas Bedsted.

13



Her får jeg 
hjælp
Der er kommet styr på mange ting i 16-årige 
Matthias Friis Christensens liv, mens han har 
deltaget i Skive Kommunes uddannelsesfor-
beredende forløb.

SKIVE: 16-årige Matthias Friis Christensen gik 
kun en måned på Teknisk Skole i Skive, inden 
han droppede ud. Forud lå en folkeskoletid, 
hvor han i de større klasser blev mere og mere 
skoletræt. Han lavede ikke sine lektier, men sad 
i stedet foran computeren og spillede, mens 
han fyldte sig med slik og sodavand.

”Jeg blev stor. Til sidst vejede jeg 110 kilo, og jeg 
gad bare ikke andet end at spille computer,” 
fortæller han.
Starten på teknisk skole og drømmeuddannel-
sen til mekaniker blev desværre ikke en særlig 
god oplevelse for ham.
”Jeg har indlæringsvanskeligheder, og det havde 
teknisk skole fået at vide, men jeg fik ingen 
hjælp. Heller ikke når jeg bad direkte om det. 
Til sidst droppede jeg ud. Jeg var nok bare ikke 
parat,” siger Matthias Friis Christensen.

Her ville jeg være
Hans UU-vejleder foreslog ham, at han kunne 
begynde på det uddannelsesforberedende 
forløb på Skive Ungdomsskole.
”Jeg kom på besøg her og blev modtaget rigtig 
godt, så jeg vidste bare med det samme, at her 
ville jeg være,” siger han.
Og det første indtryk har levet op til hans for-
ventninger.
”Her får jeg mere hjælp til det boglige, så det 

går fremad på den front. Jeg er også blevet 
bedre til at styre mit temperament. Og så har 
jeg fået mulighed for at være ude i praktik som 
mekaniker. Jeg er blevet endnu mere sikker 
på, at det er det, jeg vil være,” siger Matthias 
Friis Christensen, der derfor har planer om at 
begynde på uddannelsen igen efter sommer-
ferien.
Og de mange overvægtige kilo? Dem har han 
også smidt – takket være sin mor. I dag er han 
en høj, slank sportsmand.
”Min mor fik mig med til boksetræning. Vi 
træner sammen tre til fem gange om ugen. 
Det er meget sjovere end at spille computer,” 
siger han.

16-årige Matthias Friis 
Christensen er klar til at give 
drømmeuddannelsen en 
chance til efter sommerferien.
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SKIVE: Skoletræthed, proble-
mer derhjemme og pjækkeri var 
kodeordene for 17-årige Helene 
Meiers tid i folkeskolen. Først 
boede hun ved sin far, så hos sin 
mor, og til sidst blev hun som 15-
årig anbragt på et opholdssted 
for piger lidt uden for Skive. Her 
bor hun stadig.
”Jeg gik på en dagskole til og med 
10. klasse, men jeg følte mig ikke 
parat til en ungdomsuddannelse. 
Derfor søgte jeg kommunen om 
at få lov til at tage et 11. skoleår 
på skolen. Men jeg fik afslag,” 
fortæller hun.
Derfor måtte Helene Meier finde 
på noget andet, for hun skal 
være i gang med noget, hvis hun 
skal blive boende på opholds-
stedet.
”Jeg valgte at komme på Ski-
ve Tekniske Skole for at blive 
mekaniker. Men så knækkede 
filmen for mig, og jeg var der kun 
i fire dage. Jeg synes, at det var et 
alt for uoverskueligt sted. Vi var 
50 unge i klassen, og vi fik ingen 
hjælp – det var bare ind af døren 
og i gang.”

Bidt af heste
Efter en måned, hvor hun ikke 
lavede noget, fik hun besked 
på af kommunen, at hun skulle 
begynde på det uddannel-

sesforberedende forløb på Skive 
Ungdomsskole.
”I begyndelsen var jeg godt træt 
af det, for jeg syntes ikke, at jeg 
lærte nok fagligt. Vi er her jo kun 
tre dage om ugen,” siger Helene 
Meier.
Men gennem snakke med 
projektets medarbejdere fik hun 
tændt ild til en drøm. Helene  
Meier har altid været bidt af 
heste, og det fandt projektets 
medarbejdere ud af.
”De har skaffet mig en 
praktikplads på Skive Travbane, 
hvor jeg nu arbejder to gange 
om ugen. Det er så fedt, fordi det 
virkelig er noget, som jeg gerne 
vil. Jeg står op klokken fem for at 
være i Skive klokken syv. Men det 
er intet problem, for jeg brænder 
virkelig for det,” siger hun.
Helene Meier har fundet ud af, at 
hendes drøm er at blive dyre-
passerassistent og arbejde med 
heste. Men det kræver, at hun 
flytter væk fra Skive og opholds-
stedet.
”Jeg ved ikke rigtig, hvornår jeg 
er klar til det. Jeg har stadig brug 
for meget hjælp i hverdagen. Det 
virker skræmmende at skulle 
flytte, for jeg vil gerne være et 
sted med trygge rammer, hvor 
jeg kender folk, og de kender 
mig,” siger hun.

17-årige Helene Meier 
har fundet ud af, hvad 
hun brænder for.

Kendetegn ved de unge, der får 
støtte gennem Skive Kommunes 
tværgående samarbejdsprojekt:

  de kan være personligt udsatte, stille, 
umodne, usikre og have ringe selvtillid.

  de kan være socialt og personligt vel- 
fungerende, men fagligt udsatte.

  de kan have dårlige erfaringer med 
folkeskolen og magter ikke tanken om 
uddannelse.

  de kan have haft dårlige opvækstvilkår.

Nu har jeg 
en drøm
Mere tid til at forberede sig på en uddannelse har åbnet 17-årige 
Helene Meiers øjne for, hvad hendes drøm for fremtiden er.
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Unge skal 
modnes til
uddannelse
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Ifølge Ungepakken skal kommunerne levere en bedre indsats 
for at få flere unge i uddannelse. Når eleverne forlader 9. eller 
10. klasse skal de tilbydes målrettet vejledning, der kan hjælpe 
dem fra grundskolen til en ungdomsuddannelse. Unge, der vil på 
en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, skal have 
vurderet deres uddannelsesparathed. 
Desuden skal kommunerne følge op på, at alle 15-17-årige enten 
er i uddannelse eller beskæftigelse, og der skal etableres kommu-
nale tilbud for de unge, der har brug for tid og støtte, inden de er 
parate til en uddannelse. 

Tema: 
Uddannelses-
forberedende 
forløb
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SKANDERBORG: Flere unge end hidtil 
antaget kan godt klare at tage en 
uddannelse. Det viser resultaterne 

fra et stort projekt i Skanderborg og Odder 
kommuner, der har afprøvet nye metoder og 
indsatser overfor 15-17-årige unge, der ikke 
er parate til uddannelse. 
“Med den rette støtte er der langt flere unge, 
end vi generelt går rundt og tror, der kan gen-
nemføre en uddannelse,” siger Lone Buch, 
der er leder af Ungdommens Uddannel-
sesvejledning (UU) i Odder og Skanderborg. 
Projektet ’Karrierestart’ blev sat i gang i august 
2010 og blev frem til december 2011 støttet 
af Den Nationale Ungeenhed. I perioden har 
i alt 76 unge været tilknyttet projektet, og af 
dem er 70 nu enten i uddannelse eller i gang 
med et målrettet uddannelsesforberedende 
forløb. Det svarer til, at 92 procent af de unge 
15-17-årige, der har deltaget i projektet, nu er 
i gang med eller på vej mod en uddannelse.  
“Projektet har været en stor succes. Vi taler 
om unge, der nærmest var blevet dømt ude. 
Nu er de godt på vej, og langt de fleste af dem 
forventer vi vil få en uddannelse, der gør, at 
de vil kunne klare sig fint på arbejdsmarke-
det,” siger Lone Buch. 
 
Tid til at modnes 
I ’Karrierestart’ deltager de unge i en lang 
række moduler og indsatser som fx hold-
vejledningsforløb, coachende samtaler, social 
læring, inddragelse af forældre og afklaring 
af kompetencer. Desuden kommer de unge 
i praktikforløb, hvor de får afprøvet mulige 

uddannelses- og jobønsker, ligesom de del-
tager i supplerende undervisning i dansk og 
matematik. Alt sammen individuelt tilrettelagt 
med fokus på den håndholdte indsats. 
”Der er et klart uddannelsesfokus under hele 
forløbet. Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved, 
om den unge skal i gang med en uddannelse. 
Det handler alene om, hvilken uddannelse og 
ikke mindst hvornår den unge er parat til at 
komme i gang,” siger Lone Buch.  
Særligt hvad angår det sidste, er der ifølge 
UU-lederen sket en klar forbedring med 
Ungepakken.  
Hvor de unge tidligere helst bare skulle i gang 
med en ungdomsuddannelse hurtigst muligt, 
så er det nu helt legalt, at nogle unge har 
brug for mere tid.  
”De unge, der begynder på forløbet, er gan- 
ske enkelt ikke parate til at tage et valg om fx 
en ungdomsuddannelse lige efter grundsko-
len. De har brug for tid til at modnes og blive 
lidt ældre. Det er meget vigtigt,” siger Lone 
Buch.  
 
Flere vil gennemføre 
Med Ungepakken skal alle unge, der ønsker at 
begynde på en erhvervsuddannelse eller en 
gymnasial uddannelse, have vurderet deres 
uddannelsesparathed efter grundskolen. Alle 
unge mellem 15 og 17 år har pligt til at være 
i uddannelse, ligesom kommunerne har fået 
en forpligtelse til at sætte initiativer og aktivi-
teter i gang for de unge, der ikke er parate til 
at begynde en uddannelse.  
Tilsammen har det betydet et helt nyt fokus 

på mange unge, der ikke er i stand til at 
begynde på en ungdomsuddannelse efter 
skolen.  
”De unge i målgruppen har brug for et læn-
gere indløb på vej til en uddannelse. De har 
brug for tid til at prøve hvilke krav, der stilles 
på uddannelserne og på arbejdsmarkedet,” 
siger Lone Buch.  
Hun er sikker på, at erfaringerne fra ’Karrie-
restart’ vil betyde, at flere unge i Skanderborg 
og Odder kommuner vil få succes med at 
fuldføre en ungdomsuddannelse. Hidtil har 
for mange unge knækket halsen i forsøget på 
at tage en uddannelse, som de slet ikke var 
parate til.  
”Problemet er ikke at få de unge til at begynde 
på en ungdomsuddannelse. Den store udfor-
dring består i at få de unge til at gennemføre. 
Vi tror på, at når vi giver dem lidt længere 
tid og rammer rigtigt, når de er parate til en 
uddannelse, så øger vi chancen for, at de 
gennemfører,” siger Lone Buch.  
Erfaringerne med ’Karrierestart’, der er støttet 
af Den Nationale Ungeenhed, har været så 
gode, at det i UU Skanderborg og Odder er 
blevet besluttet, at ordningen skal fortsætte 
som et permanent tilbud, der endda udbyg-
ges med virksomhedscentre til de unge i 
målgruppen.  
”Vi er blevet hjulpet på sporet af Ungeen-
heden, men der har været så meget læring 
i projektet, at vi selv har fundet midler til at 
fortætte og udbygge tilbuddet fremover,” 
siger Lone Buch.

Sårbare unge har 
brug for mere tid Med den rette støtte og tid til at 

modnes kan flere unge klare en 
ungdomsuddannelse.

”Mange unge har brug for tid til at 
modnes,” siger UU-leder Lone Buch. 

“

“

Problemet er ikke 
at få de unge til at 
begynde på en 
ungdomsuddannelse. 
Den store udfordring 
består i at få de unge 
til at gennemføre.

Lone Buch, 
UU-leder i Skanderborg.
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17-årige Christina Sass har haft brug for tid og 
støtte til at modnes på vej mod sin uddannelse.

SKANDERBORG: Det er en drøm, hun har 
haft, siden hun var en lille pige – at blive 
frisør. Alligevel er Christina Sass glad for, at 
hun først nu som 17-årig kaster sig ud i at 
få sin drømmeuddannelse. 
”Hvis jeg var blevet presset ind på en 
uddannelse tidligere, så var jeg helt sikkert 
droppet ud igen. Jeg har slet ikke været 
parat før nu,” siger hun. 
Christina Sass har været fulgt tæt af 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 
(UU) i Skanderborg, siden hun forlod 9. 
klasse i sommeren 2010. Straks blev hun 
en del af kommunens afklaringsforløb ’Kar-
rierestart’, som langsomt har været med til 
at bygge hende op igen efter en opvækst 
med mange problemer og nederlag. 
Hendes UU-vejleder er enig i, at Christi-
na Sass har haft brug for at blive mere 
moden. 
”Hun kunne måske godt være begyndt på 
en uddannelse, da hun var 15 eller 16 år, 
men hun havde bare fået en hel masse 
nederlag og havde nok ikke gennemført. 
Det kan hun nu. Hun har flyttet sig rigtigt 
meget,” siger Lis Andreasen, der har 
været UU-vejleder for Christina Sass siden 
august 2010. 

Mobbet i skolen
Christina Sass har haft en opvækst og en 
skolegang, der ”slet ikke har været sjov”.
”I skolen blev jeg mobbet. De andre var 
altid efter mig, og de var aldrig søde,” siger 
hun. 
Christina Sass husker ikke, at hun fik no-
gen hjælp fra lærerne. Tværtimod var de 
også på nakken af hende, fordi hun ikke 
var god til at koncentrere sig i timerne. 
I 7. klasse fik hun en ADHD-diagnose og 
fik medicin, som dog kun gjorde det hele 
værre. Pillerne hjalp ikke, men gav hende 
til gengæld store humørsvingninger, så 
hun ofte græd over ingenting.  
”I dag tager jeg ikke medicinen længere, 
og alle siger, at jeg slet ikke har ADHD 
alligevel. Det synes jeg heller ikke selv,” 
siger hun.

Det bedste år
9. klasse tog Christina Sass på en eftersko-
le på Mors, og det blev den først positive 
vending i hendes liv. 
”Efterskolen er det bedste år, jeg har haft. 

De andre elever var slet ikke som i folke-
skolen. Og hvis der var optræk til noget, 
var lærerne gode til at sørge for, at det 
ikke udviklede sig,” siger hun: 
”Jeg lærte meget mere end i folkeskolen, 
og jeg kunne række hånden op, uden at 
de andre begyndte at grine af mig.” 
Hun bestod også afgangsprøverne, men 
havde dog stadig problemer med at kon-
centrere sig i timerne. 
”Jeg er bare ikke god til at sidde og kikke 
i en bog. Jeg gider det ikke. Jeg er bedst 
til sådan noget, hvor man skal bruge sin 
krop. Ligesom jeg gør som frisør,” siger 
Christina Sass. 

Er blevet moden
Efter 9. klasse tog UU i Skanderborg over 
fra den positive udvikling, der var begyndt 
for Christina Sass på efterskolen. Det blev 
vurderet, at hun ikke var klar til uddannel-
se. Hun havde hverken styr på sine ønsker 
eller muligheder, og så havde hun ikke 
meget tro på sit eget værd. 
”Christina har haft brug for tid og støtte 
til at modnes. I løbet afklaringsforløbet er 
hun vokset meget og har også lært at begå 
sig på arbejdsmarkedet. Hun skal nok få 
sin uddannelse nu,” siger UU-vejleder Lis 
Andreasen. 
Ud over holdforløb og individuelle samta-
ler har Christina Sass via UU-Skanderborg 
været i praktik i Føtex og siden i Brugsen. 
Det sidste klarede hun så godt, at hun blev 
tilbudt en læreplads. Hun takkede dog nej, 
fordi hun nu havde fundet ud af, at hun 
ville være frisør. Hun har selv fundet den 
mesterlæreplads i en frisørsalon, som hun 
har nu. 
”Det hele har været en god forberedelse 
til at komme ud i et rigtigt arbejdsliv. Nu 
er jeg klar til at uddanne mig til frisør og 
er sikker på, at det nok skal gå godt,” siger 
Christina Sass. 
I salonen er frisørmester Lenette Vixø 
også overbevist om, at Christina er på 
rette vej. 
”Jeg har haft mange elever før, men det er 
sjældent, at de fx taler så godt med kun-
derne, som Christina gør. I de tre måneder 
hun har været hos mig, har hun udviklet 
sig utroligt meget. Hun bliver en hamren-
de dygtig frisør,” siger Lenette Vixø. 

17-årige Christina Sass  
er klar til at blive frisør.

Nu er jeg klar 
til uddannelse



“ “

ROSKILDE: De kommer fra en bag-
grund, der kan være svær at forstå. 
Flere har oplevet svigt i familien. 
Mange er blevet mobbet i skolen. 
Nogle har været ude i stofmisbrug 
eller kriminalitet. Et særligt projekt i 
Roskilde skal hjælpe unge med tunge 
problemstillinger videre i livet.
”Det er unge, der har brug for daglig 
støtte fra engagerede voksne - det vi 
kalder en hånd i ryggen. Men så kan 
meget også lykkes,” siger Frank Gra-
vesen, der er leder af Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UU) i Roskilde.
Projektet ’Startklar’ er målrettet 
15-17-årige, der af den ene eller 
anden årsag ikke er parate til at tage 
en uddannelse. De unge i projektet er 
generelt karakteriseret ved dårlig sko-
legang, personlige og psykiske proble-
mer, lettere misbrug og lavt selvværd. 
”De aner ikke, hvad de vil og har ikke 
mange ambitioner for fremtiden. 
Selvom projektet endnu kun har kørt 
i en begrænset periode, så viser de 
foreløbige resultater helt klart, at de 
unge godt kan løftes op og hjælpes på 
vej mod en uddannelse,” siger Frank 
Gravesen. 

En succes
Et forløb på Startklar indeholder både 
boglige, håndværksmæssige og sociale 
aspekter, men det tilpasses individuelt 

ud fra den enkelte unges behov. Målet 
er, at de unge skal blive uddannelses- 
parate i den tid, de går på Startklar, 
så de kan begynde på og gennemføre 
enten en gymnasial uddannelse, en 
erhvervsgrunduddannelse eller en 
mesterlære. 
Indtil videre har i alt 20 unge deltaget 
i Startklar, siden projektet begyndte i 
august 2011. Evalueringen efter det 
første halve år viser, at tre af de unge 
er begyndt på en ordinær ungdomsud-
dannelse. Fem er i gang med forbe-
redende uddannelser på fx VUC eller 
produktionsskolen. Tre har forladt 
projektet til ledighed. De resterende 
er fortsat i projektet, hvor de fleste har 
som mål, at de til sommer 2012 skal 
tage den 9. klasseprøve, som de ikke 
bestod i grundskolen. 
”Overordnet synes jeg, at projektet har 
været end succes. Mange af de unge 
har flyttet sig meget både mentalt og 
psykisk og har fået mod på at stræbe 
efter at få en uddannelse,” siger Frank 
Gravesen. 

Det er unge, der har brug for 
daglig støtte fra engagerede 
voksne - det vi kalder en hånd 
i ryggen. Men så kan meget 
også lykkes.

Frank Gravesen, leder af Ungdommens
Uddannelsesvejledning i Roskilde.

En hånd i 
ryggen får 
unge videre
Særligt forløb giver udsatte unge mod på at uddanne sig.

19-årige Mathias Klysner Møller (tv.) 
sammen med projektmedarbejder 
Johnny Bom fra UU-projektet ’Startklar’.
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ROSKILDE: Han har altid været lidt af en 
klog dreng og har i hele sin skolegang haft 
ret godt styr på det faglige. Alligevel er det 
først nu som 19-årig, at Mathias Klysner 
Møller fra Roskilde er parat til tage en 
uddannelse. 
”Jeg har slet ikke været klar. Men nu tror 
jeg til gengæld, at det nok skal lykkes mig at 
tage en uddannelse,” siger han. 
Mathias Klysner Møller lider af OCD, som 
er en psykisk lidelse, der giver tvangstanker 
og tvangshandlinger. Når det har været 
værst, har han næsten konstant været 
tvunget til at udføre en lang række irratio-
nelle handlinger som fx at vaske hænder 
og børste tænder ofte og tage tøjet på på 
en bestemt måde. 
I de senere år har han med intensiv terapi-

behandling og medicin fået tvangstankerne 
nogenlunde under kontrol. Men tidligere 
har sygdommen været en af årsagerne til, 
at Mathias Klysner Møller har haft en til 
tider problematisk opvækst.

Følsom og sårbar 
De første skoleår var præget af kæft, trit og 
retning. Han husker sin første klasse- 
lærer som en usædvanlig streng lærer, 
der brugte det meste af skoledagen på 
at skælde eleverne ud og udføre kollektiv 
afstraffelse. 
Mathias Klysner Møller, der altid har været 
en følsom og sårbar dreng, reagerede ved 
at få et næsten sygeligt behov for at have 
orden på sine ting. 
Til sidst kunne han ikke længere klare 

Jeg har udviklet mig 
rigtigt meget og har nu 
fundet en uddannelse, 
som passer til mig.

Mathias Klysner Møller, 
19 år og HG-elev. 

“ “

>>
den benhårde disciplin og skiftede i fjerde 
klasse til en anden skole i byen. 
På den nye skole var tonen ikke så hård, men til 
gengæld blev Mathias Klysner Møller aldrig en 
del af fællesskabet i den nye klasse. 
”Jeg har ikke haft det godt med mine klas-
sekammerater,” siger han.

Kom aldrig i skole
Han begyndte at isolere sig, og samtidig blev 
hans psykiske lidelse værre. I 8. og 9. klasse var 
han næsten aldrig i skole. 
”Når jeg en sjælden gang imellem mødte op, 
var det som regel kun for et par timer. Mere 
kunne jeg ikke klare,” siger han.  
Derhjemme fulgte han dog med i politik, 
samfundsforhold og historie, og han læste 
mange bøger også på engelsk. Og det lykkedes 
ham trods det massive fravær at bestå skolens 
afgangseksamen med topkarakterer i flere fag. 
”Jeg havde karaktererne til at begynde på gym-
nasiet lige efter folkeskolen, men det var aldrig, 
aldrig gået. Jeg var helt sikkert endt med mere 
end 90 procents fravær,” siger Mathias Klysner 
Møller. 

Lavede ingenting
Efter et par mislykkede efterskoleophold og et 
halvt år på VUC droppede han ud til et liv, hvor 
han mest sad hjemme og spillede computer 
om natten og sov det meste af dagen. 
”Jeg lavede bare ingenting og havde svært ved 
at forestille mig, hvordan jeg skulle komme 
videre,” siger Mathias Klysner Møller.
Sådan levede han i flere måneder, indtil hans 
UU-vejleder fik ham i praktik i Elgiganten, og 
bagefter med i et særligt UU-projekt ’Startklar’, 
der er målrettet unge, der af den ene eller 
anden årsag ikke er parate til at tage en uddan-
nelse. 

Begyndt på uddannelse
”Det ændrede meget for mig. Der var pludselig 
nogle voksne, som var gode til at støtte og til at 
lytte. De var virkeligt interesserede i os,” siger 
Mathias Klysner Møller, der stille og roligt har 
fået modet til at begynde på en uddannelse. 
Han vil arbejde i en detailhandelsbutik ligesom 
Elgiganten, og efter forløbet på ’Startklar’ er 
han nu begyndt at læse HG på Roskilde Han-
delsgymnasium. 
”Jeg havde brug for mere tid til at finde ud af, 
hvad jeg kunne klare. Jeg har udviklet mig rigtigt 
meget og har nu fundet en uddannelse, som 
passer til mig,” siger Mathias Klysner Møller. 

Jeg havde brug 
for tid og støtte
Mathias Klysner Møller har altid været en følsom dreng og har først 
langsomt fået modet til en uddannelse.
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Der er behov for et øget samarbejde på tværs 
af de mange aktører, der er i de unges liv, hvis 
flere unge skal have en uddannelse. Det mener 
Noemi Katznelson, der er center- og forsknings- 
leder på Center for Ungdomsforskning på 
Aarhus Universitet.
”Det er for snævret kun at have fokus på ud-
dannelses- og beskæftigelsespolitikken. De un-
ges liv handler fx også om deres boligsituation 
og sociale forhold,” siger Noemi Katznelson, der 
bl.a. forsker i unge og uddannelse.
”Et samarbejde skal omfatte alle de aktører, 
der kan være inde over i forhold til den enkelte 
unge. Det kunne fx være støttekontaktperson, 
familiemedlemmer, UU-vejleder, jobkonsulent, 
misbrugskonsulent, mentor og underviser,” 
siger hun.
Men hun kan se, at det er meget forskelligt, 
hvordan der bliver taget hånd om samarbej-
det i kommunerne i dag. Mange steder har de 
styr på relationerne og samarbejdet mellem 
afdelingerne i kommunen – andre steder har 
de det ikke.
”Det giver desværre de unge vidt forskellige 
muligheder alt efter, hvor i landet de bor,” siger 
Noemi Katznelson.

Sammenhænge i overgange
Et sted, hvor man ifølge Noemi Katznelson også 
kan sætte endnu mere ind og skabe en bedre 
sammenhæng, er i overgangene mellem grund- 

skolen og ungdomsuddannelsen.
”Folkeskolen skal være bedre til at hjælpe alle 
unge videre – grundskolen skal ses som et 
trinbræt til fortsat uddannelse og ikke som et 
afsluttet kapitel. Der skal også her tænkes i 
sammenhænge og overgange,” siger hun.
Noemi Katznelson er klar over, at det stiller 
nogle nye krav til folkeskolelærerne, når de skal 
gøre alle elever klar til uddannelse. Tidligere 
var det fint nok, at en tredjedel af den dan-
ske befolkning var ufaglært. Nu skal alle helst 
gennemføre minimum 12 års skolegang, for 
der er brug for uddannede medarbejdere på 
arbejdspladserne. 
”Det er en enorm omstillingsproces ikke bare 
for folkeskolen, men også for ungdomsuddan-
nelserne, som pludselig skal rumme en gruppe 
af unge, som ikke tidligere fik en uddannelse. 
Spørgsmålet er også, om det overhovedet er 
ungdomsuddannelserne, der skal løse proble- 
met med de udsatte unge,” siger hun.

De unge har brug for tid
Noemi Katznelson mener, at mange unge har 
brug for mere tid til at blive klar til en ungdoms- 
uddannelse.
”Vi bliver nødt til at tage stilling til, om vi vil have 
flere hurtigt i gang med en uddannelse, eller 
om vi vil have flere til at gennemføre en uddan-
nelse,” siger ungdomsforskeren.
Samtidig mener hun, at man skal være meget 

opmærksom på, hvad det er for nogle forløb, 
man tilbyder de unge, når de får tid til at for-
berede sig til en uddannelse.
”Mange af de særlige forløb kan virke stigma-
tiserende for de unge, og ofte er de heller ikke  
tænkt ind i en sammenhæng med den unges 
liv,” siger Noemi Katznelson.

Alternativt arbejdsmarked
Hun mener derfor ikke, at uddannelse i en fart 
og særlige forløb er svaret for alle.
”Der er en gruppe udsatte unge, som er meget 
langt fra uddannelsessystemet, og som vil 
have godt af at prøve sig selv af og modnes på 
arbejdsmarkedet. Men arbejdsmarkedet er så 
presset for tiden, at det er nødvendigt at tænke 
i et nyt alternativt og uddannelsesorienteret ar-
bejdsmarked, der ligger uden for det eksister-
ende arbejdsmarked,” siger Noemi Katznelson.
Hun henviser til, at der er masser af jobs, som 
ikke bliver løst bl.a. inden for omsorgssektoren 
og miljøbeskyttelse. 
”Hvis de udsatte unge kunne løse de opgaver, 
ville det give dem erfaring og succeser, som kan 
ruste dem til senere at tage en uddannelse,” 
siger Noemi Katznelson.

Hvis flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, er der behov 
for at skabe større sammenhæng og samarbejde omkring den unge, 

mener Noemi Katznelson, leder af Center for  Ungdomsforskning.

Vi bliver nødt til at tage stilling 
til, om vi vil have flere hurtigt i 

gang med en uddannelse, eller om 
vi vil have flere til at gennem-

føre en uddannelse.

Noemi Katznelson, 

leder af Center for Ungdomsforskning.

Flere skal samarbejde 
om den unge
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Ungepakker, nationale, regionale og kom-
munale tiltag vidner om, at viljen til at gøre 
en indsats for, at flere unge får en uddan-
nelse, er til stede.
”Men der er stadig et stykke vej, og hvis 
vi skal rykke ved noget, skal vi tænke nyt 
og tænke på tværs,” siger Børnerådets 
formand, Lisbeth Zornig Andersen.
Børnerådet anbefaler derfor en sammen-
hængende ungepolitik, hvor alle aspekter 
af de unges liv bliver inddraget. En sam-
menhængende ungepolitik forholder sig til 
hele det unge menneskes liv.
Børnerådet har spurgt et panel af ekspert-
er – unge med erfaringer fra brudte ud-
dannelsesforløb – hvad de mener, der skal 
ske af forandringer. 
”De unge peger især på, at de gerne vil 
betragtes som hele mennesker og ikke kun 
nogen, der skal passe ind i en uddannelse. 
En stor gruppe unge har andre problemer 
end det at tage en uddannelse. De kan 
være psykisk sårbare, have sociale eller 
økonomiske problemer eller være ude i 
et misbrug. Det er problemstillinger, som 
det er vigtigt, at der bliver taget hånd om, 

hvis de skal have en chance for at gennem-
føre en uddannelse,” siger Lisbeth Zornig 
Andersen.

Favorisering af gymnasiet
Lisbeth Zornig Andersen mener, at særligt 
folkeskolen udgør et problem for de børn, 
der ikke passer ind i den boglige kasse.
”Vi har i dag en folkeskole, der trækker 
motivationen ud af de børn, som ikke er så 
boglige. Det er kun de boglige færdighed-
er, som børnene bliver anerkendt og målt 
på, og folkeskolen er utrolig dårlig til at 
give børnene en følelse af succes på andre 
områder,” siger hun. 
Børnerådets ekspertpanel anbefaler, at 
vejledningen i folkeskolen skal omhandle 
alle typer af ungdomsuddannelser – ingen 
muligheder skal favoriseres eller diskrimi-
neres. 
”Når børnene kommer op i afgangs-
klasserne, bliver de for alvor inddelt i 
kasser med de kloge, som skal i gymnasiet, 
og de dumme, som man så må finde på 
noget andet til. Her er det utroligt vigtigt, 
at UU-vejlederne tager sig sammen og ikke 

Flere skal samarbejde 
om den unge unge vil ses som 

hele mennesker

Unge vil ikke kun betragtes 
som elever, men som hele 
mennesker. Og det er helt 
centralt, for mange unge 
kæmper med problemer, der 
handler om andet end at 
tage en uddannelse, siger 
Børnerådets formand, 
Lisbeth Zornig Andersen.

kun ser gymnasiet som det eneste rigtige,” 
siger hun.
”UU-vejlederne skal være endnu dygtigere 
til at lære den unge at kende og til at over-
sætte den unges talenter til noget erhvervs-
rettet, for det kan den unge ofte ikke selv. 
Vejlederen skal finde ekstraktet af det, som 
den unge kan og ønsker.”

Bedre studiemiljø
De unge i Børnerådets ekspertpanel an-
befaler desuden, at de følges på tværs af 
uddannelserne af den samme person, så 
de ikke skal skifte vejleder, hvis de skifter 
uddannelse.
Derudover efterspørger de et bedre 
skolemiljø – det gælder særligt på erhvervs- 
uddannelserne.
”Vi er nødt til at lave nogle uddannelser, 
som matcher de børn, der skal igennem 
dem.  Det er jo grotesk, at mange sårbare 
unge kommer på en erhvervsskole, hvor 
man ikke følger en klasse, hvor der ikke 
er nogle forudsigelige rammer, og hvor 
der ikke er et åbent studiemiljø, som kan 
styrke de unges trivsel,” siger Lisbeth Zornig 
Andersen.

Anbefalinger fra de unge

Børnerådet har spurgt et ekspertpanel 
af unge, der har afbrudte uddannelses-
forløb bag sig, hvad der kan hjælpe de 
unge i uddannelserne. Her er et udpluk 
af deres anbefalinger:

>  Der bør være færre personer pr. vej- 
leder, og vejledningen skal være mere 
personlig. Den enkelte unge skal følges 
af samme vejleder, også ved uddannel-
sesskift.

>  Vejledningen skal have fokus på den 
enkelte, slut med samlebåndsvejledning.

>  Politikerne skal stoppe med at presse 
unge gennem uddannelse. Trivsel er 
vigtigere end pæne statistikker.

>  Vejledningen i folkeskolen skal omhand- 
le alle typer af ungdomsuddannelse – 
ingen af mulighederne skal favoriseres 
eller diskrimineres.

>  Det skal være lettere for eleverne at få 
psykologhjælp. Og hjælpen skal være 
gratis.

>  Rammerne for det sociale liv på 
skolerne skal optimeres, og skolerne 
skal prioritere det sociale fællesskab.

>  Underviserne skal uddannes til at se de 
unge som hele personer, ikke kun som 
elever.
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Mentorstøtte 
giver bedre 

overgang til 
ungdoms-

uddannelse

24



Mentorordninger kan være et godt redskab til de ud-
dannelsessårbare unge i overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelse.
Brugen af mentorer er blevet endnu mere udbredt med  
Ungepakken, der gav Ungdommens Uddannelsesvejledning
og jobcentrene bedre mulighed for at tilbyde mentorstøtte til 
de 15-17-årige, som har brug for hjælp til at gennemføre fx 
en uddannelse eller virksomhedspraktik.

Tema: 
mentorer
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”Nu kan de få hjælp af en 
ressourceperson – uden at 
de bliver en sag i kommunen,” 
siger Birgitte Kjeldsen.
Mentorerne skal støtte den 
unge i det, som lige netop 
han eller hun har behov for. 
Dermed er mentorstøtten 
meget individuel. Mentorerne 
binder sig for seks måneder 
af gangen, hvorefter der bliver 
evalueret og taget stilling til, om 
mentor og den unge fortsat 
skal mødes.
”Vi har nu et særligt fokus på 
denne gruppe af unge, og vi 
vil blive ved med at følge dem 
– også når de ikke længere 
får støtte af en mentor,” siger 
Birgitte Kjeldsen.

mens Uddannelsesvejledning 
og de enkelte uddannelsesin-
stitutioner.
”Vi er sikre på, at behovet er 
der. Men vi er i en opstartsfase, 
og vi vil nok få lettere ved at få 
fat i målgruppen, når de gode 
erfaringer fra projektet spreder 
sig,” siger Birgitte Kjeldsen.

Ingen sag i kommunen
Med projektet forsøger Herlev 
Kommune at gøre en indsats 
for en gruppe unge, som 
kommunen ikke tidligere har 
haft tilbud til. Det er gruppen 
af unge, som befinder sig i en 
gråzone mellem dem, der har 
svære problemer, og dem der 
klarer sig godt.

”Der har været en overvæl-
dende interesse, og vi har 
fået sammensat et korps med 
meget forskellig erfaringer at 
byde ind med,” siger Birgitte 
Kjeldsen.
Mentorerne har været på 
12 timers kursus, hvor de 
er blevet klædt på til deres 
nye rolle, de har fået indsigt i 
uddannelsessystemets tilbud 
og muligheder og fået skabt et 
netværk, hvor de kan mødes 
indbyrdes og udveksle erfarin-
ger samt få ny viden.
Til gengæld har det været 
svært at finde de unge, der er 
interesseret i at få en mentor, 
selvom projektet har et tæt 
samarbejder med Ungdom-

Ved at bruge frivillige men-
torer kan Herlev Kommune 
tilbyde støtte til en gruppe 
unge med mindre problemer, 
som kommunen ikke tidligere 
har haft tilbud til.

HERLEV: Der skal tænkes 
i nye baner, hvis 95 pct. af 
en ungdomsårgang skal 
gennemføre en ungdomsud-
dannelse. Derfor har Herlev 
Kommune etableret et mentor-
korps med lokale borgere, der 
skal være med til at løfte denne 
opgave. Borgerne er frivillige og 
ulønnede uddannelsesmento-
rer for unge, der har brug for 
hjælp til at komme i gang med 
en uddannelse eller har brug 
for en hånd i den første tid på 
en ny uddannelse.
”Vi tror, at de frivillige mentorer 
kan være med til at skabe en 
relation til de unge, som de 
mangler i dag. De savner en 
rollemodel og en person, som 
kan guide dem igennem deres 
uddannelse,” siger ungechef 
i Herlev Kommune, Birgitte 
Kjeldsen.
”Samtidig tror vi, at et korps 
af frivillige mentorer også kan 
være en anden indgang til vo-
res samarbejde med erhvervs- 
livet fx om praktikpladser.”

Stor interesse fra borgere
Opbakningen fra de lokale bor-
gere har været stor, og mange 
har vist interesse for at blive 
uddannelsesmentorer. Indtil 
videre er der blevet etableret 
et mentorkorps på 15 borgere 
i alderen 20 til 60 år.

Frivillige 
mentorer 

til unge 
med 

mindre 
problemer

Fordele ved brug af mentorer til de 15-17-årige:

  De unge får en støttende voksen og rollemodel.
  De unge får en guide ind i uddannelsessystemet.
  De unge oplever, at der er en voksen, som er der for dem.
  De unge behøver ikke være en sag i kommunen for at få hjælp.
  De unge kan få en anden indgang til erhvervslivet og en evt. praktikplads.
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tro på, at jeg kan få en uddan-
nelse,” siger hun.
Kristina Vilsing Winther har haft 
en frivillig uddannelsesmentor 
siden jul. De mødes en gang 
om ugen.
”Det går bare rigtig godt, når 
vi er sammen. Hun hjælper 
med det, som jeg har brug for 
– vi kan snakke om hvad som 
helst, og det bliver imellem os 
to. Hun er der for mig, og hun 
kommer kun for min skyld. Det 

HERLEV: Det gik bare ned ad 
bakke for Kristina Vilsing Win-
ther, da hun gik i folkeskolen. 
Men i dag er den 16-årige pige 
begyndt at tro på, at tingene 
også kan lykkes for hende.
”Det gik ikke godt i folkeskolen. 
Jeg er ordblind og blev fritaget 
fra flere fag, fordi jeg ikke 
kunne følge med. Men så kom 
jeg i en erhvervsklasse, og nu 
har jeg også fået en uddannel-
sesmentor, så jeg er begyndt at 

Det er dejligt at vide, at der er 
én, som er der for mig, fortæl-
ler 16-årige Kristina Vilsing 
Winther. Hun mødes en gang 
om ugen med sin uddannelses- 
mentor Gitte Hansen.

er meget rart at have i bagho-
vedet,” siger hun.

Vil gerne være kok
Det var Kristina Vilsing Win-
thers lærer, der foreslog hende 
at få en uddannelsesmentor. 
Først var hun forbeholden, 
for hun frygtede, at de skulle 
sidde sammen og læse og lave 
lektier.
”Men sådan er det jo slet ikke. 
Hun hjælper mig med at blive 
afklaret omkring min uddannel-
se. Jeg vil rigtig gerne være kok, 
og min mentor har fx hjulpet 
mig med at kontakte Hotel og 
Restaurationsskolen for at høre 
mere om uddannelsen,” siger 
Kristina Vilsing Winther.
Hendes mentor, Gitte Hansen, 
var slet ikke tvivl, da hun så, at 
Herlev Kommune søgte frivillige 
mentorer.
”Jeg har altid gerne villet 
arbejde som mentor, og her 
fik jeg en mulighed, så jeg slog 
til. Jeg har selv to børn, der 
er kommet godt i gang med 
uddannelser, så jeg føler, at jeg 
har overskud til at engagere 
mig i et andet ungt menneske,”  
siger Gitte Hansen, der til 
daglig er administrativ medar-
bejder i ældreplejen.
”I mit job får jeg ikke rigtig brugt 
mine menneskelige ressourcer 
– men det gør jeg som mentor, 
og det gør mig glad,” siger hun.

Nye øjne
Gitte Hansen oplever først og 
fremmest, at det er hendes 
livserfaring, som hun bruger i 
jobbet som mentor.
”Det er min rolle at være lytten-
de over for Kristina og hjælpe 
hende med at få ryddet de ting 
af vejen, som gør det svært 
for hende at blive fastholdt i 
uddannelse. Samtidig er det 
vigtigt for mig, at jeg ser Kristi-
na med helt nye øjne. Jeg ser 
en begavet pige, og det har jeg 
fortalt hende, hvilket hun vist 
blev lidt overrasket over,” siger 
Gitte Hansen.

Hun kommer kun 
for min skyld

“ “

Det går bare rigtig godt, når vi 
er sammen. Hun hjælper med 

det, som jeg har brug for – vi 
kan snakke om hvad som helst, 

og det bliver imellem os to.

Kristina Vilsing Winther, 16 år og skoleelev.
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Frivillig uddannelsesmentor, 
Gitte Hansen, mødes en gang 
om ugen – ofte på Herlev 
Bibliotek – med sin men-
tee, 16-årige Kristina Vilsing 
Winther.
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”På den måde er projektet en 
stor succes,” siger Ulla Peter-
sen, men hun havde håbet på, 
at langt flere unge havde fået 
en mentor:
”Udfordringen for UU har 
været at spotte de unge, som 
passer til projektet og at få 
præsenteret projektet på den 
helt rigtige måde både over 
for den unge og den unges 
forældre. Det er ikke nok, at 
den unge siger ja til at få en 
mentor – forældrene skal 
også samtykke – og vi har haft 
tilfælde, hvor forældrene har 
sagt nej. Derfor har vi haft stort 
fokus på netop disse ting på 
temadage med vejlederne,” 
siger hun.

udvidet paletten af voksen- 
aktører, som de er i kontakt 
med. Derfor bliver mentorerne 
håndplukket blandt lærerne 
på de ungdomsuddannelser, 
som de unge alligevel skal hen 
at gå på.
”Mentor inviterer den unge på 
besøg på uddannelsesstedet, 
inden den unge skal begynde 
der. Det giver en stor tryghed, 
og den unge bliver forberedt 
til mødet med skolen og de 
andre elever første skoledag,” 
siger Ulla Petersen, der kan 
pege på flere fordele ved at 
have en mentor, som også er 
den unges lærer:
”De kommer til at kende den 
unges dagligdag på skolen, og 
den unge skal ikke bruge en 
masse krudt på at forklare sig 
til en udenforstående voksen,” 
siger hun.

Skal præsentere rigtigt
Der er indtil videre 15 unge, 
som har fået en mentor 
gennem projektet på Lolland-
Falster. Alle 15 er stadig i gang 
med deres uddannelse.

LOLLAND-FALSTER: Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning 
på Lolland-Falster møder i 
stigende grad unge, som falder 
mellem to stole. Det er unge, 
der har sociale udfordringer, 
som de føler, at de står alene 
med, og de kan også have min-
dre psykiske problemer eller 
selvskadende adfærd.
”De har for store problemer til, 
at vi kan bruge vores frivillige 
mentorkorps til dem, men de 
har ikke så tunge problemer, at 
de har behov for en støttekon-
taktperson hos kommunen. 
Til gengæld kan vi se, at de har 
ressourcerne til at gennemføre 
en ordinær ungdomsuddannel-
se, hvis de bliver guidet orden-
tligt,” siger Ulla Petersen, leder 
af Ungdommens Uddannel-
sesvejledning (UU) på Lolland.
Derfor blev løsningen et projekt 
med ansatte mentorer. I 
projektet samarbejder Lolland 

og Guldborgsund kommuners 
jobcentre, UU og Center for 
Erhvervsrettede Uddannelser 
på Lolland-Falster.

En tryg ramme
De unge, der skal have en 
mentor, bliver fundet af UU, 
inden de afslutter grundskolen. 
På den måde kan kontakten 
mellem den unge og mentor 
etableres, inden den unge skal 
i gang med en ungdomsuddan-
nelse.
”Det betyder, at den unge og 
mentor kan mødes første gang i 
en ramme, hvor den unge føler 
sig tryg – nemlig på den unges 
folkeskole. Samtidig sikrer det, 
at mentor allerede er ved den 
unges side ved overgangen til 
en ungdomsuddannelse,” siger 
Ulla Petersen.
Ved udvælgelsen af mentorer 
bliver der i høj grad lagt vægt 
på, at de unge ikke skal have 

Ansatte 
mentorer 
giver unge 
god start på 
uddannelse
På Lolland-Falster får de sårbare unge en mentor allerede i 
slutningen af grundskolen, så de har en voksen ved deres side i 
den svære overgang til en ungdomsuddannelse.

Gode råd fra lolland-falsters mentorprojekt:

  Vælg en mentor fra den unges uddannelsesmiljø. Det kvalificerer mødet 
mellem mentor og den unge, og den unge skal ikke forholde sig til endnu 
en voksen.
  Etabler kontakt mellem mentor og den unge allerede i grundskolen.
  Sæt fokus på, hvilke kendetegn de unge i målgruppen har, så de rigtige får 

tilbudt en mentor.
  Vær bevidst om, hvordan mentorordningen præsenteres for de unge og 

deres forældre.

Kimme Hyllen har fået 
støtte til overgangen til 
en ny uddannelse af sin 
mentor og klasselærer 
Lene Hansen.

>
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tale med sin mentor når som 
helst – hun kontakter hende 
bare ved det mindste – men 
oftest er det, hvis der er pro-
blemer i klassen.
”Det er dejligt, at min mentor 
bare er der, og at hun også er 
min klasselærer, så hun ved, 
hvad det hele handler om,” 
siger hun.

En god investering
Kimmie Hyllens mentor og 
klasselærer, Lene Hansen, 
oplever, at projektet er med til 
at gøre det lettere for hende at 
være lærer:
”Jeg kender den unges bag-
grund, reaktionsmønstre og 
de relationer, som de indgår 
i både privat og på skolen så 
godt, at jeg ofte bare behøver 
at se på den unge, og så ved 
jeg, hvordan han eller hun har 
det. Det giver en meget bedre 
indgangsvinkel til den unge, 
når du både er klasselærer og 
mentor,” siger Lene Hansen.
Hun har været mentor for fem 
i dette skoleår, og hun kan 
allerede nu se, at tiden som 
mentor er en god investering.
”Jeg oplever faktisk, at mine 
mentees har færre problemer 
end andre elever i klassen, 
fordi de er blevet hjulpet godt i 
gang på skolen,” siger hun.
Lene Hansen mener særligt, at 
kontakten inden skolestart er 
rigtig godt givet ud. Det giver 
en mere glidende overgang fra 
grundskole til ungdomsuddan-
nelse.
”Jeg ville ønske, at jeg kunne 
gøre det for alle mine elever. 
Rigtig mange elever ville bare 
kunne nøjes med denne hjælp, 
og så ville vi være mange af de 
problemer foruden, som skyl-
des den svære overgang til en 
ny uddannelse,” siger hun.

LOLLAND-FALSTER: Drømme 
om en uddannelse har 16-åri-
ge Kimmie Hyllen fra Nakskov 
egentlig aldrig haft. Bag sig har 
hun 11 skoleskift – de skyldes 
først og fremmest flytninger og 
forældrenes skilsmisse, men 
også dårlig trivsel og mobning.
”I 9. klasse var jeg stort set aldrig 
i skole. Jeg gad bare ikke og blev 
hjemme i stedet,” fortæller hun.
Men Kimmie Hyllens liv begyndte 
at bevæge sig i en mere positiv 
retning, da hendes UU-vejleder 
ringede hjem til hende. De skulle 
mødes og snakke om hendes 
fremtid, og han foreslog, at hun 
fik en mentor.
”Først tænkte jeg, at jeg ville føle 

mig anderledes i forhold til de 
andre i klassen, hvis jeg havde 
en mentor. Men den mentor, 
som jeg skulle have, kendte til 
mig i forvejen, fordi jeg har gået 
i klasse med hendes datter – og 
det syntes jeg egentlig var meget 
rart, så jeg sagde ja,” fortæller 
hun.

Jeg kan faktisk noget
I dag går Kimmie Hyllen på et 
særligt grundforløb på Center 
for Erhvervsrettede Uddannelser 
i Nakskov, hvor hun forbedrer 
sine almene og faglige kundska-
ber.
”Jeg er rigtig glad for at gå her. 
Jeg har fundet ud af, at jeg 

faktisk er dygtig til nogle ting. Det 
troede jeg slet ikke. Senere vil 
jeg gerne i gang med en HF, og 
min mentor, som også er min 
klasselærer, siger, at det kan jeg 
sagtens,” siger Kimmie Hyllen.
Den første kontakt til sin mentor 
havde Kimmie Hyllen allerede i 
folkeskolen. Senere var hun også 
på besøg hos sin mentor på 
Center for Erhvervsrettede Ud-
dannelser, inden hun selv skulle 
begynde på skolen og have sin 
mentor som klasselærer.
”Den hjælp burde alle få, for det 
betød, at jeg var mere tryg og 
ikke følte mig helt så ny, da jeg 
begyndte her,” siger hun.
I det daglige kan Kimmie Hyllen 

Alle burde få den 
samme hjælp som mig
Det giver tryghed at have en mentor ved sin side, når man 
begynder på en ny uddannelse, fortæller 16-årige Kimmie Hyllen.

“ “

Jeg har fundet ud af, at jeg 
faktisk er dygtig til nogle ting. 
Det troede jeg slet ikke. Senere 

vil jeg gerne i gang med en HF, 
og min mentor siger, at det kan 

jeg sagtens.

Kimmie Hyllen, 16 år og skoleelev.



Flere 
virksomheder i 
ungeindsatsen
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I de senere år er der blevet sat mere fokus på at inddrage private og offentlige 
virksomheder i ungeindsatsen. Kommunerne har fået øget mulighed for at 
sende 15-17-årige i virksomhedspraktik, og flere kommuner bruger fx fritidsjob 
som et aktivt redskab overfor de unge. Tanken er, at den virksomhedsrettede 
indsats vil give de unge et motiverende indblik i, hvordan arbejdsmarkedet 
fungerer og samtidigt modne de unge og give dem lyst til at uddanne sig. 

Tema: 
Virksomhedsrettet 
indsats



“ “

AABENRAA: 17-årige Oliver 
Velds Andersen lider af ADD - en 
slags ADHD, hvor man er indad-
vendt i stedet for hyperaktiv. 
Sygdommen har gjort, at han 
altid har haft det lidt svært op 
igennem sin opvækst. En særlig 
virksomhedspraktik har nu givet 
ham en helt ny selvtillid og en 
plan for fremtiden. 
”Jeg har fundet ud af, at jeg 
skal være bager. Nu laver jeg 
noget, som jeg virkeligt godt 
kan lide. Sådan har jeg aldrig 
rigtig haft det før,” siger Oliver 
Velds Andersen, der er cirka en 
tredjedel henne i sin 26 ugers 
virksomhedspraktik hos Føtex-
bageren i Aabenraa. 

En ny dreng
Faren Jan, der har fulgt sin søns 
opvækst med stigende nervøsi-
tet, er begejstret for den positive 
udvikling, som praktikken allere-
de har betydet.  
”Oliver har altid helst villet 
gemme sig i et hjørne og være 
anonym, og man skulle hive ord- 
ene ud af ham. Nu kommer han 
pludselig glad hjem og fortæller 
om alt det, han oplever. Det et 
næsten som at få en ny dreng,” 
siger han.
Virksomhedspraktikken er et led 
i et specielt tilbud i Aabenraa 

til unge, der ikke umiddelbart 
har ressourcerne til at klare en 
ordinær virksomhedspraktik. 

Nu er jeg klar
Under navnet Virksomheds- 
praktikcenter tilbydes de unge 
en praktikplads, hvor der er sær-
lig tæt opfølgning og støtte, der 
gør det muligt også for de mere 
sårbare unge at klare at være i 
praktik i en virksomhed.  
Målet er, at de unge i praktikken 
kan blive rustet til at tage en 
uddannelse. 
”Efter folkeskolen mente min 
UU-vejleder ikke, at jeg var klar 
til at gå i gang med en uddannel-
se, og det mente jeg heller ikke 
selv. Men nu er klar,” siger Oliver 
Velds Andersen, der oplever, at 
han er blevet mere selvstændig, 
efter han er begyndt i praktik i 
Føtex. 

Gør en forskel
”Jeg har fået indblik i, hvad det vil 
sige at have et job. Det havde jeg 
slet ikke før. Nu ved jeg, at man 
skal lave noget hele tiden og 
have masser af energi. Det dur 
ikke at være doven,” siger han. 
Desuden betyder det meget, at 
han prøver at lave noget rigtigt 
arbejde, hvor han kan mærke, at 
han gør en forskel. 

”Jeg vidste slet ikke, at jeg ville 
være god til det, men det er jeg. 
De giver mig tit ros og siger, at 
det jeg laver er godt. Det har jeg 
ikke været vant til,” siger han.

Har en plan
Oliver Velds Andersen har nu en 
plan om, at han efter virksom- 
hedspraktikken vil uddanne 
sig til bager. En plan som, hans 
bagermester synes, er en rigtig 
god ide. 
”Oliver har udviklet sig meget i 
den tid, han har været her, og 
det er tydeligt, at han kan lide 
at være her. Han gør det rigtig 
godt, og jeg vil ikke være bange 
for selv at tage ham som bager-
elev. Og har jeg ikke en plads, vil 
jeg gerne give ham de bedste 
anbefalinger,” siger Sten Kjær, 
bagermester i Føtex i Aabenraa. 

Der kommer alt for mange 
unge ud fra grundskolen, 
som totalt har mistet 
lysten til at uddanne sig. 
Det er et kæmpe problem.

Svend Otto Jensen, UU-leder i 
Aabenraa.

Som at få en ny dreng
Virksomhedspraktik har givet Oliver selvtillid og en drøm om at blive bager.

17-årige Oliver Velds Andersen 
vil arbejde med brød og kager 

ligesom bagermester Sten Kjær. 
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Praktik vækker 
lysten til 
uddannelse

AABENRAA: Efter ti år i folke-
skolen har mange unge fået nok 
af lektier og klasseundervisning, 
og for nogle er tanken om at tage 
en uddannelse både frastødende 
og skræmmende. I Aabenraa 
har man gode erfaringer med at 
bruge virksomhedspraktik til at 
vække lysten til uddannelse. 
”Vores erfaring er, at et praktik-
forløb i en virksomhed er et godt 
redskab. Målet er, at de unge via 
virksomhedspraktikken genfin-
der motivationen til at tage en 
uddannelse,” siger Svend Otto 
Jensen, der er leder af Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning 
(UU) i Aabenraa. 

Mister lysten i skolen
Med Ungepakken fra 2009 blev 
kommunerne opfordret til at 
indføre virksomhedspraktik i op 
til 26 uger som et tilbud til unge 
under 18 år, der ikke var i job 
eller uddannelse. Ideen er, at det 
praktiske arbejde i en virk- 
somhed kan virke motiverende 
på den unge og fx være med til at 
bryde en ond cirkel med skole-
træthed.
”Der kommer alt for mange 
unge ud fra grundskolen, som 
totalt har mistet lysten til at 
uddanne sig. Det er et kæmpe 
problem. Det er disse unge, 

som kan have god gavn af en 
virksomhedspraktik,” siger Svend 
Otto Jensen. 
I Aabenraa har man efter Unge- 
pakken etableret en række 
praktikpladser for 15-17-årige 
rundt omkring på virksomheder 
i kommunen. En evaluering efter 
det første halve år viste, at 16 
af de 19 første praktikforløb var 
endt med, at den unge var kom-
met videre i uddannelse. Af de 
resterende var én kommet i job, 
én var flyttet fra kommunen, og 
en enkelt var endnu ikke kommet 
videre. 
”Hvis det er en god praktik, og 
der er et godt match mellem 
virksomheden og den unge, så er 
en virksomhedspraktik et virkeligt 
værdifuldt redskab,” siger Svend 
Otto Jensen. 

Virksomhedspraktikcenter
Der er dog en del unge, som slet 
ikke er klar til at gå direkte ind i 
en almindelig virksomheds- 
praktik, hvor der er en vis for-
ventning om, at den unge er ret 
selvkørende og fx har en god 
mødedisciplin. 
Med støtte fra Den Nationale Un-
geenhed valgte UU-vejledningen 
og jobcentret i Aabenraa derfor 
i sommeren 2011 at gå et skridt 
videre og etablerede et særligt 

Virksomhedspraktikcenter, hvor 
målgruppen er de unge, som ikke 
har de nødvendige ressourcer til 
at klare den ordinære virksom- 
hedspraktik. Det kan fx være unge 
med psykiske lidelser, ADHD, 
misbrugsproblemer eller andre 
betydelige vanskeligheder.  
”Vi mener, at disse unge også vil 
have gavn af at komme i praktik i 
en virksomhed. Men de har brug 
for mere støtte og en tættere 
opfølgning, end vores ordinære 
model for virksomhedspraktik for 
unge under 18 år byder på. Derfor 
har vi oprettet det særlige Virk- 
somhedspraktikcenter,” siger 
Svend Otto Jensen. 

Særlige fredage
I Virksomhedspraktikcentret 
er den unge også i praktik i en 
virksomhed, men kun fire dage 
om ugen. Hver fredag er de unge 
ikke på deres praktiksted, men 
samles i stedet på jobcentret til 
undervisning og forskellige fælles 
aktiviteter. Desuden er der en 
meget tæt opfølgning med hver 
enkelt ung, der er i praktik, og der 
bliver fx også gjort meget ud af at 
etablere et godt samarbejde med 
den unges forældre. 
”De unge får mulighed for at prøve 
sig af på en rigtig arbejdsplads 
men vel at mærke under meget 
trygge forhold. Det fungerer rigtigt 
godt,” siger Marianne Idea, der er 
ungesagsbehandler på Jobcenter 
Aabenraa og en af drivkræfterne 
bag Virksomhedspraktikcentret.
De særlige fredagsaktiviteter 
har vist sig at være stor succes. 
De unge har ofte meget spinkle 
netværk og mangler at være sam-
men med andre unge. 
Fredagene bliver brugt til alt 
muligt lige fra sociale aktivite-
ter, fællesspisning, øvelser i 
selvudvikling, psykologsamtaler 

og introduktioner til forskellige 
uddannelser. De bruger også 
fredagene til at besøge hinandens 
praktiksteder, hvor det er den 
unge selv, der viser rundt på sin 
virksomhed. Desuden er de unge 
gode til at støtte hinanden og dele 
erfaringer både fra praktikken 
og andre ting i livet, som optager 
dem på godt og ondt. 
”Målet er at give de unge det 
sociale netværk med jævnaldren-
de, som mange af dem savner. 
De er glade for at se hinanden, og 
det gør en enorm forskel, at de 
får venner og nogle at dele deres 
oplevelser med,” siger Marianne 
Idea. 

Målet er uddannelse
Ligesom i den  almindelige 
virksomhedspraktik er der i 
Aabenraa også et klart uddan-
nelsessigte for de unge, der er i 
virksomhedspraktik via Virk- 
somhedspraktikcentret. 
”Der er ikke tale om opbevaring. 
Målet er lige fra begyndelsen, at 
praktikken skal ende med at ruste 
den unge til at komme i uddan-
nelse,” siger UU-leder Svend Otto 
Jensen. 
Efter det første halve år viste en 
status, at syv af de 15 unge, der 
havde været tilknyttet
Virksomhedspraktikcentret, var i 
eller umiddelbart på vej i ud-
dannelse. Bortset fra én, der var 
fraflyttet kommunen, var resten 
enten fortsat i praktik eller i gang 
med et andet afklaringsforløb. 
”Resultaterne er ret gode. Især i 
lyset af, at det drejer sig om unge, 
der slet ikke er uddannelsespara-
te, når de begynder i virksom- 
hedspraktikken,” siger Svend Otto 
Jensen. 

I Aabenraa har man succes med at få sårbare 
unge i uddannelse via virksomhedspraktik. 
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HOLSTEBRO: Unge, der har et fritidsjob ved 
siden af skolen, vil oftere gennemføre en 
ungdomsuddannelse end unge, der ikke har 
fritidsjob. Og de har også større chance for at 
klare sig godt på arbejdsmarkedet senere i livet. 
Det er baggrunden for et projekt i Holstebro, 
der skal få flere unge til at tage et fritidsjob. 
”Der er god dokumentation for, at fritidsjob har 
mange positive effekter for de unge. Det giver 
modenhed, selvværd og et godt indblik i, hvor-
dan arbejdsmarkedet fungerer. Det er derfor, 
vi har valgt, at vi vil bruge fritidsjob som et aktivt 
redskab i arbejdet med de unge i Holstebro,” 
siger Bo Ravn, der er leder af Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UU) i Nordvestjylland. 
Han henviser blandt andet til en analyse, som 
Rambøll har lavet for Arbejdsmarkedsstyrelsen, 
der viser, at fritidsjob øger sandsynligheden for, 
at unge gennemfører en uddannelse og på sigt 
kommer i ordinær beskæftigelse. 
”Særligt når det drejer sig om de mere udsatte 
unge,  er fritidsjob et oplagt værktøj i unge-
indsatsen,” siger Bo Ravn. 

Mangler netværk
UU Nordvestjylland er med ’Projekt Fritidsjob’ 
aktuelt ved at afprøve, hvordan det bedst kan 

’Projekt Fritidsjob’, Louise Søndergaard: 
”Ofte sker det endda, at succesoplevelserne fra fritids- 
jobbet smitter positivt af på den unges skolegang.”
Endelig viser undersøgelser, at fritidsjob er med til at 
styrke de unges lyst til at uddanne sig efter grundskolen. 
”Mange unge har slet ikke noget kendskab til, hvad det 
vil sige at være på en arbejdsplads, og at det fx kræver 
en uddannelse af få en godt arbejde. Et fritidsjob kan 
give dem et bedre fundament til efterfølgende at vælge 
en ungdomsuddannelse og erhverv,” siger Louise Søn-
dergaard. 

Ikke en jobbank
Indtil videre har mere end hundrede virksomheder 
tilkendegivet, at de gerne vil være med i projektet, 
selvom de ikke nødvendigvis har nogle ledige fritidsjobs 
lige nu. 
Det er fortrinsvis kommunens UU-vejledere, der spotter 

lade sig gøre at få udsatte unge i Holstebro til 
at tage et fritidsjob. 
Projektet er støttet af Den Nationale Ungeen-
hed, og med i projektet er også blandt andre 
jobcentret, skolerne og det lokale politi. 
Når det især er de udsatte unge i 8. – 10. 
klasse, der er i fokus, så skyldes det, at det 
ikke mindst er dem, som vil have gavn af et 
fritidsjob. Samt at netop denne gruppe ikke 
formodes at have særlig let adgang til at få et 
fritidsjob. 
”De har brug for en hjælpende hånd. Fri-
tidsjob er ofte noget, som unge får via 
netværk, men nogle unge har ikke noget 
netværk at trække på. Det gælder fx unge 
med indvandrerbaggrund, som er en særlig 
målgruppe i projektet,” siger Bo Ravn. 

Succes og selvværd
Selvom lønnen måske er den primære 
motivationsfaktor, så følger der som regel 
mange gode sideeffekter med, når unge har 
et fritidsjob. 
”Det giver øget selvværd, når man kan mærke, 
at man gør en forskel. Man bliver anerkendt 
og regnet med. Man bidrager til samfundet 
og er en del af et fællesskab,” siger leder af 

I Holstebro bruges fritidsjob til motivere og ruste udsatte unge til uddannelse.

fakta om  fritidsjobs: 

Et fritidsjob kan have mange positive effekter for unge. Det viser en analyse, 
som Rambøll Management har lavet for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Analysen 
 ’Fra fritidsjob til job’ (nov. 2009) konkluderer blandt andet, at fritidsjob: 

  øger sandsynligheden for at gennemføre en uddannelse.
  øger chancen for ordinær beskæftigelse på sigt.
  øger sandsynligheden for en høj årsindkomst.
  øger tilliden til egne evner.
  får unge indvandrere og efterkommere til bedre at føle sig som en integre-

ret del af det danske samfund.

Fritidsjob øger 
chancen for 
uddannelse

“ “Jeg synes, at det er en god 
ide at have et fritidsjob, 
for så kan jeg bedre lære, 
hvordan det er at være på 
en arbejdsplads.

Mahad Abdullahi Mohamed, 16 år og 
skoleelev. 



35

DEN NATIONALE UNGEENHED / 2012

se unge, der ikke har noget 
netværk, og som kan have 
svært ved at føle sig som 
en del af fælleskabet, der 
er et fritidsjob simpelthen 
guld værd,” siger han. 

Fritidsjob hos vicevært
En stor del af indvan-
drerfamilierne i Holste-
bro bor i boligområdet 
’Trekanten’, og som et led 
i fritidsjobprojektet er der 
indgået et særligt samar-
bejde med boligselskaber-
ne i området. 
Efter et fælles møde med 
boligselskaberne og deres 
viceværter er der blevet 
skabt i alt ti fritidsjob for 
områdets unge, som skal 
arbejde sammen med 
viceværterne et par dage 
om ugen. 
En af de unge, der på den 
måde har fået et fritidsjob, 
er 16-årige Mahad Abdulla-
hi Mohamed, der selv bor 
’Trekanten’.
”Det er et fint job. Jeg 
hjælper en af viceværter-
ne og går rundt og fejer, 
samler skrald og rydder op 
i kældrene. Jeg arbejder fire 
timer om ugen og tjener 
cirka 800 kroner om måne-
den,” siger han. 

God ide med fritidsjob
Mahad Abdullahi Moha-
med er glad for at tjene 
sine egne lommepenge, 
men også glad for arbejdet. 

Indvandrerunge er i 
fritidsjob hos viceværter i 
deres eget boligområde. 

HOLSTEBRO: Der er 
næppe nogen, der kender 
de unge med indvandrer-
baggrund i Holstebro så 
godt som Henning Bøtcher 
Jensen. Som politiassistent 
har han i årevis haft sin 
daglige gang blandt byens 
nydanske børn og unge. 
Han mener, at et fritidsjob 
er lige præcist, hvad mange 
af dem har brug for.
”Et fritidsjob kan gøre en 
stor forskel. Det er en 
god måde for unge med 
indvandrerbaggrund at 
komme i gang på ar-
bejdsmarkedet. De får 
banket selvtilliden op og 
oplever, at de er en del af 
samfundet,” siger Henning 
Bøtcher Jensen. 

Det er guld værd
Han er med i styregruppen 
i ’Projekt Fritidsjob’, der har 
til formål at få flere udsatte 
unge i Holstebro til at tage 
et fritidsjob. Projektet 
henvender sig blandt andre 
til unge med anden etnisk 
baggrund end dansk, der 
ofte ikke har netværket til 
selv at kunne skaffe sig et 
fritidsjob.
”Jeg tror generelt, at 
fritidsjob er godt for alle 
unge. Men i særlig grad dis-

Politiassistent Henning Bøtcher Jensen 
sammen med 16-årige Mahad Abdullahi 
Mohamed, der er i fritidsjob hos den 
lokale vicevært. 

”Jeg synes, at det er en god 
ide at have et fritidsjob, 
for så kan jeg bedre lære, 
hvordan det er at være på 
en arbejdsplads,” siger han.  
Fritidsjobbet som vice- 
værthjælper har han haft 
i godt et års tid, og han 
vil på et tidspunkt gerne 
også prøve et andet slags 
fritidsjob fx i en butik eller 
et supermarked. Han går 
i 9. klasse, og efter sko-
len vil han gerne læse på 
handelsskolen og senere 
arbejde med noget med 
salg. 

Mindre hærværk
Ifølge Henning Bøtcher 
Jensen var det ikke nogen 
vanskelig opgave at få bo-
ligselskaberne til at deltage 
i fritidsjobsprojektet. 
”De har været meget inter- 
esserede i at hjælpe, og 
viceværterne er gode til at 
støtte de unge og give dem 
ansvar,” siger han. 
Der er ikke nogen støtte til 
boligselskaberne i forbin-
delse med projektet. Dog 
er der måske alligevel en 
økonomisk gevinst i at hjæl-
pe de lokale unge med fx 
fritidsjobs. 
”Boligselskaberne siger, at 
de sparer mange penge, 
fordi der er blevet langt 
mindre hærværk i området 
end før,” siger Henning 
Bøtcher Jensen. 

de unge, der kan have gavn af et fritidsjob og formidler 
dem videre til projektet. 
Men de unge skal selv gøre en indsats for at få et fri-
tidsjob. 
”Vi er ikke en fritidsjobbank. De unge får hjælp til at 
skrive en ansøgning. Vi taler med dem om, hvordan 
de søger, hvad de kan gøre for at øge deres chance, 
og hvad de kan blive spurgt om til en samtale. Men de 
skal selv være aktive og søge stillingerne,” siger Louise 
Søndergaard, der betegner projektet som en del af 
den forebyggende indsats overfor de udsatte unge i 
Holstebro. 
”Målgruppen er unge, der ikke nødvendigvis er i 
problemer endnu. Men de vil få svært ved at klare en 
ungdomsuddannelse, fordi de mangler nogle af de 
grundlæggende kompetencer, der kræves. Det er netop 
nogle af de kompetencer, de kan få via et fritidsjob,” 
siger hun. 

Job i fritiden 
hjælper 
nydanske unge
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