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Indledning
Der er brug for at nytænke velfærdssamfundets rammer til unge. Knap 50.000 unge
i alderen 15-24 år er hverken undervejs eller færdige med en ungdomsuddannelse
og er samtidigt uden job. Blandt de 25-årige står 19 pct. uden en
ungdomsuddannelse (Reformkommissionen,2021).
I denne rapport analyserer vi en række lovende indsatser på ungeområdet, hvor
man er i gang med at gøre noget ved dette problem. Formålet er at uddrage de
centrale ingredienser, der er i spil i 12 udvalgte ungeindsatser – så de kan
inspirere beslutningstagere og praktikere på området. Særligt håber vi, at analysen
kan give inspiration til Reformkommissionens arbejde.
På baggrund af evalueringer, interviews og en tværgående workshop udledes de
centrale ingredienser, som vi vurderer er afgørende for, at indsatserne skaber
positive forandringer for unge – ingredienser, som hjælper dem med at finde en vej
i livet, som de selv oplever er god. Det handler om uddannelse og job, men også om
trivsel, livskvalitet og livsmestring. Vi kalder det ”virkningsfulde ingredienser”,
fordi det er elementer, der går på tværs af indsatserne, og som bruges fleksibelt og
forskelligt i de enkelte indsatser. Tilgangen kan kaldes eksplorativ – da vi starter
med empirien og heraf udleder det virksomme i indsatserne.
Analysen er en del af vidensgrundlaget for ”EN VEJ TIL ALLE – et partnerskab for
unges fremtid”.

Valg af 12 ungeindsatser
Følgende 12 organisationer/indsatser indgår som cases og har bidraget med
indsigter under interviews og workshop:
FRAK
Højskole Uden Mure
PLAY
KBH+ Askovfonden
Klar Til Start
Mind Your Own Business
NExTWORK
Reconnect
Aspiranterne
Fundamentet
Vindmøllen i Esbjerg Kommune
Ungegarantien i Hjørring Kommune
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Indsatserne er vidt forskellige og målgrupperne for indsatserne har en stor bredde.
Nogle arbejder med børn og unge i folkeskolealderen, andre har fokus på unge, der
er tilknyttet jobcentrene. Nogle arbejder med ændringer af almensystemet, andre
arbejder med specialiserede indsatser til de mest udsatte unge. Nogle er forankret i
kommunerne, andre i civilsamfundet. Indsatserne er geografisk spredt over hele
Danmark og nogle har indsatser i en række forskellige kommuner.
Hvordan har vi udvalgt de 12 ungeindsatser, der indgår i analysen? Vi har
prioriteret forskelligheden for at kunne identificere ingredienser, der er relativt
generiske og derfor har en bred anvendelighed i andre ungeindsatser. Indsatsernes
bredde betyder, at de ikke har helt samme formål eller succeskriterier.
Et inklusionskriterie har været, at indsatserne er gået nye veje for at sikre, at flere
unge finder sin vej i livet og kommer i enten uddannelse eller arbejde. Endvidere
har det været et inklusionskriterie, at indsatserne har resultater eller positive
tilbagemeldinger, der peger på, at de udgør god praksis. Ikke alle indsatserne har
dog færdige evalueringer. Endelig har det været et inklusionskriterie, at
indsatserne har fokus på samarbejde på tværs af sektorer – kommuner,
civilsamfund og virksomheder, fordi vi i partnerskabet har fokus på at udforske
potentialerne i at arbejde på tværs af sektorer.

Fremgangsmåde og analysestrategi
I perioden januar-marts 2022 har vi interviewet repræsentanter for de 12
ungeindsatser i Danmark, og vi har afholdt en fælles workshop med deltagelse af
unge og professionelle fra indsatserne. Indsatserne er interviewet over video og
har mødt hinanden på tværs på en workshop d. 22. februar 2022 i Fishtank i
Kødbyen i København. På workshoppen deltog både unge og fagprofessionelle fra
indsatserne og de drøftede, hvad de vigtigste virkningsfulde ingredienser var i
indsatser til unge.
Vi har endvidere modtaget materiale fra de enkelte indsatser. Alle indsatser har
fremsendt beskrivende materiale, evalueringer af indsaterne (i det omfang, de har
været gennemført) og billeder. Citater i rapporten kommer både fra interviews,
workshop og fra det materiale, som vi har modtaget.
Identifikation af ingredienser har taget udgangspunkt i en eksplorativ tilgang. Alle
interviews med de 12 indsatser er startet ud med, at de med deres egne ord har
gjort rede for, hvad de oplever er de virksomme ingredienser i deres indsats. Sidst i
interviewene er de endvidere blevet bedt om at kommentere på en bruttoliste over
ingredienser identificeret gennem desk research, samt forholde sig til, om disse
yderligere ingredienser gav resonans i deres indsats. I workshoppen var
indsatserne samlet på tværs og opdelt i 6 grupper ved borde. I de to ungegrupper,
blev de unge hver især bedt om at sætte ord på, hvad de oplevede var virksomt for
dem i den indsats, som de var en del af.
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Herefter skulle de unge sammen pege på 5-6 ingredienser, som de syntes gik på
tværs af deres indsatser - og præsentere dem for de øvrige deltagere på
workshoppen. En tilsvarende proces fandt sted ved de fire borde, hvor
fagprofessionelle var samlet på tværs af indsatser. Den samlede syntese til
ingredienserne i denne rapport er foretaget af Copenhagen Dome.

Læsevejledning
Rapporten beskriver først 9 virksomme ingredienser, som er identificeret på tværs
af ungeindsatser.
Rapporten indeholder også en beskrivelse af potentialerne ved de forskellige
arenaer, hvor ungeindsatser foregår – det offentlige, civilsamfund og erhvervsliv.
Hvilke styrker har de forskellige arenaer? Og endelig indeholder den en analyse af
de systemændringer, der vil fremme at ingredienserne kan komme i anvendelse –
og hermed skabe bedre rammer for ungeindsatser. I denne analyse tager vi
udgangspunkt i 4 nøgler til systeminnovation, som ROCKWOOL Fondens
Interventionsenhed har udviklet. Sidst i rapporten beskrives de 12 cases enkeltvis
på 12 ”plakater”. Rapporten er således inddelt i fire dele:
I.

De virksomme ingredienser i ungeindsatser

II.

Arenaer for ungeindsatser – kommuner, civilsamfund og virksomheder

III. Nøgler til et systemskifte, hvor flere unge finder deres vej
IV. Præsentation af de 12 ungecases i form af plakater
Del I, II og III er sammenfattet på de næste 2 sider.

Rapporten er udarbejdet af Dorte Bukdahl og Robin Vickery fra Copenhagen Dome
i foråret 2022.
Rapporten har været i høring hos de enkelte indsatser, der også har godkendt
citater og casebeskrivelser. Rapportens analyse er dog vores egen og indholdet er
alene vores ansvar.
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Virksomme ingredienser i ungeindsatser
– en analyse af 12 indsatser til unge
Der er brug for at nytænke velfærdssamfundets rammer til unge. Knap 50.000 unge i alderen 15-24 år er
hverken undervejs eller færdige med en ungdomsuddannelse. Copenhagen Dome har i partnerskabet EN
VEJ TIL ALLE analyseret de centrale ingredienser, der er i spil i 12 udvalgte ungeindsatser – så de kan
inspirere beslutningstagere og praktikere på området.

VIRKNINGSFULDE INGREDIENSER I UNGEINDSATSER
Ingrediens 1: At lade lyst og interesser vise retning
At bygge videre på unges interesse, passion, hobby eller personlige projekt. Mange unge giver udtryk for, at når indsatserne formår
at tage afsæt i en egendrift, så er det afgørende for at komme videre i livet. Nogle gange skal drømmen have lov at gro ud af
konkrete erfaringer og oplevelser.

Ingrediens 2: At være en del af et hold
At være en del af et hold, en gruppe, et fællesskab. Unge giver udtryk for, at de ser det som afgørende at være en del af gruppe af
andre unge, som de har tillid til – disse relationer kan være lige så eller mere vigtige end relationer til de fagprofessionelle. Der er en
styrke i at finde ud af, at andre unge også tumler med tanker og problemer, der ligner ens egne, og i at man kan spejle sig i
hinandens erfaringer – både erfaringer med livet og med job og uddannelse.

Ingrediens 3: At mødes om at gøre noget sammen (fælles tredje)
At have aktiviteter og arbejdsopgaver som et omdrejningspunkt. Unge fremhæver, at det, at man samles om et fælles tredje ofte er
en god ramme om fællesskabet. Det er en vej til at få etableret gode dialoger mellem unge og mellem unge og fagfolk - imens
aktiviteterne foregår. Det kan fx være madlavning, idræt, kunst eller kultur.

Ingrediens 4: At bane vejen til andre fællesskaber (brobygning)
At arbejde målrettet med brobygning ud i almene fællesskaber. Det kan være brobygning til idrætslivet, kulturlivet, forskellige
former for job – eller brobygning tilbage til skolen. Det betyder, at det er en kerneopgave for indsatserne, at opdyrke samarbejder
med de aktører, der brobygges til og at det kan være en fordel fysisk at placere indsatserne i arenaer, der i sig selv fremmer
brobygning, fx. skolen, foreningslivet og kulturlivet.

Ingrediens 5: Man skal bidrage til noget ægte
At det man foretager sig er noget ægte og ikke føles som ”pseudo”. De unge oplever det som positivt, at der i indsatserne stilles
krav til dem, og at det de foretager sig betyder noget. De oplever også, at deres indsats betyder noget for fællesskabet - kun hvis
alle er med kan man løse opgaven godt. Det kan fx. være at afholde events eller at udføre et stykke arbejde andre betaler for.

Ingrediens 6: At have nogen at spejle sig i (rollemodeller)
Rollemodeller er folk, som de unge oplever, at de kan lære noget af, som inspirerer dem og som viser mulige veje i livet.
Rollemodellerne kan fx være fagfolk i indsatserne, frivillige fra civilsamfundet eller virksomheder, der har kompetencer, som de unge
bliver inspireret af – fagligt eller menneskeligt. Rollemodellerne er også andre unge - typisk unge med erfaring fra indsatsen, som
bliver en rollemodel for nye unge, der kommer til.

Ingrediens 7: At blive skubbet tilpas i den rigtige retning
På den ene side ønsker unge at blive anerkendt lige præcis der, hvor de befinder sig og have tid og rum til at finde sin egen vej uden
et stort pres fra omverdenen. På den anden side ønsker unge at blive understøttet i deres udvikling og forandring. De ønsker
voksne, der tror på dem og har positive forventninger til dem. Der skal altså findes en balance mellem, at unge bliver mødt med
forventninger, og at de ikke bliver presset for hårdt.

Ingrediens 8: At have en arbejdsidentitet
En arbejdsidentitet handler om at se sig selv som en, der kan varetage et arbejde og indgå i et fællesskab på en arbejdsplads. Det
kan være et fuldtidsarbejde, et flexjob eller et fritidsjob. At have et arbejde kan have stor betydning for ens identitet som menneske.
Hvilken historie har man om sig selv, når man snakker med andre? Hvilke drømme om fremtiden vokser ud af denne identitet?

Ingrediens 9: En sund organisation med et godt arbejdsmiljø
Hvis medarbejderne skal gøre en positiv forskel i de unges liv, så er det vigtigt, at de oplever rammer for deres arbejde, som er gode og
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psykologisk tryghed, hvor det er trygt at begå fejl, og hvor man deler viden og erfaringer med kollegaer. Medarbejdere
skal opleve at være medskabere af rammer og indhold i deres arbejdsliv. Og der skal være et givende kollegialt fællesskab.

DE TRE ARENAER - DET OFFENTLIGE, CIVILSAMFUNDET OG
VIRKSOMHEDER
De tre arenaer kan noget forskelligt, og civilsamfund og virksomheder kan noget, som det offentlige
ikke kan, når der skal skabes gode indsatser til unge. Analysen af ungeindsatserne viser, at der er et
potentiale for, at der sker en forskydning fra det offentlige hen imod indsatser forankret i
civilsamfundet og virksomhederne.

Civilsamfundet kan bl.a.:
Skabe en tryg ramme for de systemtrætte
unge
Introducere de unge for helt nye arenaer
udenfor kommunen
Være til stede de steder, hvor folk lever

Virksomhederne kan bl.a.:
Give unge erfaringer, der giver dem indsigt,
kompetencer og drømme om fremtiden
Tilbyde job – evt. med støtte fra en mentor
Give de unge rollemodeller

deres hverdagsliv.

Udvide de unges netværk – bl.a. ved aktivering

Bygge et varigt stillads op om de unge

af virksomhedernes eget netværk

Være en adgang til ikke-professionelle

Bidrage med helt nye ressourcer, som ikke før

relationer
Indeholde en stor innovationskraft

har været aktiveret i forhold til unge

DE FIRE NØGLER TIL SYSTEMFORANDRING
ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har udviklet fire ”nøgler” til at skabe systeminnovation. For hver
af nøglerne kan man formulere et skift fra det eksisterende system til et nyt system. De fire nøgler hjælper
med at pege på de systemændringer, som er vigtige at få aktiveret de virksomme ingredienser i
ungeindsatser:

Nøgle 1: Skift i formål
Skift fra snævert at se job og uddannelse som formålet hen imod at formålet er, at de unge finder en vej i
livet drevet af lyst og interesser. Her er det både vigtigt at have et godt og trygt liv i trivsel og at få et liv
med uddannelse og job.

Nøgle 2: Skift i beslutningskraft
Skift fra standardindsatser til håndholdte indsatser med stor metodefrihed til
fagprofessionelle. Skift fra at magten ligger hos kommunen til at magten ligger hos de unge.

de

Nøgle 3: Skift i ressourcer
Skift fra, at se ungeindsatser som en udgift hen imod at se dem som en investering.
Skift fra, at ungeindsatser finansieres af en enkel sektor hen imod, at de finansieres på tværs af
velfærdsområder og at nye ressourcer i civilsamfund og virksomheder aktiveres

Nøgle 4: Skift i relationer
Skift fra, at det offentlige ser sig selv som løsning hen imod at det offentlige i højere grad
faciliterer nye løsninger forankret hos virksomheder og civilsamfund.
Skift fra ”det offentlige bestemmer” hen imod partnerskaber, hvor indsatser udvikles i fællesskab.

I. Virksomme ingredienser i
ungeindsatser
Med ingredienser forstår vi de byggesten eller virkemidler, som vi mener er
centrale for at en indsats skaber positive forandringer for de unge. Vi er her
inspireret af Carthwright og Hardie (2012), Røvik (2007) og Quinn Patton (2017).
Ingredienser er som begreb i familie med ”kerneelementer”, som bl.a. bruges af
Socialstyrelsen og ”principper”, som anvendes af bl.a. Michael Quinn Patton.
Ingrediens-begrebet hviler for det første på en forståelse af, at der er generelle
elementer i indsatser, der er mere virkningsfulde end andre, og at der er en
sammenhæng mellem en bestemt tilgang/indsats og effekten. Når vi udleder
ingredienser, er det altså fordi, vi tror, at de kan hjælpe os med at skabe mere
virkningsfulde sociale indsatser. Og vi tror på, at ingredienser ikke kun er knyttet
til en enkelt indsats, men kan bruges til at designe og udvikle
andre indsatser.
Samtidigt hviler
ingrediensbegrebet på en
forståelse af, at indsatser skal
skabes i lokale kontekster og
sammen med de borgere det
handler om. Det, som virker et
sted vil ikke nødvendigvis
virke et andet sted - med
mindre vi laver denne
tilpasning. Derfor har
ingredienserne i dette notat et
højt generaliseringsniveau, så
det er muligt efterfølgende at
oversætte dem. Denne
oversættelse kan med fordel

INGREDIENSER OG KONKRETE INDSATSER – OP OG NED I ABSTRAKTIONSNIVEAU

ske i samarbejde med lokale velfærdsaktører og lokale unge. De konkrete cases kan
fungere som inspiration i disse oversættelser – uden at de som sådan skal kopieres.
Tilgangen trækker på litteratur om komplekse problemer (wicked problems) (Funell og
Rogers, 2011).
Tilgangen lægger op til, at man arbejder med en fleksibel oversættelse af ingredienser
helt ind i mødet med hver enkelt ung. Udgangspunktet er også at unges problemer
sjældent
er en standardvare og at løsningerne ofte skal findes kreativt og håndholdt – i dialog
mellem de unge og voksne omkring dem.
At arbejde med ingredienser er nyttigt, når man vil sprede viden. Men her handler det
ikke ikke om, at de gode eksempler nødvendigvis 1-1 skal skaleres til hele landet. Men
om at blive inspireret og kunne bruge erfaringer fra andre indsatser i nye
sammenhænge.
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Her kan man bruge ingredienserne som byggesten – og stadig have frihedsgrader
til at gøre det på sin egen måde.
Men hvad kendetegner gode ingredienser? Inspireret af evalueringsforskeren
Michael Quinn Patton kan man bl.a. pege på følgende egenskaber ved gode
ingredienser (Patton 2017):
At de kan lede adfærd i en bestemt retning
At de kan hjælpe til at træffe gode valg, der leder mod en effekt
At de er baseret på værdier, der gør dem meningsfulde
At de kan anvendes i forskellige kontekster og i en verden, der forandrer sig
At det muligt at finde ud af, om principperne er blevet fulgt, og om de leder til
effekt
Øvelsen ”at formulere gode ingredienser” med udgangspunkt i en række forskellige
ungeindsatser kan ikke sættes på formel. Det er en analytisk øvelse, hvor man
analyserer indsatserne og deres evalueringer på tværs – og hvor erfaring, faglighed
og metodiske kompetencer er nyttige. Endvidere er det godt at inddrage
perspektiver fra forskellige fagpersoner og erfaringseksperter. I denne
sammenhæng har vi trukket på fagfolk og unge fra de udvalgte indsatser.
Endvidere har vi fået konstruktiv feedback fra partnerskabet og fra de 12 indsatser.
I denne del af analysen beskriver vi de ingredienser, som vi har udledt ved at se på
tværs af de 12 indsatser. Vi har udledt følgende 9 ingredienser:
1. At lade lyst og interesser vise retning
2. At være en del af et hold
3. At mødes om at gøre noget sammen (fælles tredje)
4. At bane vejen til andre fællesskaber (brobygning)
5. Man skal bidrage til noget ægte
6. At have nogen at spejle sig i (rollemodeller)
7. At blive skubbet tilpas i den rigtige retning
8. En have en arbejdsidentitet
9. En velfungerende organisation
Ingredienserne skal ikke ses som en manual for ungeindsatser, hvor alle
ingredienser altid skal være til stede. Ingrediensbegrebet er mere fleksibelt. Det er
mere en værktøjskasse eller en inspirationsliste, som man kan plukke fleksibelt fra.
Det gælder, når man bygger en helt ny indsats. Og det gælder i videreudviklingen
af eksisterende indsatser.
Ingredienserne kan umiddelbart se lidt banale ud, når man ser dem i
overskriftsform. Ingredienserne får først liv, når man udfolder dem, kobler dem med
de unges udsagn og til forskning. Og når man giver konkrete eksempler på,
hvordan ingredienserne udfolder sig i forskellige sammenhænge. Det vil vi nu gøre.
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Ingrediens 1: At lade lyst og interesser vise
retning
Jeg fortalte min sagsbehandler, at jeg gerne ville være negletekniker, men hun
afviste det som noget useriøst. Som en hobby. Det fik jeg ikke lov at gå videre med.
Ung på workshop 22. februar 2022

En central ingrediens på tværs af indsatserne er, at de formår at bygge på de
unges interesse, passion, hobby eller personlige projekt. Indsatserne har et særligt
fokus på det, som de unge er optaget af nu og her. Dette kan ses i modsætning til i
højere grad at have fokus på et langsigtet abstrakt mål om job og uddannelse (som
de unge ofte har oplevet det i fx jobcenteret). De unge giver udtryk for, at netop
dette afsæt i en egendrift og muligheden for at finde sin egen passion har været
afgørende for, at de har fundet en vej videre i livet.
Det er centralt at medarbejdere er gode til at
gribe de unges interesser som ledetråde til at
hjælpe med at finde en god vej. Og at de har
frihedsgrader til at gå den vej sammen med
de unge.
En vigtig nuance er, at det ikke nødvendigvis
er tilstrækkeligt blot at spørge de unge, hvor
interessen eller drømmen ligger. Det er ikke
sikkert, det står klart fra starten. At finde
frem til det personlige projekt kan kræve,

BILLEDE UDVALGT AF UNGE PÅ WORKSHOP FOR AT
ILLUSTRERE VIGTIGHEDEN AF AT FOKUSERE PÅ
MOTIVATION HOS DEN ENKELTE.

at vi starter et andet sted - fordi der skal være mulighed for at udforske valget om,
”hvor jeg gerne vil hen” og ”hvem jeg gerne vil være”. Nogle gange har de unge
ikke en klar drøm – drømmen skal måske først have lov at gro ud af konkrete
erfaringer, aktiviteter og oplevelser. Og drømmen skal gro ud af den indsigt om sig
selv, som disse erfaringer giver de unge.

Jeg ved, jeg er kreativ, jeg ved, jeg er flittig, jeg ved, jeg er god til eventkoordinering, til
at tegne, til producere film. Det anede jeg ikke, før jeg startede her.
Ung fra Aspiranterne

Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville være businessmand, men jeg har bare ikke vidst
inden for hvad. Og så da jeg var med i en mikrovirksomhed i Mind Your Own Business,
så kom jeg ind i økonomiafdelingen. Og hvor jeg så fandt ud af, at jeg ville blive
økonom, fordi det var meget spændende at have styr på regningerne, og at betale
fakturaer og sådan noget.
Ung fra Mind Your Own Business
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Der er mange måder man i indsatser i kommuner og civilsamfund kan arbejde med
de unges selvbestemmelse – så de unges interesser og drømme bliver styrende.
Det kan fx. handle om samtaleteknikker i møder med den unge. Og det kan handle
om principper for, hvordan man sætter en dagsorden, hvem der skal med til møder,
og hvem der træffer beslutningerne om de ting, der skal ske i den unges liv.
Selvom de unges egen interesse er det centrale, så kan der være en fare for, at
fagpersoner og unge blot opstiller falske drømme sammen. De unge giver udtryk
for vigtigheden af at etablere et ærligt, transparent samarbejde, hvor den unge og
den fagprofessionelle udforsker, hvad der er muligt, og hvad det kræver at forfølge
egne mål og drømme.
Et kodeord er i denne sammenhæng den gode relation mellem den unge og
fagpersonen – hvad enten det er en sagsbehandler, en jobkonsulent, en mentor
eller en kontaktperson. Den gode relation er en forudsætning for, at man i
fællesskab kan forfølge en drøm:

Jeg følte, at jeg havde en god connection med en
speciel person i huset – som jeg bare kunne gå
til – det var rart at jeg var tryg ved, at jeg
klikkede med personen.
Ung fra KBH+ Askovfonden
Nogle fagfolk vil være gode til nogle unge og andre til
andre unge. Det er vigtigt, at den unge nemt kan skifte
kontaktperson, hvis de ikke synes, at relationen er god.
Helt generelt er der mange steder brug for
kompetenceudvikling af fagpersoner til at mestre det
gode relationsarbejde, hvor de unges drømme er i
centrum. Ofte møder de unge desværre ikke dette:

BILLEDE UDVALGT AF UNGE PÅ
WORKSHOP FOR AT
ILLUSTRERE VIGTIGHEDEN AF
AT FAGPERSONER LYTTER TIL
DEN ENKELTE

Her spørger de om, hvad DU vil – for nogle unge
er det første gang [når de er kommet til denne
civilsamfundsindsats], at de møder den tilgang.
Ung på workshop 22.februar

Ingrediensen at lade lyst og interesse vise retning understøttes af forskning om
personlig recovery og empowerment, der bl.a. udspringer af
Selvbestemmelsesteorien, se boks.

DEL I.
SIDE 9

Hos Aspiranterne har man selvbestemmelsesteorien som pædagogisk
fundament
Selvbestemmelsesteorien er det pædagogiske fundament for arbejdet i Aspiranterne,
Teorien peger på tre basale psykologiske behov, som skal være til stede for at motivere til
udvikling: selvbestemmelse, kompetence og samhørighed. Selvbestemmelse beskriver
muligheden for frivilligt at kunne bestemme over sig selv og sine handlinger.
Selvbestemmelse betyder ikke fuldstændig uafhængighed af andre. Det væsentlige er, at
en person har oplevelsen af, at det der sker, er i overensstemmelse med det, de selv
ønsker. Kompetence handler om, at det er motiverende i sig selv at blive god til noget.
Samhørighed handler om, at mennesker har et behov for at interagere med andre, være
forbundet med andre, få omsorg og give omsorg. Vi bliver motiveret af at udføre
handlinger, der styrker vores sociale relationer, giver os social status eller på anden vis
bekræfter vores tilhørsforhold til dem omkring os – se også ingrediens nr. 2 om at være en
del af et hold.
Selvbestemmelsesteorien er introduceret af Ryan & Decis og baserer sig på forskning, der
viser, at individer, som er drevet af indre motivation, viser bedre præstationer, større
udholdenhed og er mere kreative end individer drevet af ydre motivation (Ryan & Deci,
2000). Selvbestemmelsesteorien er grundlaget for teorier om empowerment (Em = empati,
power = kraft/magt, ment = mental), som handler om at styrke og mobilisere individets
egne kræfter til at tage ansvar for sit eget liv og få kontrol samt modvirke følelsen af
afmagt.

Ungegarantien – fokus på udsyn, indsigt og kompetencer
Med Ungegarantien vil man i Hjørring Kommune sikre, at alle unge finder sin ”positive
destination”, dvs. at de unge bliver afklarede om egne ønsker, behov og evner i forhold til
hvilken uddannelse og / eller job, der kan realisere deres drøm om det gode liv. De unge
sidder selv i førersædet, og skal mødes med passende udfordringer og støtte i afklaringen.
Der arbejdes med tre værdimæssige strategiske mål:
Udsyn: Den enkelte unge skal have udsyn og impulser udefra, der fremmer refleksion,
inspiration og drømmen om ’mit gode liv’. Udefrakommende impulser vil inspirere til og
udfordre drømme. Omverdenen rummer steder, muligheder og mennesker, der kan
understøtte den unge i at afsøge sine drømme i praksis.
Indsigt: Den enkelte unge skal opnå indsigt i egne kompetencer og mulige veje, der fører til
realiseringen af drømmen om ’mit gode liv’. Den unge, der har en drøm om sit gode liv og
indsigt i egne forudsætninger, potentialer og kompetencer, kan træffe aktive og afklarede
valg om næste skridt frem mod sin positive destination.
Kompetencer: Den enkelte unge skal ud fra egne forudsætninger opdage og udvikle sine
potentialer og opnå de nødvendige kompetencer for at kunne realisere drømmen om ’mit
gode liv’. Den unges kompetenceudvikling sker med afsæt i den enkelte unges faglige,
sociale og personlige forudsætninger og potentialer.
De værdimæssige pejlemærker suppleres med en række konkrete indsatser, fx indførelse af
obligatorisk erhvervspraktik i 9. klasse og mulighed for individuel uddannelsesvejledning
for alle elever i overbygningen i grundskolerne uanset udfald af parathedsvurdering.
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KBH+ Askovfonden arbejder intentionelt med udviklende relationer
I KBH+ finder man et kulturmiljø, som bruger kreativitet, visuel kunst, teater, bevægelse,
håndværk, mad og musik som platform for at unge kan finde ud af, hvem de er og hvad de
kan. Huset er åbent som et fristed for alle unge.
KBH+ arbejder strategisk med at udvide netværket og styrke relationer omkring de unge. Jo
flere udviklende relationer mennesker har omkring sig, jo stærkere står de i livet – særligt,
når de er i stormvejr. Her bruger de metoden i ”Udviklende relationer”. I metoden arbejdes
der med relationer ud fra 5 dimensioner: At vise omsorg, at støtte, at vise muligheder, at
udfordre og give medindflydelse. Medarbejderne er uddannet i metoden og den har styrket
deres blik på relationer i det socialfaglige arbejde og givet dem et fælles sprog på tværs af
meget forskellige fagligheder. Derudover bruges de 5 elementer som værdier og principper
i KBH+ huset og for alle de mennesker, der kommer der. Unge på Projekt16 bruger blandt
andet de 5 elementer som ramme til at sætte ord på hvordan de ønsker deres rum og
fællesskab. Elementerne bruges derudover som principper i et valideret spørgeskema, som
måler progression i livsmestring hos de unge.
KBH+ er endvidere inspireret af den danske teolog K.E. Løgstrup, der i sit hovedværk ”Den
Etiske Fordring” beskriver, hvordan vi som mennesker er flettet ind i hinanden liv – hvordan
et enkelt møde kan ændre liv. Ved indgangen til KBH+ mødes man af dette citat fra bogen:
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv
i sin hånd. Det kan være meget lidt – en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at
visne eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være så
forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om en andens liv lykkes eller ej.”
Metoden ”Udviklende relationer” hos KBH+ knytter sig til flere af ingredienserne, jf. senere
henvisninger til metoden senere i denne rapport.

Hos NExTWORK er det de unge, der vælger virksomhederne – ikke omvendt
NExTWORK er en kommunal beskæftigelsesindsats udviklet af ROCKWOOL Fondens
Interventionsenhed sammen med en række kommuner, virksomheder og unge. Et
centralt virkemiddel er matchevents, hvor det lokale erhvervsliv og de unge møder
hinanden. Men i stedet for, at det er en virksomhed, der vælger de unge til en praktik,
så er det de unge, der vælger virksomheden. Det giver de unge både magt og ejerskab
for deres beslutning og mulighed for reel indflydelse på hvad, de gerne vil afprøve.
Praktikker i NExTWORK kan afbrydes og nye påbegyndes, hvis samarbejdet ikke er
meningsfyldt. Det er hverken en fejl eller et nederlag, men en erfaring, som kan være
et væsentlig trædesten til at opbygge den unges arbejdsidentitet.
Indsatsen bygger bl.a. på teori om empowerment.

DEL I.
SIDE 11

Ingrediens 2: At være en del af et hold
Vi har en slags second family hos Modstrøm
De unge giver udtryk for, at det er helt afgørende at man oplever at være en del af
en gruppe, et hold – et fællesskab, og at være blandt andre som man har tillid til.
Der er en styrke i at finde ud af, at andre unge også tumler med tanker og
problemer, der ligner ens egne, og at man kan spejle sig i hinandens erfaringer –
både erfaringer med livet og konkrete erfaringer med job og uddannelse. At der er
en god relation til de andre unge kan opleves som mere afgørende, end relationen
til de fagprofessionelle.
Det fremhæves af flere, at
fællesskabet kan være en
forudsætning for, at man tør
kaste sig ud i nye ting. Fordi man
oplever at være i en gruppe man
har tillid til, og at gruppen
opleves som et trygt sted. Det er
karakteristisk for indsatserne, at
de arbejder målrettet med at
fremme dette fællesskab blandt
de unge.

KBH+, ASKOVFONDEN

Når fx FRAK tilrettelægger arbejdet i grupper af unge, så giver det dem først og
fremmest venner. Men det gør også, at de trygt kan udvide deres horisonter
sammen – fx tage på opgaver de ikke har prøvet før og som ligger langt fra det
miljø de almindeligvis færdes i.

Har ungefællesskabet bedre vilkår
i civilsamfundet?
Det bedste ved FRAK er, at vi både hygger os og
arbejder.
Ung FRAK’er

Flere unge fremhæver, at det særlige fokus på
fællesskabet står i modsætning til mange af de
traditionelle individuelle indsatser, der findes i
jobcenteret. Det gælder de individuelle
samtaler. Og det gælder cv-kurser og
jobsøgningskurser, hvor man ”bare bliver sat
foran en computer”.

Flere af civilsamfundsindsatserne
fremhæver, at de ser det som en
kvalitet, at de ikke er kommunale.
Tilsvarende er der flere af de unge,
der har haft dårlige oplevelser med
systemet, og som føler sig godt
hjemme i civilsamfundsindsatserne.
De unge oplever, at de er en del af
et ”ægte” fællesskab, som giver
dem en positiv identitet. De er
”FRAK’er”, ”Aspiranter” eller en del
af fællesskabet i KBH+.
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Samtidig er der stor forskel på, hvor meget den enkelte unge kan overskue at være
en del af fællesskabet, hvilket indsatserne skal kunne rumme:

Der er meget fællesskab i huset, men jeg bliver ikke påduttet fællesskabet – man
bliver ikke tvunget og påduttet noget – man bliver inviteret til fx fællesspisning –
der er rum for fællesskab, men der er også rum for at være sig selv og trække sig –
man kan selv finde ud af, hvordan man trives.
Ung i KBH+ Askovfonden
Indsatsernes fokus på fællesskab understøttes af forskning inden for mange
forskellige fagfelter, der peger på betydningen af fællesskaber, når mennesker skal
udvikle sig. Fx fremhæver nogle af ungeindsatserne den engelske entreprenør
Hillary Cottam og hendes organisation Participles arbejde. Participle udvikler nye
sociale indsatser og deres tilgang betegnes ofte ”Relationel Velfærd”. Her ser man
relationer som den vigtigste forandringskraft i sociale indsatser. Og der arbejdes
med strategisk at designe nye typer af fællesskaber, som et bærende element i
indsatserne. Der argumenteres i denne tilgang generelt fra et skifte fra individuelle
indsatser til fællesskabsbaserede indsatser (Hillary Cottam, 2018).
Unge, der længe ikke har været en del af et fællesskab har ofte brug for at få tillært
sig kompetencer til at indgå i sociale relationer og være en del af et hold. Hvordan
taler man til hinanden? Hvordan tager man hensyn til hinanden i et samarbejde? og
hvordan kan man hjælpe hinanden? Det er i høj grad kompetencer, som de unge har
brug for, hvis de skal gennemføre en uddannelse eller indgå i et arbejdsfællesskab.
Mange af indsatserne i denne analyse har specifikt fokus på at styrke de unge i at
blive kompetente til at indgå i fællesskaber. De fungerer som en øvebane for de
unge.

FRAK
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I FRAK arbejder unge i hold – fællesskabet motiverer dem til at møde op
I FRAK arbejder unge i fritidsjob i hold af unge. FRAK fortæller, at det ofte er vennerne på
holdet, der motiverer de unge til at møde op – så gør det ikke så meget hvilke konkrete
opgaver, der skal løses på dagen. De unge i FRAK har arbejdstøj med logo. Arbejdstøjet er
med til at understøtte fællesskabsfølelsen.

Relationel velfærd i Vindmøllen
I Vindmøllen har man udviklet en ny type jobcenter med direkte inspiration fra
tilgangen i Relationel Velfærd omtalt ovenfor. Udviklingsarbejdet har været
understøttet af Socialt Udviklingscenter SUS, der har god erfaring med at arbejde med
Relationel Velfærd i mange forskellige projekter.
Udgangspunktet er, at tillidsfulde relationer og menneskers drømme for et bedre liv er
en afgørende forandringskraft i arbejdet med unge, der har mistet motivationen og
troen på forandring, og som sidder fast som ’modtagere’ af offentlige indsatser. Fokus
er på relationerne mellem de unge og på møderne mellem dem. De unge i Vindmøllen
gør ting sammen og de unge snakker sammen. Her kan de spejle sig i hinanden og
hinandens erfaringer med at mestre hverdagen, et arbejde eller en uddannelse. De
unge mødes med positive forventninger og ligeværdighed. Der er fokus på løbende at
inddrage de unges mening i beslutninger omkring indsatsen gennem evalueringer samt
inddragelse af et Ungepanel.

I NExTWORK mødes unge og drøfter arbejdserfaringer
NExTWORK er en kommunal beskæftigelsesindsats udviklet af ROCKWOOL Fondens
Interventionsenhed sammen med en række kommuner, virksomheder og unge. Et af de
centrale elementer i indsatsen er, at de unge mødes i et ungenetværk. De unge indgår
i en mindre gruppe på 6-8 unge, der mødes ugentligt, hvor fokus er på at bevidne,
udforske og nuancere hinandens arbejdserfaringer som en del af bevægelsen mod en
arbejdsidentitet.

Mange af de unge, jeg kom til at snakke med i netværksgruppen, havde det på samme
måde som mig… Vi blev gode til at hjælpe hinanden og hjælpe de andre, fordi vi var
vokset med NExTWORK-opgaven, eller hvad man skal kalde det. Vi klikkede rigtig godt
sammen, og var det samme sted i livet – nogle værre end andre, men det var stadig
det med at have været langt nede et sted og så skulle bygge sig selv op igen.
Ung i NExTWORK

Alle støtter alle i netværksgruppen, og når man kommer herop, bliver en Iille
ting til en kæmpe sejr, fordi alle er glade på hinandens vegne
Ung i NExTWORK
DEL I.
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Projekt16 giver unge i KBH+ et fællesskab
Unge mellem 18 og 25 år som er imellem uddannelse og job har mulighed for at blive en del
af 16-ugers forløbet, Projekt16 i KBH+. De unge i Projekt16 har en stor grad af
medindflydelse, så holdet får den bedst mulige hverdag sammen. Holdet starter og slutter
samtidigt for at give de unge gode muligheder for at danne et fællesskab med tryghed og
tillid, hvor potentialet til at lære vokser.
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Ingrediens 3: At mødes om at gøre noget
sammen (fælles tredje)
Maden samler virkelig folk. Selv om man ikke kan lide at lave mad er der et stort
fællesskab om, at vi samles og laver noget sammen
Ung fra Højskole Uden Mure
Mange af ungeindsatserne er
kendetegnet ved, at de har en særlig
type aktiviteter og arbejdsopgaver
som et omdrejningspunkt. De
fremhæver det, at man samles om et
fælles tredje, som afgørende for
opbygning af fællesskabet og at man
under aktiviteterne kan etablere gode
dialoger med de unge.
De konkrete aktiviteter og
arbejdsopgaver er vidt forskellige:
I Højskole Uden Mure er det
måltidet og madlavning
I Aspiranterne og KBH+
Askovfonden arbejder de med
kunst og kultur
I FRAK er det konkrete
arbejdsopgaver, som bygning af
plantekasser, vedligeholdelse af
grønne områder og produktion af
sodavand
Hos Mind Your Own Business er
det en gruppe drenges skabelse af
egen mikrovirksomhed
I PLAY er det aktiviteter bredt set,
men med fokus på
idrætsaktiviteter
.

HØJSKOLE UDEN MURE

Er civilsamfundet bedre til at arbejde
med et fælles tredje?
Flere af civilsamfundsindsatserne
fremhæver, at de udnytter
civilsamfundets mere frie og kreative
muligheder til at tænke i nye typer
aktiviteter og produkter, der skaber et
fælles tredje. De får måske øje på andre
muligheder og har adgang til andre
typer faciliteter.
Men der er også gode kommunale
eksempler på strategisk at arbejde med
et fælles tredje, fx. i værkstederne hos
Vindmøllen i Esbjerg
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Værdien af dette fokus på det fælles tredje er også beskrevet i litteraturen - bl.a. af
filosoffen Michael Husen. Han fremfører, at det fælles tredje kan være et centralt
element, når fagfolk og udsatte borgere skal være sammen på en autentisk måde.
Det gør ikke noget, at den ene er dygtigere eller ved mere. Det vigtigste er, at der er
noget ydre, et fælles anliggende, som alle er optaget af, og som de er optaget af
sammen:
I den fælles aktivitet er man sammen med nogen man holder af. Eller også kommer
man til at holde af nogen, fordi man er sammen med dem om noget. Vi er i bund og
grund sociale væsener, vi holder af at være sammen og gøre noget sammen. (Husen,
1996)
Husen peger også på den fælles
arbejdsproces er en mulighed for
kreativ udfoldelse og skaben, som
beriger livet hos dem, der deltager og
bringer dem tættere sammen. Det er
netop det, der sker, når man laver et
vellykket måltid som hos Højskole Uden
Mure, etablerer et grønt område eller
lave en sodavand, som hos FRAK, eller
skaber et kulturelt event som hos KBH+
eller Aspiranterne.

VINDMØLLEN

Aktivitetspædagogik som fagligt grundlag i PLAY
PLAY arbejder med børn og unge, der typisk har store udfordringer med mistrivsel,
psykiske sårbarhed, kriminalitet eller skolevægring. PLAY har fokus på
brobygning til det almene samfunds mange fællesskaber.
I PLAY arbejder alle trænerne med aktivitetspædagogik, fordi aktiviteterne er en
vej til at finde motivation hos de unge. For at finde ind til motivationen søges der
efter, hvad den enkelte godt kan lide, er god til og interesserer sig for. Det
motiverer, og det sætter fokus på, hvad man kan frem for, hvad man ikke kan.
Forudsætningen for det vi laver er, at vi laver en eller anden aktivitet sammen.
Det er sjældent vi kan lykkes ved at sætte os ned ved et bord og spørge,
”hvordan har du det?”. Under de her aktiviteter kommer der rigtig meget frem. Det
er her de unge åbner op. Det er en måde at nå ind, der ikke er udstillende og
stigmatiserende. Det giver adgang til at komme ind og spørge:
”Hvad er drømmen, hvor skal vi hen?”
Træner i PLAY
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Ingrediens 4: At bane vejen til andre
fællesskaber (brobygning)
Hvordan får man PLAY væk igen? Det er et vigtigt spørgsmål at stille.
Træner i PLAY
Mange af ungeindsatserne er kendetegnet ved at arbejde målrettet med brobygning
ud i almene fællesskaber. Det kan være brobygning til idrætslivet, kulturlivet eller
forskellige former for job og mentorforløb i erhvervslivet eller tilbage til skolen. Det
er en kerneopgave at skabe mulighed for, at de unge finder en plads i disse arenaer.
Det gælder fx i PLAY, hvor et typisk forløb kan starte med, at man møder den unge
ude i egen familie, og hvor der indledningsvis arbejdes 1-1, og der opbygges en
relationen. Men slutmålet er hele tiden at kunne ”aflevere relationen”. Målet er
bæredygtige fællesskaber, hvor man selv kan træde ud af indsatsen.
Målrettet brobygning indebærer, at indsatserne er til stede derude, hvor det sker.
Kontaktpersonens rolle er ikke blot at bringe den unge til fodbold – kontaktpersonen
må finde veje til at støtte den unge i det det miljø, som de forsøger at blive en del af
– og at hjælpe miljøerne med at blive gode til at rumme unge, der har udfordringer.
Det er for dårligt hvis vi “brobygger til lågen” og ikke holder fast
Træner i PLAY
Det betyder, at der lægges mange kræfter i at opdyrke samarbejder med de
modtagefællesskaber, der brobygges til. Det betyder også, at mange af indsatserne
rent fysisk placerer sig i arenaer, der i sig selv fremmer brobygning:
Aspiranterne ligger på et kulturværft ved havnen, hvor tilknytningen til kreative
erhverv og kulturlivet kan bevares efter forløbet formelt er sluttet.
PLAY er matrikelløst – fordi trænerne har sin gang ude i skoler, klubber og
foreninger, når de arbejder med de unge.
Højskole Uden Mure er placeret i et professionelt køkken og midt i et
arbejdsfællesskab, sammen med private virksomheder og
civilsamfundsorganisationer.
Den fysiske placering betyder, at man møder de unge i en meget anden setting, end
den de kender fra mange kommunale indsatser. Eksempelvis opstarter Mind Your
Own Business deres iværksætterforløb på øverste etage i Boston Consulting Group,
hvilket sender et markant anderledes signal til de unge:
Det føles som et privilegium. Man får en følelse af selvsikkerhed og
optimisme om ens fremtidsmulighed.
Ung fra Mind Your Own Business
Hvor vi mødes er altså centralt, når der skal brobygges til almene arenaer. Det er en
ingrediens, der også kan være vigtig for kommunale indsatser, hvor der kan udvikles
nye rammer i mødet med de unge.
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Vindmøllen i Esbjerg er et eksempel. Her har man rykket traditionelle jobcenter
aktiviteter ud af de almindelige rammer og placeret dem i den tidligere
efterskole Bieringhus. De unge er medskabere af en række
fællesskabsaktiviteter i huset med fokus på kultur og det sociale fællesskab.
Den geografiske placering af Vindmøllehuset er et vigtigt parameter for succes.
I Fundamentet har de mange borgere, der er rigtig glade for at komme der – og
som bliver ved med at komme, fordi det er rart: ”Det er faktisk et dilemma for
os.” fortæller leder Steffen Rasmussen, ”Vi er lykkes med at skabe et sted, hvor
der er rart at være. Men vi skal også huske at hjælpe folk videre.” I Fundamentet
er de derfor begyndt at arbejde endnu mere med brobygning og med mål for de
enkelte unge.
Når indsatserne lykkes med brobygningen, så handler det også om, at de formår
at trække på et stort netværk – det kan fx være et stort netværk i den kreative
branche.
Allan Klie, der er direktør for Aspiranterne, beskriver et forløb, der illustrerer
vigtigheden af netværket: ”En ung mand i Jobcenteret giver udtryk for en drøm
om at blive bådebygger, men fik af jobkonsulenten at vide, at det er meget
svært for ikke at sige umuligt. Der var ingen bådebyggere i jobkonsulentens
netværk. Men hos Aspiranterne fik man via facebookopslag og et par
opringninger hurtigt arrangeret en praktikplads hos en bådebygger.”
Eksemplet illustrerer ifølge Allan Klie den problemstilling, at jobcenterets
netværk ofte ikke er særligt stærkt - dette gælder særligt i den kreative
branche. Derudover er det ofte den enkelte jobkonsulents begrænsede netværk,
som det hele afhænger af. Det kan indskrænke muligheden for at arbejde
kreativt med at finde netop den løsning og det personlige match, der kan gøre
den afgørende forskel i den unges liv.
Problemstillingen bliver også tydelig i de unges
udsagn. De giver udtryk for, at det kan være ret
afgørende om den enkelte fagperson, har et
netværk, som kan aktiveres i forhold til at
forfølge bestemte mål og drømme. De giver
ligeledes udtryk for et ønske om at kunne
tilvælge aktører, der kan give kvalificeret
modspil på disse mål og drømme. De ønsker
ikke blot at få en kontaktperson eller et
behandlingsforløb – de ønsker at samarbejde
med aktører, der kan hjælpe dem videre, og som
har en faglighed og et netværk indenfor de
brancher og interesseområder, de brænder for.

ASPIRANTERNE
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Løsningen, som praktiseres i flere af indsatserne er, at man som organisation
opbygger og vedligeholder et fælles netværk, som de enkelte fagpersoner kan
trække på. Ungegarantien samler virksomheder i Hjørring Kommune i et netværk, der
forpligter sig på at hjælpe de unge. Det er et eksempel på sådan en systematisk og
fælles netværksopbygning.
Hos Reconnect har indsatsen fokus på, at den enkelte konsulent opbygger relationer
til arbejdsgivere i lokalsamfundet, er opsøgende ift arbejdsgivere med afsæt i de
unges præferencer og valg, støtter de unge i jobsøgningen og giver
fastholdelsesstøtte, når den unge er i jobbet.
Hos KBH+ Askovfonden er man gennem metoden Udviklende Relationer bevidste om
ikke at lukke sig om sig selv. Mentor eller underviser på KBH+ sørger for at have
blikket mod ’muligheder’ og bygge bro mod enten fagpersonen, uddannelsen eller
den støtte som den unge skal øve sig på at række ud efter - så der hele tiden tages
skridt mod at udvide netværket af udviklende relationer og dermed styrket
livsmestring.

PLAY'S INDSATSMODEL - MED FOKUS PÅ BROBYGNING I TRE TRIN
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Ingrediens 5: Man skal bidrage til noget ægte
Man kan tage meget fra de her drenge, men man kan ikke tage fra dem,
at de har produceret denne her sodavand.
Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK
Både unge og fagfolk i indsatserne fremhæver, at det er vigtigt, at det man foretager
sig skal ”være noget ægte”. Det skal ikke ”være pseudo”. De unge ser det som
afgørende, at de er en del af noget, hvor der stilles krav til dem, og at det de
foretager sig er vigtigt for andre. Det er også afgørende at ens egen indsats betyder
noget for fællesskabet, for kun hvis alle er med kan man løse opgaven godt.
Før var det hele sådan lidt ligegyldigt. Sådan lidt gråt. Verden er sådan en grå
masse. Og det, det hele var sgu bare lidt ligegyldigt (…) Altså jeg har været lidt ude
af det sociale spil i en længere periode. Så at komme herover, sådan få trænet det
sociale igen, ikk (…) Jamen jeg vil sige, at jeg har fået bygget mere en hverdag op.
Har fået noget at stå op til.
Ung fra Højskole Uden Mure
Indsatserne er på forskellig vis bygget op således, at de
unge oplever at være en del af en ægte produktion,
service eller iværksætteropgave:
• I Højskole uden Mure er aktiviteter bygget op i forløb,
der leder frem til større events, hvor der skal serveres
mad for gæster. Det er vigtigt, at de unge her oplever
at være med til at skabe noget, der har betydning for
andre. Det er motiverende at opleve at servere mad for
’rigtige gæster’

HØJSKOLE UDEN MURE

• I FRAK arbejder de unge med arbejdsopgaver, som
der er kunder, der gerne vil betale for. Det kan være at
lave plantekasser, at vedligeholde grønne områder eller
at producere en sodavand, som kan sælges. De unge
får også erfaring med Nem-ID, skat, mv., som gør dem
kompetente til det næste job.
• I Mind Your Own Business skal de unge opbygge

FRAK

deres egne mikrovirksomheder. De lærer at lave
forretningsplaner, opbygge en organisation, styre
økonomien og lave marketing – og de samarbejder med
frivillige fra civilsamfundet og eksperter fra
erhvervslivet – fx fagpersoner fra Boston Consulting
Group, der hjælper de unge med deres
forretningsplaner.

MIND YOUR OWN BUSINESS
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Det, der karakteriserer flere af indsatserne er
således, at der er nogle, der forventer noget af
ens arbejde. Der er en aftager af produktet.
Disse forventninger giver et positivt drive og en
oplevelse af, at kvalitet og faglighed betyder
noget.
Når de unge og fagfolkene fremhæver,
vigtigheden af ”at det er ægte”, så kan det også
indebære et ønske om at deltage i hele
arbejdsprocessen. Man er ikke fælles om en
arbejdsproces, hvis nogle træffer
beslutningerne og andre skal udføre dem. Man
er fælles, hvis alle involverede deltager i alle
faserne – altså i beslutningen, planlægningen,
udførelsen og værdsættelsen af
arbejdsprocessen. Det er netop det, der
kendetegner både sodavandsproduktionen hos
FRAK, samarbejdet om måltidet hos Højskole
Uden Mure og iværksætterprocessen hos Mind
Your Own Business. Vigtigheden af at deltage i
hele arbejdsprocessen er teoretisk beskrevet af
filosof Michael Husen.
At bidrage til noget ægte kan også kobles til
det generelle skift, der over de sidste år har
været i jobcentrene – væk fra praktikker og hen
imod job og småjob med løn og evt. med støtte
sideløbende med jobbet. Dette paradigmeskifte
har bredt set været en succes. Virksomhederne
vil gerne betale løn selvom borgere har nogle
udfordringer, der skal tages hensyn til. Og

Er det nemmere at skabe
følelsen af noget ægte i
civilsamfundet?
Oplevelsen af at ”det er ægte” er
i flere af indsatserne koblet til, at
der sælges et produkt eller en
service, og at de unge oplever at
følge dette til dørs – til produktet
overleveres til kunden eller
maden serveres for gæsterne.
Altså at kunne aflevere en
færdiggjort opgave til dem, der
efterspørger eller køber den.
Denne oplevelse hos de unge har
gode muligheder for at blive
realiseret i socialøkonomiske
virksomheder eller andre
organisationer, der har mulighed
for at sælge et produkt eller en
service. Kommunen har svært ved
at drive virksomhed - bl.a. kan
der være en barriere i form af
kommunalfuldmagten, og at det
kan være konkurrenceforvridende
at gennemføre salg fra fx
kommunale lokaler. Kommuner
kan dog godt i mindre omfang
drive virksomhed, fx drift af en
cafe.

borgerne oplever, at det er mere meningsfulgt og værdigt at komme i job med
en månedlig løncheck frem for praktikker, som ofte blev oplevet som pseudo. I
jobcentrene taler man her om, at ”virkeligheden virker”. I faglitteraturen
beskrives indsatser, hvor man kommer hurtigt ud i et rigtigt job eller
uddannelse (med støtte) som ”place, then train”-indsatser. Tilgangen i
Reconnect bygger netop herpå. Det skal samtidigt understreges, at praktikker
godt kan være et nyttigt redskab i en tidlig afsøgning af interesser og drømme
hos de unge – en måde at prøve noget af. Det sker i flere andre af indsatserne.
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Ingrediens 6: At have nogen at spejle sig i
(rollemodeller)
Jeg så op til de ældre i FRAK. De viste os, hvordan man skulle arbejde. Nu vil jeg
være en rollemodel for kvarterets unge.
Ung FRAK’er
Mange af indsatserne fremhæver, at rollemodeller er vigtige i deres arbejde.
Rollemodeller er folk, som de unge oplever, at de kan lære noget af, som inspirerer
dem og som viser mulige veje i livet, som de unge måske også selv kan tage.
Rollemodellerne i indsatserne antager flere former:
Der er de fagprofessionelle rollemodeller, der har kompetencer og væremåder, som
de unge bliver inspireret af. Det vil typisk være folk, som evner at være
nærværende og lytte til unge.
Det kan både handle om faglige kompetencer og om menneskelige kompetencer.
Det kan være kokken i Højskole Uden Mure, Træneren i PLAY, eller den
håndværksfaglige gruppeleder i FRAK. Det kan også være den gode skolelærer,
som viser interesse for de unge og inspirerer dem i deres livsvalg. Rollemodeller
kan også være frivillige fra civilsamfundet eller virksomheder.
At være en rollemodel forpligter. Hos PLAY formulerer leder Christoffer Hansen det
således:
"Det starter med os selv. Trænerne skal gå forrest. Det nytter ikke, at vi kommer
for sent, hvis vi vil lære de unge at komme til tiden”
Grundlaget for at de unge får faglige rollemodeller kan være, at indsatserne
arbejder ambitiøst med at opbygge et netværk af fagfolk, som man kan koble de
unge til. Hvis de unge drømmer om iværksætteri, så må man finde de folk, der selv
har gået vejen og kan inspirere i forhold til at starte en virksomhed. Hvis en ung
drømmer om at blive bådebygger, så må man finde en bådebygger. Det er
karakteristisk for indsatserne, at man er villig til at gå langt for, at finde de
personer, der kan udgøre faglige rollemodeller.
Rollemodellerne er også andre unge. Det er typisk unge med erfaring fra indsatsen,
som bliver en rollemodel for nye unge, der kommer til. Måske får de en rolle som
mentor eller buddy. Eller de bliver ansat i indsatsen efter deres eget forløb er slut.
Der findes meget forskning, der
viser, at det er afgørende for børn
at have voksne rollemodeller i
deres liv – hvad enten det er deres
forældre eller andre voksne i skolen
eller lokalmiljøet. Børn, der vokser
op i udsathed klarer sig alt andet
lige bedre, hvis der er en
betydningsfuld voksen i deres liv
(Hald Andersen, 2021).

FRAK
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Rollemodeller i Mind Your Own Business
I Mind Your Own Business samarbejder de unge drenge både med frivillige venturepiloter fra
civilsamfundet og med erhvervspartnere fra erhvervslivet. Drengene oplever fra
samarbejdspartnerne en oprigtige tro på, at de kan noget. Og de oplever venturepiloter og
erhvervspartnere fra mange forskellige faglige brancher. Det inspirerer drengene i både
deres uddannelsesvalg og karrierevalg.
De samarbejdspartnere drengene møder i deres Mind Your Own Business forløb, bliver en
del af deres netværk og er grobund for fortsat kontakt og sparring også efter endt forløb.

Rollemodeller i FRAK
I FRAK har de unge tydelige rollemodeller i form af FRAKs gruppeledere. Brugen af
gruppeledere, som de unge kender og i mange tilfælde ser op til, skaber et fundament
for stærke, relationelle fællesskaber både internt mellem de unge og mellem de unge
og de voksne medarbejdere i FRAK.
Nogle gruppeledere er unge, der tidligere har haft fritidsjob i FRAK. Andre er folk, der
har særlige faglige kompetencer. FRAK beskriver her to typer af rollemodeller:
Personlige rollemodeller – ”han har klaret det og er ligesom mig” og faglige
rollemodeller – ”han kan noget med en boremaskine”.
FRAK har fokus på det gode match mellem den enkelte unge og den enkelte
gruppeleder. Så når de længst.
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Ingrediens 7: At blive skubbet tilpas i den
rigtige retning
Jeg har fået meget mere mod til at springe ud i tingene, fordi der er den
rummelighed. Jeg har været meget nervøs for at fremlægge og fortælle. Og nu står
jeg foran 30-40 mennesker og fortæller. Der er altid en, som har vores ryg.
Der er en som griber en - og det gør, at man tør at hoppe ud i ting.
Ung fra Højskole Uden Mure
Det er karakteristisk for indsatserne, at de hele tiden skal finde en balance mellem på den
ene side at mindske det pres, som mange unge oplever i skolen og i jobcenteret, og på
den anden side at have positive forventninger til de unge, så det ikke bliver ren omsorg,
som man fx kan møde det i traditionelle sociale tilbud.
De unge giver udtryk for, at indsatserne skal kunne to ting på en gang:
På den ene side skal de unge anerkendes lige præcis der, hvor de befinder sig og have tid
og rum til at finde sin egen vej uden et stort pres fra omverdenen. ”Mindsk presset”, som
en af ungegrupperne opsummerede det med på workshoppen.
På den anden side ønsker de unge at blive understøttet i deres udvikling og forandring. De
ønsker voksne, der tror på dem og har positive forventninger til dem. De vil gerne have et
skub i ryggen – så længe det er et ”tilpas” skub i ryggen. Mange af de unge kommer
desværre med en bagage fra bl.a. folkeskolen, hvor de ikke har oplevet, at lærerne troede
på dem:

Det er første gang jeg føler, jeg kan blive brugt til
noget og ikke bare er hende den dumme.
Ung fra Aspiranterne

BILLEDE UDVALGT AF UNGE PÅ WORKSHOP
FOR AT ILLUSTRERE DET PRES DE OPLEVER

Det stiller krav til fagpersonerne, som de unge møder – hvad enten det er skolelæreren,
socialpædagogen, sagsbehandleren eller jobkonsulenten. Fagpersonerne skal evne at
dosere og ”time” de to hensyn sammen med hver enkelt ung.
Tilgangen kan kaldes dialektisk, fordi det kan indebære at gå lidt den ene vej og lidt den
anden vej og hele tiden lære af erfaringerne og justere. Man må være eksperimenterende
og refleksive sammen med de unge. Balancen vil være forskellig fra ung til ung. Og i
forhold til den enkelte unge kan balancen ændre sig fra dag til dag.
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Hos KBH+ Askovfonden bruges de 5 elementer i udviklende relationer som rammen for,
hvornår der skal udfordres, støttes, vises omsorg, muligheder og medindflydelse. De
unge kan bruge elementerne som sprog for, hvornår der skal skrues op og ned for
udfordringerne – og medarbejderne skærper gennem elementerne bevidstheden om,
hvornår der er behov for at udfordre mere eller mindre og hvorfor.
For at kunne lykkes med tilgangen er det afgørende, at de fagprofessionelle har
frihedsgrader til at skabe individuelle håndholdte indsatser sammen med de unge. Der
er brug for, at der her både kan være fokus på uddannelse og job, men også at der kan
være et helhedsorienteret blik, hvor der er fokus på trivsel og fysisk og psykisk
sundhed. Nogle gange vil dette kræve samarbejder på tværs af forvaltninger eller
sektorer, som det sker hos Reconnect, jf. boks nedenfor.
Hos Aspiranterne taler de om behovet for ”elasticitet”, når man skal tilpasse indsatsen
til de enkelte unge og deres ”dagsform”. Elasticitet kommer i spil ved at have fleksible
dagsplaner, mulighed for at omforme opgaver og udvide den tid, som bruges på en
opgave.
Når det er særligt centralt i indsatserne at finde denne balance, så kan det også være
udtryk for, det der i ungdomsforskningen betegnes som ”ny udsathed” blandt unge. Det
er blandt andet unge, der oplever at være i en præstationskultur. Det er unge, som er
presset af perfektheden, som de ser på de sociale medier. Og det er unge, som er
presset af de forventninger, som deres forældre, skolen og øvrige omgivelser har til
dem. Angstproblematikker fylder meget og mange unge tumler med problemstillinger
omkring kønsidentitet og seksualitet. Vi har altså at gøre med unge, der er sårbare, men
hvor nogle af dem, kommer fra ressourcestærke hjem. Forskere fra Institut for
Ungdomsforskning beskriver fænomenet således:
”Den nye udsathed anskuer vi som et langt bredere kulturelt og socialt fænomen, der
trækker spor på tværs af sociale lag, og som potentielt kan ramme alle unge. Det er
former for udsathed, som blandt andet kommer til udtryk i oplevelsen af pres, stress,
angst, depression osv. blandt et stadig stigende antal unge. Ny udsathed er i sagens
natur vanskeligere at indkredse end den klassiske udsathed, idet der er tale om et nyere
og relativt ubeskrevet fænomen inden for sociologien. Men det synes kulturelt at koble
sig til oplevelser af pres, høje forventninger og præstation og strukturelt at have en
bund i tendenser til velfærdsinstitutioners øgede fokus på effektivisering, fremdrift,
tidsoptimering og forandringer på arbejdsmarkedet” (Katznelson m.fl., 2021).
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Kendskab til diagnoser kan i nogle tilfælde være nyttig for at give den rette balancerede
støtte til de unge. Der er forskellige perspektiver på dette hos indsatserne. Hos Klar Til
Start arbejder de med unge med autisme, som er i længere udviklingsforløb forankret
på konkrete arbejdspladser. De unge vil som oftest have en diagnose før de starter. Hos
Klar Til Start lægger de vægt på, at de unge er tilknyttet en personlig vejleder med
faglig viden om autisme spektrum forstyrrelse. Det skal sikre en god støtte til de unge
og at de kan vejlede arbejdspladserne i at tage de rette skånehensyn.
Hos Fundamentet peger de på, at udredninger og diagnoser er en tveægget størrelse.
Gode udredninger kan give en nødvendig indsigt i den unges særlige problemer, der
gør, at man kan tage de rette støttebehov. Men samtidigt oplever de, at mange unge
kommer med diagnoser, som slet ikke passer til dem. Fx en ung, der på et tidspunkt har
fået diagnosen borderline, men som Fundamentets fagfolk ikke kunne se udvise
symptomer på borderline. Problemet kan være, at det er en diagnose, som er stillet for
mange år siden og som ikke matcher den person, den unge er i dag. Eller det kan være,
at diagnosen er stillet fejlagtigt på et fagligt løst grundlag. Fundamentet samarbejder
med psykiatrien om at få lavet nye gode udredninger for de unge, så der fremadrettet
bedre kan gives den rette støtte.
Hos NExTWORK vælger man at møde de unge fra starten uden at have læst journaler.
Man ønsker at give de unge en mulighed for at starte i NExTWORK uden at skulle starte
med at fortælle om livets udfordringer, eventuelle diagnoser og ting, der har stået i
vejen for, at de har fundet en vej til job eller uddannelse. Ved at tage et andet afsæt
opnår den unge magten over sin egen fortælling og dermed muligheden for at skabe et
nyt narrativ, der gennem bevidning af andre unge og virksomheder kan føre til, at den
unge opbygger en arbejdsidentitet. Ved at starte uden journaler er det nemmere at
arbejde med de unges ressourcer og muligheder og ikke skærme den unge fra
virkeligheden i gode bestræbelser på at passe på den unge. I stedet muliggøres
erfaringer, hvor den unge selv vælger sit praktiksted og hurtigt opnår virkelige
erfaringer og bliver en, der oplever at kunne bidrage med noget.
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PLAY arbejder med fleksibilitet og vedholdenhed som vigtige værdier
PLAY har fokus på den enkelte unges behov og interesser. Det kræver en høj grad af
fleksibilitet. Hvis det, træneren har planlagt at lave viser sig på dagen at være
forkert eller motivationen ikke er til det, skal man kunne sadle om i situationen.
I PLAY har man også vedholdenhed som værdi - man er insisterende på kontakt og
på aktivitet. De bliver ved. De har tålmodighed og kommer som udgangspunkt altid.
De unge PLAY arbejder med, skal mærke at træneren vil dem det bedste, og vil være
sammen med dem. Hermed skabes der langsom tryghed og mod hos de unge.

Fundamentet har skabt en HF, hvor der er god tid, mentorstøtte og fokus
på fællesskab
HF-Fundamentet er et tilbud for sårbare unge der af forskellige årsager har svært
ved at komme i gang med og/eller gennemføre en ungdomsuddannelse.
Uddannelsen er særlig tilrettelagt til at støtte unge med angst og andre svære
problematikker til at gennemføre en HF.
I HF-Fundamentet er der god tid. De unge har tre år til at gennemføre
uddannelsen i stedet for to. Der er fokus på at skabe et trygt fællesskab mellem
de unge. De unge etableres som en gruppe på et 3 ugers socialt introforløb. Der er
også fokus på, at den enkelte unge bliver støttet: det sker gennem det de unge får
alle tilknyttet en frivillig studiementor, som kan hjælpe både med personlige og
faglige udfordringer og som følger de unge gennem deres uddannelsesforløb.
De unge modtager dels undervisning i regi af Fundamentets uformelle lokaler og
dels i regi af VUC. De får også adgang til alle de løbende aktiviteter og
fællesskaber, som Fundamentet tilbyder – træning, terapi, massage, foredrag,
fællesspisning mv.
Samtidigt er man ambitiøse. Der sigtes mod, at de unge får deres HF-eksamen og
mange af de unge har drømme om en videregående uddannelse, som man støtter
op om. De unge, der starter på uddannelsen er sårbare, men målet er, at de
forlader HF Fundamentet med en oplevelse af at være ressourcestærke.
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Vindmøllen skaber et ungefællesskab med tryghed og støtte, der giver
mod til at prøve nyt
Esbjerg Jobcenter driver Vindmøllen, men der er tale om et neutralt sted, hvor unge
kan møde andre unge og få vejledning fra deres faste ungeadvisor.
Vindmøllen skaber indsatsen sammen med de unge og agerer sparringspartnere og
facilitatorer for dem. De har tid og plads til at støtte de unge med en fleksibel
indsats. Det betyder, at de i perioder kan støtte meget og være opsøgende, men
trækker sig i perioder, hvor den unge ikke har brug for den tætte kontakt. Fokus er
på relationerne mellem de unge og på møderne mellem dem. Her kan de spejle sig i
hinanden og hinandens erfaringer med at mestre hverdagen, et arbejde eller en
uddannelse.
Det, der har skabt forandringen er, at Vindmøllen kan skabe en ramme, hvor man
føler sig tryg. Det er trygheden og når man ikke er så mange mennesker, at jeg kan
gøre det jeg ikke har gjort før. Hvis jeg ikke føler mig tryg, gør jeg ikke tingene. I de
første par måneder kom jeg slet ikke i Vindmøllen, fordi jeg ikke følte mig tryg ved
min daværende vejleder. Så fik jeg min nuværende vejleder,
som jeg føler mig tryg ved.

I Reconnect ledsages den jobrettede indsats af støtte, som er
tidsubegrænset
Reconnect tager afsæt i en evidensbaseret beskæftigelsesmetode kaldet
’Individuel planlagt job med støtte’ (IPS), som traditionelt retter sig mod voksne
med svære psykiske lidelser, og som har vist gode resultater. I projektet tilpasses
IPS-metoden til målgruppen, unge 18-29-årige med tegn på angst og/eller
depression, som står uden for uddannelse og beskæftigelse.
I IPS-indsatsen er man ambitiøse på de unges vegne – der sigtes mod lønnede job
eller uddannelse. Samtidigt er der fokus på, at de unge får støtte til deres
udfordringer. Det sker både gennem støtte fra Reconnect-konsulenten og fra en
kommunal psykosocial indsats individuelt eller i gruppe. De to indsatser er
integrerede eller forløber parallelt. Den individuelle støtte på
arbejdsplads/uddannelse er tidsubegrænset. Det er op til den enkelte unge i
samarbejde med sin Reconnect-konsulent at vurdere, hvornår de ikke mere har
behov for støtte.
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Ingrediens 8: At have en arbejdsidentitet
Jeg vågner hver morgen og kommer hjem og føler, at jeg har gjort min pligt. Det
giver en følelse af, at jeg har udrettet noget, og jeg føler, at jeg er til nytte. Før var
jeg irriteret over ikke at have noget at lave. Jeg følte mig nærmest i vejen.
Ung i KLAR TIL START

En arbejdsidentitet handler om at se sig selv som
en, der kan varetage et arbejde og indgå i et
fællesskab på en arbejdsplads. Det kan være et
fuldtidsarbejde, et flexjob eller det kan være et
fritidsjob. Det at have et arbejde kan have stor
betydning for ens identitet som menneske.
Hvilken historie har man om sig selv, når man
snakker med andre? Og hvilke drømme om
fremtiden vokser ud af denne identitet?
For folk, der er i arbejde bliver arbejdet ofte en
central del af, hvem de er som menneske – hvad
de interesserer sig for og taler om og hvad de
synes er vigtigt. Arbejdet giver også en adgang til
fællesskaber, hvor man er sammen med andre, der
også arbejder, og man har mulighed for at spejle
sig i hinandens liv og oplevelser. Dette bidrager
alt sammen til at forme en identitet som
menneske, hvor arbejdet er centralt for ens
selvforståelse – altså en arbejdsidentitet.
KLAR TIL START

For nogle af de unge kommer denne identitet ikke af sig selv. Måske er de vokset op
med en mor og en far på kontanthjælp, og har ikke haft dem at spejle sig i. Måske har
ingen af deres venner en drøm om at komme i arbejde. Og måske har de aldrig
oplevet at have hverken et fritidsjob eller et rigtigt job. Nogle unge kan have været i
en periode af deres liv, hvor der ikke er sket særligt meget og hvor de er kommet
længere og længere væk fra en hverdag med faste aktiviteter og et fællesskab at
være en del af.
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Flere af indsatserne arbejder med at skabe en arbejdsidentitet hos de unge ved at
give dem specifikke oplevelser af at kunne noget – og dermed give dem en ny indsigt
om sig selv. Se også ingrediens nr. 1 om at tage udgangspunkt i drømme og få
indsigt i disse drømme. Når de unge løser konkrete opgaver i indsatserne, får de
succesoplevelser. Der kan her ske et vigtigt skift i deres selvopfattelse fra ”en der
ikke duer til noget” til en, der er kompetent. Det sker i Ungegarantien, hvor
skoletrætte unge har mulighed for at kombinere skolegang og erhvervspraktik i op til
13 uger pr. skoleår. Det sker når unge i KLAR TIL START oplever, at de kompetent
kan varetage konkrete jobfunktioner på virksomhederne. Det sker fx på KBH+ når
Projekt16 i deres projektuger får frie rammer til at gå fra idé til handling og sammen
skabe og afvikle sit eget event, hvor alle har en vigtig rolle og er aktiv medskaber.
Og det sker i Mind Your Own Business, når drengene oplever at de lykkes med at
skabe en rigtig virksomhed, der kan tjene penge.

MIND YOUR OWN BUSINESS

Hos Aspiranterne har man fokus på, at der skal være god tid til, at en identitet kan
blive formet. Det handler ikke så meget om en specifik arbejdsidentitet i forhold til et
job – men om at starte med, hvem man gerne vil være som menneske. Aspiranterne
ser her kultur og kunst som identitetsskabende. Det er her man bliver klogere på sig
selv og det samfund, man er en del af. Leder Allan Klie formulerer det således:
”Det systemiske udgangspunkt i mødet med den unge er ofte “Hvad vil du være/
arbejde med?”. Det indikerer et fokus på, at vi definerer hvem vi er, ud fra hvad vi
arbejder med. Det kan være hårdt, hvis man er udenfor uddannelses- og
arbejdsmarked. For hvem er man så? I den relationelle tilgang som benyttes i
Aspiranterne, finder vi ud af, hvad vi vil arbejde med ud fra spørgsmål om hvem vi
gerne vil være, vores værdier og hvordan vi gerne vil leve vores liv”.
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Arbejdsidentiteten kan blive understøttet ved at mestre de kompetencer, som
man skal have for at kunne varetage et job. Det gælder de praktiske
kompetencer: at oprette et NemID, at kende til feriepenge, skat og at have en
konto i banken til udbetaling af løn. At kende sine rettigheder som
lønmodtager. Det gælder opgaverettede kompetencer – ift at udføre konkrete
opgaver på arbejdspladsen. Og det gælder de sociale kompetencer til at indgå
i et arbejdsfællesskab: at man skal møde til tiden, og at det forventes, at man
leverer en indsats, at man behandler sine kollegaer med venlighed og respekt,
og at man kan samarbejde om opgaverne. Processen hen mod en
arbejdsidentitet kan således også ses som en form for dannelsesproces. I
fritidsjobindsatsen FRAK er der fokus på både praktiske og sociale
kompetencer:
FRAK har lært mig, hvordan man skal opføre sig på arbejdsmarkedet og hvilke
forventninger og regler der er på arbejdsmarkedet. Vi har lært hvor vigtigt det
er at præsentere sig selv, hvor vigtigt det er at smile og arbejde hårdt.
Ung FRAK’er

I NExTWORK kædes arbejdsidentitet som begreb sammen med
socialkonstruktionistiske og narrativt funderede teorier.
Socialkonstruktionismen ser menneskers identitet som konstrueret af
samfundets diskurser. Med begrebet identitet følger en interesse for,
hvordan mennesker livet igennem bliver til i samspil med andre mennesker i
den kultur og de kontekster og relationer, de befinder sig i.

NEXTWORK
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I NExTWORK styrkes arbejdsidentiteten ved at unge spejler sig i andre
unges erfaringer
I NExTWORK arbejder man med at opbygge unge lediges arbejdsidentitet. Det er
den ene af indsatsens tre bærende principper. I indsatsen kommer de unge hurtigt
ud i praktik i en virksomhed, som de selv har valgt. De får således hurtigt konkrete
arbejdserfaringer. Et vigtigt element ved siden af praktikken er ”ungenetværket”,
hvor de unge i indsatsen mødes og drøfter deres arbejdserfaringer. Hvordan har det
været på arbejdet den sidste uge? Hvad skete der i torsdags, da jeg kom for sent?
Hvad gør jeg med hende den sure i grøntafdelingen, som ikke kan lide mig? Hvad
skal man snakke om i frokostpausen? På møderne får de unge mulighed for at sætte
ord på deres arbejdserfaringer og de får mulighed for at spejle sig i de andres
erfaringer. Ved at blive set af virksomheder og andre unge, som en der kan bidrage i
både ungenetværket og på arbejdspladsen opbygger den unge sin arbejdsidentitet.
Det er en vigtig pointe, at fokus i netværket er på arbejdserfaringerne – og ikke de
unges eventuelle sociale problemer eller diagnoser.

Fra stilstand til bevægelse til kurs hos Aspiranterne
Hos Aspiranterne oplever man, at de unge ofte er i en tilstand af "stilstand", når
de påbegynder indsatsens 16-ugers-forløb. Her er det uoverkommeligt at overskue
andet end daglig mental overlevelse. For at løfte blikket og åbne tankerne mod
mulig kurs og destinationer for fremtiden, må de unge først opleve at være i
bevægelse og nå ”et brugbart personligt refleksionsniveau”. De kreative processer
og samtaler i Aspiranterne er med til at skabe denne bevægelse og hjælpe de unge
mod en ny livskurs. Når de unge går fra stilstand til at have en kurs for livet
formes der for mange samtidigt en begyndende arbejdsidentitet.

DEL I.
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Hos Mind Your Own Business er iværksætteri en vej til en arbejdsidentitet
De unge iværksættere hos Mind Your Own Business etablerer
mikrovirksomheder og deres erfaringer er med til at give dem en
arbejdsidentitet. De oplever, at de har kompetencer, der kan bruges, og de
bliver introduceret til forskellige brancher og fag, som sætter gang i deres
drømme om fremtiden. I arbejdet styrker drengene deres faglige og sociale
kompetencer og får en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet og
arbejdsmarkedet.
Drengene lærer også, at det er ok at fejle. At det er en del af livet som
iværksætter:
Det er noget, vi har lært i virksomheden: At det er ok at fejle,
fordi vi kommer stærkt ud på den anden side... Du skal ikke stoppe, bare fordi
der er forhindringer på vejen. Det bruger vi alle i vores hverdag, alle de steder
vi kan, ikke kun i virksomheden, men også i skolen og privat!
Ung i Mind Your Own Business
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Ingrediens 9: En sund organisation med et
godt arbejdsmiljø
... at de ansatte trives i projektet og har gode arbejdsforhold synes jeg faktisk er ret
essentielt i forhold til at kunne lave et godt forløb for de unge.
Medarbejder i Højskole Uden Mure

Flere af indsatserne peger på, at
hvis medarbejderne skal gøre en
positiv forskel i de unges liv, så er
det vigtigt, at de går glade på
arbejde og oplever, at deres
rammer for at arbejde med de unge
er gode og meningsfulde. Det er
med andre ord vigtigt at have fokus
på de ansattes arbejdsmiljø og
trivsel i hverdagen.
Når vi skal levere gode
ungeindsatser, skal vi derfor ikke
kun have fokus på selve indsatsen
og dens metoder, men også på den

FUNDAMENTET

organisation, som skaber indsatsen.
Det kan være en fare i særligt nye innovative indsatser, drevet af
ildsjæle, at de glemmer fokus på, om medarbejderne trives og om
organisationen har en sund kultur.
De elementer, som flere af indsatserne peger på er nødvendige for en
sund organisation, afspejler en række elementer, som er fremhævet i
organisationslitteraturen omkring godt arbejdsmiljø (Edmondsen, 2019,
Sutton, 2008, Holmgreen, 2018, Hviid, 2013 samt nfa.dk). Her kan der
peges på flere centrale elementer:
Der skal være psykologisk tryghed, hvor det er trygt at begå fejl, og
hvor man deler viden og erfaringer med kollegaer. Bl.a. skal man turde
tage de risici, der følger med at lade unge sætte retningen og få
indflydelse.
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Medarbejdere skal være medskabere af rammer og indhold for i
deres arbejdsliv. Hermed kan arbejdet tilpasses den enkeltes behov.
Og det giver en særlig glæde og ejerskab til arbejdet, at man har
været med til at definere, hvordan det skal ske.
Der skal være en god balance mellem arbejde og pauser. Pauser kan
her både være de formelle pauser som frokostpausen, men det kan
også være uformelle pauser, hvor der drikkes kaffe eller surfes på
internettet eller pauser ved at man bevæger sig fra en lokation til
en anden.
Der skal være en god balance mellem arbejde og fritid.
Der skal være tid til udveksling af information og fælles refleksion.
Dette kan fx ske på faste daglige tidspunkter (et morgenmøde) eller
personalemøder. Eller det kan ske ved pauser i løbet af dagen. Eller
det kan ske gennem fast supervision.
Der skal være en tydelig kerneopgave. Medarbejderne har brug for
at vide hvorfor organisationen er sat i verden, og de har brug for at
vide, hvad han eller hun er ansvarlig for i forhold til at nå
organisationens mål. Der skal her være tydelig ledelsesmæssig
opbakning og rammesætning.
Der skal være fokus på god faglighed. Fagligheden skal løbende
styrkes gennem ny viden, refleksion og ved at have ambitioner med
og visioner for arbejdet.
Der skal være et givende kollegialt fællesskab.
Der skal være mulighed for at følge tingene til dørs, hvilket ofte
indebærer en bred opgaveforståelse og en mulighed for at forfølge
og etablere samarbejder på tværs af sektorer og forvaltninger.
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I udviklingen af nye indsatser betyder dette, at arbejdsmiljø og organisation
bør være et prioriteret område. Det kan som sagt nogle gange blive glemt,
når ildsjæle gerne vil lykkes med og har fuldt fokus på de unge. Et godt råd
kan være, at man i den løbende læring i projektet ikke kun har fokus på
ungeindsatsen, men også systematisk reflekterer over, hvordan det går med
den organisation, som arbejdet skal udføres indenfor.
I mange af indsatserne fremhæver de frihedsgrader til en håndholdt indsats
som afgørende, jf. også ingrediens nr. 7 om at blive skubbet tilpas i den
rigtige retning. Frihedsgrader er vigtige for at kunne tilpasse indsatsen til
den enkelte borger, men i flere af indsatserne giver de fagprofessionelle
også udtryk for, at de bliver motiveret af, at de har store frihedsgrader i
deres opgaveløsning.
Et andet element, der har betydning for medarbejdernes trivsel, er, at der er
tid til at den faglige dømmekraft og til faglig refleksion. Det kræver bl.a., at
der er en god normering, hvor der er tid til relationsarbejde med den enkelte
unge.

PLAY
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Det gode arbejdsmiljø i Højskole Uden Mure
Højskole uden Mure har løbende haft fokus på det gode arbejdsmiljø. Et centralt element
er at sætte det rigtige hold af medarbejdere - både i forhold til fagligheden og i forhold
til, at kemien er på plads: ”Os i HUM, kan grundlæggende rigtig godt lide hinanden, og
det gør bare samarbejdet mere smidigt”.
Medarbejderne har meget forskellige fagligheder – og det opleves som en styrke, hvor
der er mulighed for at lære noget af hinanden: De arbejder med at favne hinandens
forskelligheder og italesætte det. Det er også noget af det, de taler med de unge om. At
sådan er livet også – at man vil komme til at møde og arbejde sammen med folk, som har
et andet udgangspunkt og holdninger end en selv, og at det også kan være rigtig
givende.
Højskole Uden Mure peger på, at det har haft betydning, at man som medarbejder har
kunnet være med til at præge projektet og dets arbejdsgange – at det er et agilt projekt,
hvor processer kan ændres og justeres løbende undervejs. De prioriterer i Højskole Uden
Mure at snakke, tilpasse, og finde frem til, hvordan formen fungerer bedst – fx. ved
uenigheder eller uklarheder omkring rollefordeling eller ansvarsområder. Der er også faste
ugentlige personalemøder i kalenderen. Endvidere oplever medarbejderne at blive
motiveret af, at de får lov at være med på flere niveauer: i praksis i hverdagen med
køkkenet som ramme, hvor vi følger de unges udvikling og ser, hvordan de rykker sig. Og
til faglige dage, møder og workshops, hvor blikket løftes og der tales metoder, teori og
deles erfaringer med andre.

Det gode arbejdsmiljø hos Fundamentet
I Fundamentet prioriterer man medarbejdernes trivsel højt.
Det kan være et hårdt arbejde at arbejde i Fundamentet. Hvis vi skal
undgå forråelse blandt medarbejderne, så er deres trivsel og faglige
udvikling nødt til at være en meget høj prioritet,
fortæller leder Steffen Rasmussen. Han peger på en række konkrete måder, som
dette sker på:
1,5 lønnet omsorgsdag hver måned, fordi det er et hårdt arbejde
Fysiske rare rammer i ”mormors dagligstue” og med 3 hunde. Det er godt for
borgerne, men giver også trivsel for de ansatte.
Faglige og sociale udflugter – fx. faglig tur til forsorgsmuseet i Svendborg –
der giver ny viden og styrker fællesskabet mellem de ansatte.
Supervision.
Fokus på at hyre de rette medarbejdere med de rette kompetencer, fordi
en stærk faglighed er et godt fundament for et fagligt fællesskab.
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Det gode arbejdsmiljø hos PLAY
PLAY arbejder med at forny det sociale arbejde med børn og unge med fokus på
brobygning til det almene samfunds mange fællesskaber.
I PLAY tror man på, at mennesker der trives fungerer. Derfor arbejder man målrettet
efter at skabe trivsel hos både de børn og unge, som PLAY arbejder med og blandt
medarbejderne
Som kollega bliver ens egen åbenhed og evne til kommunikation om sine egne behov
og udfordringer afgørende for, at det lykkedes at skabe trivsel. Som professionel
kan man ikke levere et højt pædagogiske niveau, hvis man ikke selv er i trivsel.
Derfor har PLAY fokus på at skabe et kollegialt fællesskab – for gennem
fællesskabet kan man opnå trivsel.
Medarbejderne i PLAY opfordres til at snakke med deres kolleger og søge sparring
om deres opgaver. Det er godt at få andre vinkler, fra nogen der har prøvet noget
lignende før. Det kan skabe ro i sindet om, at man gør det rigtige. Og hvis man ikke
gør det rigtige, så er det en anledning til at justere sin indsats.
Sparringen med kolleger og ledere suppleres af workshops med kolleger omkring
specifikke emner og metoder. Endelig er der individuel supervision, som også skal
sikre trivsel, faglighed og udvikling.
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Ingredienser i forskellige dosseringer og
sammensætning
De 9 ingredienser kan ses som byggesten, der fleksibelt kan bruges, når nye
indsatser skal designes. Hvis man bliver i en madmetafor, så kan
ingredienserne fleksibelt bruges, når man skal lave den gryderet eller den
kage, der kan ses som metaforen for en social indsats. Måske er der brug for at
tilføje lidt mere eller lidt mindre af en ingrediens. Måske skal der tilføjes en
ekstra ingrediens.
Ingredienserne vil ikke altid være relevante i alle sammenhænge. De kan
fungere som en slags tjekliste, hvor man for hver ingrediens kan overveje om
og hvordan, man kan indarbejde den i indsatsen. Ligeledes vil fortolkningen
kunne være ret forskellig fra indsats til indsats. Fx. vil nogle af indsatserne
have specifikt fokus på arbejdsidentitet, mens andre arbejder med identitet
med lidt bredere briller, hvor det handler om at finde ud af, hvem man er som
menneske, og hvilken vej man skal gå i sit liv.
Ingredienserne kan også spille en forskellig rolle i forskellige faser af en
indsats. Måske er der meget støtte og omsorg i starten og flere kærlige skub
senere hen. Måske spiller fællesskabet ikke så stor en rolle i starten af
indsatsen som i den sidste del. Dette gælder fx. for PLAY, hvor der i
brobygningen i slutningen af indsatsen kommer mere fokus på fællesskaber.
Ingredienserne er udvalgt med udgangspunkt i både forskningsviden og
praksiserfaringer. Vi har fået viden fra evalueringer, beskrivende materiale,
interviews og workshop. Vi har haft en særlig opmærksomhed på at få de
unges stemmer i spil – både i læsningen af de unges stemmer i evalueringer og
ved at have unge fra indsatserne med på workshoppen.
Dette vidensgrundlag giver dog ikke nogen garanti for, at en ny indsats –
baseret på ingredienserne - vil virke. For det første er ingredienserne udledt på
tværs af ungeindsatser, der har forskellige målgrupper og forskellige formål.
Det gør, at de ikke udgør et præcist vidensgrundlag ift kausaliteten i en ny
indsats, men snarere en værktøjskasse af relevante byggesten. For det andet
vil en lokal succes altid afhænge af forhold i den lokale kontekst – fx. den
lokale organisation og samarbejdspartnere, kulturen og kompetencerne. Lokalt
vil man derfor altid skulle prioritere oversættelsesprocesser og
læringsprocesser ift at få en indsats til at virke godt netop dette sted. Her er
løbende evalueringsviden om indsatsen samt feedback fra unge, medarbejdere,
ledere og samarbejdspartnere alt sammen vigtigt til at informere
læringsprocessen.
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II. De tre arenaer for ungeindsatser:
det offentlige, civilsamfundet og
virksomheder
De tre arenaer: udfordringer og muligheder
De 12 indsatser, som indgår i analysen, er forankret i enten i en kommune eller i
civilsamfundet. De har endvidere alle på hver deres måde et samarbejde med
erhvervslivet. I det følgende vil vi beskrive de tre arenaers kendetegn – kommunen,
civilsamfundet og virksomhederne.
Denne del af analysen bygger på en hypotese om, at de tre arenaer kan noget
forskelligt, og at civilsamfund og virksomheder kan noget, som det offentlige ikke
kan, når der skal skabes gode indsatser til unge. Vi vil tydeliggøre, hvad det er de
forskellige arenaer kan – og vise, at der kan være et potentiale for, at civilsamfund
og virksomheder bliver aktiveret i langt større grad end i dag. Samtidigt vil vi vise,
at der kan være et potentiale for at udvikle offentlige indsatser – ved at lade sig
inspirere af virkemidler i civilsamfundet.
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Arena: Den offentlige sektor
Ansvaret for de fleste velfærdsydelser ligger hos det offentlige. Når det
gælder indsatser til unge, har kommunerne en central opgave som ansvarlig for
både folkeskolen og ungeindsatsen i jobcentrene, mens staten er ansvarlig for
ungdomsuddannelserne. Med ansvaret følger som regel forpligtelsen til at
betale – hvad enten en opgave på ungeområdet løses af det offentlige selv,
eller de køber ydelser af eksterne leverandører.
Den offentlige sektor skal operere inden for nogle klare rammer. Dels af den
nationale lovgivning og styring, og dels af de politiske og administrative
rammer, som man udstikker i en kommune.
I den offentlige sektor løses opgaver ofte i en klassisk ”hierarkisk søjleopdelt
organisering” - se figur - med sideordnede afdelinger opdelt på fx funktion,
geografi, produkt, specialer, målgrupper, kunder eller opgavetyper. Der er her
typisk et hierarkisk referenceforhold op imod en overordnet chef. Denne
organisering er effektiv til at løse relativt enkle og tilbagevendende problemer.
Det er muligt entydigt at placere et ansvar og medarbejdere på forskellige
områder kan opnå en høj grad af specialisering og produktivitet. Endvidere kan
der laves en enkelt økonomistyring, hvor hver afdeling har ansvar for eget
budget.

HIERAKISK SØJLEOPDELT KOMMUNAL ORGANISERING

Men når der er tale om komplekse problemer - som tilfældet er for mange unge
- så bliver søjlerne i den offentlige organisation udfordret, fordi de unge vil
have behov for indsatser fra flere forskellige afdelinger eller forvaltninger. Og
de unge har brug for, at disse er koordinerede på en meningsfuld måde.
Silotænkningen står her i vejen for en helhedsorienteret indsats.
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De offentlige sektor kritiseres ofte for at være bureaukratisk med lange
sagsgange, mange beslutningsled og meget dokumentation. Den kritiseres
også for ikke at være innovativ. Og nogle gange fremføres det, at den
offentlige sektor er dyr – og at det vil være billigere at få andre til at løse
opgaverne. Endelig kritiseres det offentlige ofte for at være for meget
”system” og for lidt ”borger” – hvormed forstås, at tingene sker for meget på
det offentliges egne præmisser – og tager for lidt hensyn til, hvad borgerne
har behov for og hvad borgerne synes god velfærd er.
Kommuner forsøger oftest at løse deres udfordringer ved at forbedre
samarbejdet på tværs af søjlerne (relationel kapacitet). Nogle steder udskilles
de særligt tunge borgersager til særlige enheder med store frihedsgrader til at
lave en helhedsorienteret løsning. Og nogle steder introduceres en
koordinerende sagsbehandler eller kontaktperson, så borgeren kun skal
kommunikere med en person i kommunen.
Ofte har den offentlige sektor bedre forudsætninger end civilsamfundsindsatser til at skabe helhedsorienterede indsatser. Det sker, når de formår at
udfylde rollen som bindeled og tovholder for de unges samlede planer og
forløb på tværs af forvaltninger og sektorer. Og det sker, når de formår at se
sig selv som bredt funderede socialarbejdere – og ikke kun som specialister på
hvert deres fagområde. Selv de bedste tilbud i civilsamfundet er ofte
afgrænsede og midlertidige – og har svært ved at opnå et samarbejde med
flere forskellige offentlige sektorer.
Nogle kommuner er dog også gode til at skabe nye løsninger ved at skabe
samarbejde med eksterne aktører - det kan være i civilsamfundet, eller det kan
være forankret hos private virksomheder. Det kan ske gennem inddragelse i
samskabelsesprocesser. Og det kan ske ved, at kommuner vælger at købe nogle
af deres indsatser forankret i andre sektorer – i stedet for alene at bruge
pengene på egne kommunale indsatser. Kommunerne kan også med fordel
tænke i at indgå partnerskaber med aktører fra andre sektorer – om i
fællesskab at løse et samfundsproblem.
Kommunerne kan også udvikle sine egne indsatser ved at tage ved lære af
andre sektorer – fx den måde man ofte arbejder på i civilsamfundet. Se mere i
næste afsnit om civilsamfund og i nedenstående case fra Vindmøllen.
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Vindmøllen: et kommunalt unge-jobcenter, der henter inspiration fra
civilsamfundet
Vindmøllen er et kommunalt tilbud, men ligner på flere parametre en
civilsamfundsindsats. Det gælder den fysiske fremtoning af tilbuddet, og det
gælder den måde borgerne mødes. Man udvikler og afprøver i Vindmøllen nye
tiltag, der kan få flere 16-27-årige i gang med at finde deres vej ind i job eller
uddannelse. Esbjerg Jobcenter driver Vindmøllen, men der er tale om et neutralt
sted, hvor unge kan møde andre unge og få vejledning fra deres faste
ungeadvisor. Vindmøllens indretning er hyggelig og indbydende – og jobcenterets
karakteristiske logo er ikke på døren.
Der er særligt fokus på det relationelle og at skabe et bredere og mere robust
netværk for den unge. De unge er medskabere af en række fællesskabsaktiviteter
i huset med fokus på kultur og det sociale. Vindmøllen er placeret i den tidligere
efterskole Bieringhus i Østerbyen i Esbjerg. Den geografiske placering af
Vindmøllehuset er et vigtigt parameter for succes. Vindmøllehuset skal være let
tilgængeligt for de unge. Endvidere giver placeringen mulighed for at indgå i
samarbejder med andre aktører i byen.
Jobcenterchef i Esbjerg Kommune, Pia Niemann Damtoft, fortæller:
Jeg vil gerne udbrede elementer af tilgangen i Vindmøllen mere bredt i vores
beskæftigelsesindsatser i Esbjerg Kommune – fx. den måde de møder de unge på.
Og jeg vil gerne bruge Vindmøllen til at skabe en ny historie om jobcentrene – at
vi kan være et trygt sted, og at vi er her for at hjælpe borgerne. Så måske vi på et
tidspunkt skal have et lille jobcenterlogo på Vindmøllens bygning.
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Arena: Civilsamfundet
Civilsamfundet udgøres af frivillige organisationer, socialøkonomiske
virksomheder, boligforeninger og meget mere. Civilsamfundet er alt det, der
ikke er den offentlige sektor og som ikke er markedet. Nogle gange tales der
om den tredje sektor.
I vores analyse af de 12 ungeindsatser, har vi ønsket at undersøge, om
civilsamfundsorganisationer kan noget særligt, som kommunerne ikke kan. I
dialogen med de indsatser, der er forankret i civilsamfundet, har vi derfor
spurgt ind til, om der er noget de særligt kan – og som det offentlige system
måske ikke er så gode til.
I det følgende gives 5 bud på, hvad det er civilsamfundet særligt kan, når der
skal skabes en bedre fremtid for flere unge. Hertil kan lægges argumenter fra
del I om ingredienser, hvor flere af ingredienserne måske har størst styrke, når
de finder anvendelse i civilsamfundet. Se bokse i forbindelse med ingrediens 2
(at være en del af et hold), ingrediens 3 (at mødes om at gøre noget sammen)
og ingrediens 5 (man skal bidrage til noget ægte).

1) Civilsamfundet som tryg ramme for de systemtrætte unge
Mange unge uden uddannelse og job har flere års erfaringer med ”systemet”.
Nogle har været anbragt, nogle har været i specialindsatser i skolesystemet,
har haft kontaktpersoner tilknyttet eller har oplevet gentagne møder med
sagsbehandlere og jobkonsulenter i jobcenteret.
Fælles for mange unge er en historie om ”systemtræthed” – at de oplever et
offentligt system, der ikke er trygt, som ikke forstår dem, og som ikke er
hjælpsomt. Mange unge oplever det derfor som virksomt, at de får lov at blive
en del af en indsats i civilsamfundet, hvor de bliver mødt på nye måder og med
færre krav. Unge fra KBH+ Askovfondens’ s Projekt16 sætter ord på dette:
Jobcenteret er ikke vigtigt her, hvad der rører sig hos den unge er vigtigt!
I KBH+ bliver man ikke målt på ting som i Jobcentret.
Jobcenteret repræsenterer at man skal fra a til b.
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Hos Fundamentet peger de på, at det er vigtigt, at de - som udførende
indsats og kun delvist offentligt betalt indsats - ikke har en myndighedsrolle
over for borgeren. De oplever, at det giver de unge tryghed, og at de unge
derfor tør være åbne om deres udfordringer og drømme.
Af disse udsagn udleder vi ikke, at jobcenteret behøver at være et utrygt
sted. Bl.a. erfaringerne fra Vindmøllen viser, at man godt kan skabe et trygt
jobcenter. Men fordi mange unge har haft dårlige oplevelser i deres konkrete
jobcenter, så får det værdi, at de kan få en indsats i regi af en aktør i
civilsamfundet.

2) Civilsamfundet introducerer de unge for nye arenaer
Civilsamfundet er til stede, hvor folk lever deres hverdagsliv. I foreninger, i
boligområder, i regi af kulturinstitutioner. Ved at ungeindsatserne er
forankret i civilsamfundet, bliver det en naturlig måde at blive introduceret til
nye arenaer, der fremadrettet kan spille en rolle i deres liv. Ofte er de nye
arenaer forbundet med konkrete aktiviteter - fx sport, kunst eller løsning af
konkrete arbejdsopgaver (jf. også ingrediens 3 om et fælles tredje). Man kan
derfor argumentere for, at civilsamfundet står stærkere, når det gælder
brobygning til almene arenaer (jvf. Ingrediens 4 om brobygning).
Det er også karakteristisk, at nogle af indsatserne møder de unge i en meget
anden kontekst, end den de kender fra kommunale indsatser. Et eksempel er
Mind Your Own Business, der fx opstarter deres iværksætterforløbet på
øverste etage i Boston Consulting Group. Sådan en ramme sender et markant
anderledes signal til de unge:
Det føles som et privilegium. Man får en følelse af selvsikkerhed
og optimisme om ens fremtidsmuligheder.
- Ung fra Mind Your Own Business
Hos FRAK har de fokus på, at de unge kommer ud i andre områder af
København, end deres eget lokalområde, og til steder uden for det centrale
København. Det sker fx, når de sanker ukrudt på Vestamager, og når de
pakker chokolade for Social Foodies i Vedbæk. I nye kontekster møder de
samtidigt nye sider af sig selv.
Også i den offentlige sektor kan man have fokus på at introducere de unge for
nye arenaer. Mange steder vil det dog kræve en ny forståelse af kerneopgaven
blandt kommunale ledere og medarbejdere.
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3) I civilsamfundet kan man bygge et varigt fundament op om de
unge
Mange indsatser i civilsamfundet er tilgængelige i de unges hverdag i et
bredt tidsrum. Og de vil blive ved med at være det – også, når en mere
formel indsats løber ud. De er der, når de unge har brug for dem. Dette ses
mere sjældent hos indsatser forankret i kommunen.
Hos KBH+ Askovfonden deltager de unge i et 16-ugers forløb. Men både
under og efter forløbet kan de benytte sig af de øvrige aktiviteter hos
KBH+: gå til kreative aktiviteter, til yoga eller til koncerter. Det er også
muligt at få praktik i cafeen eller blive frivillig. Fællesskabet i KBH+ er en
varig ramme, som bliver ved med at være der.
Tilsvarende hos Fundamentet. Nogle unge hos Fundamentet har en visiteret
indsats fra jobcenteret, andre unge kommer bare, fordi det er et rart sted
at være, hvor der er mulighed for fællesskab, spisning og deltagelse i
aktiviteter. De unge er velkomne i Fundamentet så længe de har lyst, og
der er åbent hos Fundamentet de fleste dage i ugen.
Hos Aspiranterne har man placeret sin indsats på kulturværftet – hvor
mange af byens kulturtilbud holder til. Hermed bliver de unge introduceret
til byens kulturtilbud – tilbud, de som borgere i byen kan blive ved med at
bruge efter at de er færdige med at være hos Aspiranterne.
Kunsten i både kommunale og civilsamfundsforankrede ungeindsatser
bliver endvidere at få brobygget den formelle betalte indsats over til, at de
unge finder en plads i civilsamfundets arenaer (jf. også ingrediens nr. 4, at
bane vejen til andre fællesskaber). Det gælder fx. idrætsklubben,
kulturinstitutionerne og aktiviteter i boligområderne.

4) Civilsamfundet er en adgang til ikke-professionelle relationer
Udsatte unge har ofte mødt mange fagprofessionelle i deres liv, der
forsøger at løse deres problemer – læreren, psykologen, pædagogen,
sagsbehandleren, kontaktpersonen, mentoren. Men de er alle professionelle
folk, der får løn for det, de gør. Og ofte er det en relation, som vil
forsvinde, så snart at indsatsen ophører.
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I mange civilsamfundsorganisationer har man frivillige tilknyttet. En af
deres kvaliteter er netop, at de ikke er professionelle. Hos Fundamentet
har man fx mange frivillige tilknyttet – som mentorer, som massører mv.
Mange af de unge hos Fundamentet giver udtryk for, at det har en helt
særlig betydning at få en relation til en person, der gør det fordi de har
lyst – og ikke fordi de får penge for det.
Samtidigt skal det fremhæves, at der også er mange lønnede medarbejdere,
der udviser stort engagement og ”offervilje” ved at gøre noget ekstra for
de unge eller ved at møde dem med oprigtige interesser og ambitioner.
Den brobyggende indsats som fremhæves i ingrediens 4 (at bane vejen til
andre fællesskaber) kan ses som en måde at give de unge adgang til ikkeprofessionelle relationer i deres liv.

5) Der er en stor innovationskraft i indsatser forankret i
civilsamfundet
Indsatser forankret i civilsamfundet har alt andet lige større frihedsgrader
end de offentlige indsatser. De er ofte forankret i mindre organisationer,
der derfor er mere agile og de er ikke underlagt kommunens mange regler
og kommunens hierarkiske struktur. En stor del af de udvalgte indsatser i
denne analyse er da også forankret i civilsamfundet. Mudi Jarkass, der er
daglig leder i FRAK, formulerer det således:
I FRAK har vi en kunstnerisk frihed til at skabe kreative og håndholdte
løsninger sammen med de unge.
Indsatser, der sælger ydelser til kommunerne kan dog ikke helt undslippe
sig kommunens regler. De vil typisk skulle dokumentere deres kvalitet samt
bidrage til den kommunale dokumentation i form af opfølgning på
handleplaner mv. Indsatser, der har fået opgaver via et udbud vil endvidere
skulle leve op til ofte meget detaljerede krav i udbudsmaterialet.
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Christoffer Hansen fra PLAY ser innovationskraften i civilsamfundet som et
centralt karakteristika – og påpeger, at denne innovation er vigtig for
sektorens overlevelse:
Det er vigtigt at forstå, at vi som socialøkonomisk virksomhed har
hånden på kogepladen. Hvis vi ikke leverer, så holder kommunerne
op med at købe forløb hos os. Og vi skal levere hver gang.
Har kommunen en dårlig oplevelse med en ung, der er i forløb hos PLAY,
så kan vi hurtigt være færdige som leverandør. Derfor er vi nødt til hele
tiden at udvikle os fagligt, så vi kan levere det, som de unge har behov for.
Jeg oplever ikke, at der er det samme pres på de kommunale leverandører –
og derfor er de ikke lige så gode til at forny sig.
Christoffer Hansen peger endvidere på, at man i civilsamfundet ofte er
bedre til at holde fokus på, hvad det er barnet, den unge eller familien har
brug for – og ikke kun på, hvad der er skrevet ned i en handlingsplan: ”Når
jeg er ude i en familie, så bliver min opgave nogle gange omformet. Det kan
være, at vi i dialogen med familien samtidigt hjælper med at gøre rent,
fordi der er brug for, at der kommer styr på hjemmet. Her oplever jeg, at
man i kommunen ikke udviser denne kreativitet på samme måde. Måske
fordi man ikke vil træde andre kommunale medarbejdere over tæerne”.
Det er samtidigt vigtigt at fremhæve, at der er områder, hvor
civilsamfundet er udfordret i deres opgaveløsning – sammenlignet med en
offentlige sektor.
Det kan for det første gælde, når der skal etableres samarbejder på tværs
af de offentlige sektorer. Her kan det være svært for en
civilsamfundsorganisation at få fx. både et jobcenter og en
socialforvaltning bragt i spil som samarbejdspartnere.
Og det kan for det andet gælde i forhold til civilsamfundsorganisationernes
usikre økonomi, hvor de både er afhængig af fonde, kommunen og andre
finansieringskilder – se også nøgle tre om ressourcer i del III. Her kan der
være fare for, at organisationerne blot gør det, som de har lovet fondene
eller andre bevillingsgivere frem for det, som de enkelte unge har behov
for. Der kan også være fare for, at civilsamfundsorganisationerne ikke er
ærlige omkring fejl og manglende succes’er – fordi de skal bringe sig i
stilling til næste fondsbevilling eller indkøb fra kommunen.
DEL II.
SIDE 49

Arena: Private virksomheder
Den tredje vigtige arena er de private virksomheder. Mange virksomheder vil
gerne være med til at tage et socialt ansvar - men mange kender ikke til de
konkrete muligheder, og nogle gange er der brug for støtte til både
virksomheden og de unge, hvis et samarbejde skal blive en succes.
Rigtig mange af de 12 indsatser samarbejder med private virksomheder. Men
det sker på forskellig vis:
Der samarbejdes om at skabe praktik og job for unge – det kan være
fritidsjob eller det kan være ordinære ansættelser i mange eller få timer.
Her kan indsatsen være at støtte de unge både forud for jobbet og
samtidigt med, at de er i virksomheden (efterværn/fastholdelsesstøtte).
Endvidere kan indsatsen gå ud på at skabe et godt match mellem
virksomheden og den unge. En indsats som KLAR TIL START har som deres
kerneydelse at støtte unge ude i virksomhederne. Det gælder også i
Reconnect, hvor de unge, der er i job eller uddannelse får støtte fra deres
ReConnect-konsulenter så længe de oplever at have behov for det. Og det
gælder NExTWORK, hvor de unge indgår i et netværk, der støtter op om
deres praktik ude i virksomhederne.
Virksomhederne køber ydelser fra organisationer, der har unge ansat. Det
kan fx. være unge fra FRAK, der vedligeholder grønne områder og
producerer sodavand, der sælges i Irma.
Virksomheder leverer frivillig arbejdskraft til ungeindsatser, fx. når
konsulenter fra Boston Consulting rådgiver unge fra Mind Your Own
Business.
Der er de seneste år rigtig mange gode erfaringer med at etablere
virksomhedsnetværk med fokus på social ansvarlighed. I Hjørring har man i
regi af Ungegarantien etableret et særligt netværk af virksomheder, der ønsker
at bidrage til, at de unge i Hjørring Kommune får en positiv destination, se
boks. Også i regi af NExTWORK etableres der virksomhedsnetværk, der ønsker
at tage et socialt ansvar, se boks på næste side.
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I samarbejdet med virksomheder kan der være brug for ”partnerskabstænkning”. I et partnerskab er man optaget af et fælles mål – fx. at flere unge
finder vej til uddannelse og arbejde. Men man er også optaget af, hvad der
særligt er vigtigt for de andre parter – at alle parternes bundlinjer er vigtige.
Kommuner og civilsamfundsorganisationer skal være gode til at forstå, hvad
der skaber værdi for de private virksomheder – så samarbejdet bliver
attraktivt: Det kan være en økonomisk værdiskabelse. Det handler fx. om, at
det skal være nemt at ansætte uden for meget bøvl. Det handler om, at ansatte
og praktikanter bidrager til produktion og opgaveløsning. Og det kan handle
om, at virksomhederne får konkurrencefordele, skabt gennem branding, når
virksomheden kan præsentere sig som rummelig og socialt ansvarlig og på den
måde styrker sit omdømme. Virksomheder får også en social værdiskabelse ved
at tage ansvar for unge og ved at ansætte ledige unge med udfordringer. Det
gælder både for lederne og for medarbejdere. Det kan bidrage til, at arbejdet
bliver mere meningsfuldt og at medarbejderne bliver mere loyale.

Ungegarantien i Hjørring Kommune
Virksomhederne i Hjørring Kommune står bag navnet ’Ungegarantien’, fordi
de gerne vil forpligte sig i et partnerskab med kommunen. Virksomheder og
kommune er fælles om visionen og indgår i et netværk sammen. For
virksomhederne handler det også om at sikre fremtidens arbejdskraft i
Hjørring. 151 virksomheder er pt med. De bliver gennem en kontrakt
garantipartnere og garanterer, at de vil:
Hjælpe alle unge, der henvender sig, med at forfølge deres positive
destination – og guide den unge videre til en anden aktør i
Ungegarantien, hvis virksomheden ikke kan tilbyde den unge job, praktik
eller læreplads
Tage imod udsatte unge i rimeligt omfang
Være ambassadører for Ungegarantien
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I Reconnect prioriteres en tæt relation til arbejdspladser og
uddannelsessteder
Reconnect er en ungeindsats, der bygger på den evidensbaserede tilgang
og metode IPS. I indsatsen er samarbejdet med virksomheder og
uddannelsessteder i centrum. Konsulenterne opbygger relationer til
arbejdsgivere og uddannelsessteder i lokalområdet baseret på deltagernes
ønsker og præferencer. Og konsulenterne støtter de unge imens de er på
arbejdspladserne eller på uddannelsesstederne. Denne støtte er
tidsubegrænset – den fortsætter så længe de unge selv synes, de har et
behov. Konsulenterne kan også støtte arbejdspladser og uddannelsessteder
i at skabe gode rammer for de unge.

I KLAR TIL START giver virksomhederne jobgaranti
KLAR TIL START er et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb til unge og
voksne med autisme. Sammen med en personlig vejleder finder unge med
autisme ud af, hvad de er særligt gode til, og hvilke ting, de har brug for
ekstra hjælp til. De unge lærer at håndtere de personlige og sociale
udfordringer, som kan gøre det svært at fungere på en arbejdsplads. Hele
forløbet foregår på en almindelig arbejdsplads. KLAR TIL START giver
jobgaranti. Det betyder, at de unge er sikret en fastansættelse i en privat
virksomhed, når de har gennemført kurset tilfredsstillende.

Matchevents og virksomhedsnetværk i NExTWORK
Et centralt virkemiddel i NExTWORK er matchevents, hvor det lokale
erhvervsliv og unge møder hinanden - og hvor de unge vælger den
virksomhed, de gerne vil i praktik i, jf. casebeskrivelse under ingrediens nr. 1.
Virksomhederne i matcheventet har også deres eget netværk, der tager et
medansvar for de unge og finder løsninger i fællesskab. NExTWORK er til
stede i flere kommuner, og der er i hver kommune et lokalt
virksomhedsnetværk. Der hvor netværkene fungerer bedst har
virksomhederne ”committet” sig på sagen. De har fået en identitet og en
stolthed omkring at deltage i netværket, og de byder ind med kreative
måder de kan hjælpe. Fx. tilbød nogle virksomheder i Vejle at deltage i
videomøder med de unge – fordi man ikke kunne mødes fysisk på grund af
corona.
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Kan arenaerne bruges på nye måder?
Både civilsamfundsorganisationer og virksomheder står parat til at tage et
større ansvar for at hjælpe unge på vej i livet. Analysen af ungeindsatserne
peger på, at der er potentialer i at aktivere dem langt mere.
Det vil kræve, at det offentlige bliver bedre til at række ud efter løsninger, der
ikke bor hos dem selv. Og det vil kræve et skift fra, at det offentlige ser sig
selv som løsningen hen imod at de faciliterer løsninger for borgerne, der hvor
de bor, går til aktiviteter og arbejder. I næste del af analysen vil vi uddybe,
hvad sådan et skifte kan bestå i, og hvad det kræver.
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III. Nøgler til at skabe et nyt system,
der giver flere unge mulighed for at
finde en vej i livet
De fire nøgler til et systemskifte
De 9 virksomme ingredienser i ungeindsatser i del I kan tjene som inspiration til
politik- og praksisudvikling i vores velfærdssystem.
Ingredienserne kan bruges som konkret inspiration, når nye ungeindsatser skal
designes i kommuner og i civilsamfundet. Ingredienserne er så generelle, at de
fleksibelt kan bruges i mange forskellige kontekster og til unge i mange forskellige
livssituationer.
Ingredienserne fortæller os også noget om, hvordan et fremtidigt system skal se ud,
hvis det skal være en god ramme om de unges liv. Hvad skal vi være opmærksomme
på, og hvor skal vi lave nogle ændringer? Ingredienserne tegner med andre ord
konturerne af det systemskifte, der er behov for - et nyt system, hvor kommuner,
civilsamfund og virksomheder i samarbejde skaber bedre muligheder og trivsel for
unge i fremtiden.
For at afdække behovet for et systemskifte nærmere trækker vi på ROCKWOOL
Fondens Interventionsenheds fire nøgler. Nøglerne beskriver fire aspekter af et
system, der må lirkes op og forandres, for at opnå egentligt fornyelse:
Formål (kan der sættes mere fokus på det hele menneske?)
Magt og beslutningskraft (kan de unge få større magt over deres liv? Og kan de
fagprofessionelle få større frihedsgrader?)
Ressourcer (kan nye aktører byde ind og tage ansvar og kan de offentlige midler
bruges på en bedre måde?)
Relationer (kan vi blive bedre til at understøtte de unges relationer – og kan der
skabes nye og stærkere relationer mellem offentlige aktører, civilsamfundet og
virksomheder?)
Vi vil i de følgende afsnit udfolde det systemskifte, som ingredienser og cases peger
os i retning af – med udgangspunkt i de fire nøgler.
For hver af de fire nøgler er det relevant at indtænke en styrket rolle for de unge
selv - for de bør ses som de vigtigste spillere i skabelsen af et nyt system. Dette vil
for mange kommuner indebære et perspektivskifte – hvor unge går fra at være
genstand for en forandring til at være medskaber af en forandring – hvad enten det
gælder systemets generelle indretning, eller de unges eget liv – fx i valg af
uddannelse eller i en indsats i jobcenteret.
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Nøgle 1: Skift formål
Den første nøgle til et systemskifte handler om et skifte i forståelsen af
formålet med systemet. Det handler om, at aktørerne i systemet taler om
udfordringerne på nye måder og at der skabes nye narrativer om den
opgave, som skal løses. Et skifte i formål vil ofte pege os imod nye typer af
løsninger. Et skift i formål er mere end overskriften på en strategi – det er
et skift hen imod en ny forståelse, som er indlejret blandt alle aktørerne i
systemet.
Dialogen med de unge og de fagprofessionelle i de 12 indsatser tegner et
billede af et formål i det eksisterende system, hvor der er et stort fokus på
hurtigt at komme i uddannelse og job.
Flere af de ingredienser, som blev præsenteret i første del af analysen
leder imidlertid hen imod behovet for, et skifte hen imod at formålet er, at
de unge finder en vej i livet drevet af lyst og interesser (ingrediens nr. 1),
hvor trivsel og livsmestring er lige så vigtigt som uddannelse og job. Der
peges endvidere hen imod, at den hurtige og lige vej igennem systemet
erstattes af muligheden for at gøre sig sine erfaringer og vælge om – alt
imens man bliver skubbet tilpas i den rigtige retning (ingrediens nr. 7).
I det eksisterende system er der ofte forskellige formål alt efter om man
befinder sig i beskæftigelsessystemet eller det sociale system. I mange
helhedsorienterede indsatser er man optaget af at lave et skift fra
siloernes opdelte formål. Man vil væk fra, at formålet enten er
trivsel/livsmestring eller et job – og hen imod at trivsel/livsmestring og et
job kan udgøre sideordnede fælles formål – som både socialforvaltningen
og jobcenteret kan sigte efter. Et eksempel er Vindmøllen i Esbjerg
Kommune, hvor unge i jobcenteret tilbydes en håndholdt indsats, hvor der
er fokus på relationer og fællesskab og at prøve forskellige ting af. På
langt sigt er målet job og uddannelse, men på kort sigt er det lige så
vigtigt, at de unge kommer i trivsel og finder ud af, hvad der vil være det
rigtige for dem i deres liv.
Et nyt formål kan være et centralt omdrejningspunkt, når aktører på tværs
af sektorer skal løse en opgave sammen. Det er det, der er grunden til, at
vi overhovedet skal samarbejde. Det fælles formål kan her med fordel
skabes af aktørerne i fællesskab, så alle har et ejerskab til det.
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Et eksempel er Ungegarantien i Hjørring Kommune, hvor virksomheder og
kommune er gået sammen om at arbejde for at alle unge i Hjørring Kommune
finder sin ”positive destination”. Og det er vel at mærke den enkelte unge,
der er i førersædet – hverken kommune, skole, forældre eller virksomheder.
Virksomhederne i Hjørring Kommune står bag navnet ’Ungegarantien’, fordi
de gerne vil forpligte sig i et partnerskab med kommunen. Virksomheder og
kommune er fælles om visionen og indgår i et netværk sammen. For
virksomhederne handler det også om at sikre fremtidens arbejdskraft i
Hjørring. Virksomhederne bliver gennem en kontrakt garantipartnere, og
garanterer, at de vil: hjælpe alle unge, der henvender sig, med at forfølge
deres positive destination, tage imod udsatte unge i rimeligt omfang og være
ambassadører for Ungegarantien. Med denne indsats har man altså gennem
en fælles vision mobiliseret helt nye ressourcer i Hjørring – ressourcer, som
ikke tidligere blev brugt på de unge. Der er store potentialer i på lignende
vis at mobilisere ressourcer hos virksomheder i andre dele af landet.
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Nøgle 2: Skift i magt og beslutningskraft
Den anden nøgle til et systemskifte handler om at skabe nye rammer, der
ændrer, hvor magten og beslutningskraften ligger i systemet. Der kan fx
ske et skift i, hvem der beslutter konkrete indsatser eller metoder og i,
hvordan ressourcer skal bruges.
Et vigtigt skift i beslutningskraft er skiftet fra, at systemet og de
fagprofessionelle bestemmer og hen imod, at det er de unge, der
bestemmer. Hvis ingrediens 1 om at lade lyst og interesser vise retning skal
have styrke, så kræver det netop et sådan skift. Det kræver et system, hvor
medarbejderne lærer at sidde på deres hænder. De skal afholde sig fra at
”fixe” de unges problemer og i stedet støtte de unge i det, som de drømmer
om. Samtidigt skal man her være opmærksom på, at de unge ikke
nødvendigvis har veldefinerede drømme. Medarbejderne skal ofte støtte de
unge i at navigere i en ambivalens, hvor man tør prøve noget af og lære
heraf – uden at dette ses som en fejl. Fx hvis en uddannelse eller et job
ikke viste sig at være det, man havde drømt om, eller den unge ikke kunne
håndtere kravene. Det er altså vigtigt at arbejde med læring af erfaringerne
– samtidigt med, at de unge fortsat skal opleve at bestemme retningen for
deres liv.
Både de unge og samarbejdspartnere fra andre sektorer kan få større
indflydelse eller beslutningskraft ved, at de bliver inddraget som
medskabere af forandringer. Det kræver, at de offentlige organisationer tør
invitere dem indenfor i udviklingsrummet af nye løsninger. Før en sådan
samskabelsesproces er det vigtigt at forventningsafstemme med de aktører,
som inviteres med ind i processen. Hvor stor indflydelse vil de få? Kan de
kun give forslag og ideer? Eller vil man også delegere en vis
beslutningskompetence til de samskabende miljøer? Uden denne
forventningsafstemning kan de unge og samarbejdspartnerne risikere at stå
skuffede tilbage – med en oplevelse af at have været pseudoinddraget.
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Flere af ingredienserne peger også på behovet for et skift hen imod større
beslutningskraft hos de fagprofessionelle – frem for højere oppe i
systemet. Det gælder fx ingrediens 7 om at blive skubbet tilpas i den
rigtige retning. Her kan der være brug for et skift væk fra rigide proces- og
metodekrav i arbejdet og hen imod mere fleksibilitet til at møde den enkelte
unge i en håndholdt indsats og ud fra deres egne drømme. Det gælder også
ingrediens nr. 4 om at bane vejen til andre fællesskaber. Hvis brobygning
og etablering af nye netværk i højere grad skal være en kerneopgave, så
kræver det beslutningskraft og frihedsgrader hos den enkelte
fagprofessionelle. Det er fælles for de 12 ungeindsatser, at de har relativt
store frihedsgrader til en sådan håndholdt indsats, og at de ser fleksibilitet
som en central del af deres DNA. De har generelt store frihedsgrader til at
træffe beslutninger ud fra egen intuition og faglige skøn – og ud fra deres
kendskab til de unge.
Særligt på beskæftigelsesområdet er der lovgivningsmæssigt og
styringsmæssigt mange krav til processer og metoder. Her er der brug for
et skift hen mod mere fleksible lovgivningsmæssige rammer – bl.a. ved, at
Folketinget forenkler LAB-loven. Der er ligeledes brug for et skift i de
enkelte kommuners styring – væk fra tæt styring gennem måltal og
proceskrav og henimod større frihedsgrader til de enkelte medarbejdere.
Mange af civilsamfundsorganisationerne fremhæver, at deres styrke netop
er, at de fagligt har store frihedsgrader i den måde de løser opgaverne på –
og at det er noget, der adskiller dem fra kommunale indsatser. Det gør det
nemmere for dem, hævder de, at arbejde fleksibelt og håndholdt med de
unge – på de unges egne præmisser. Samtidigt er der også i det offentlige
system et stort potentiale i at give de fagprofessionelle og lokale
afdelingsledere større frihedsgrader til at lave håndholdte indsatser.
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Nøgle 3: Aktivering af nye ressourcer
Den tredje nøgle til et systemskifte handler om at aktivere nye ressourcer i
og uden for systemet. Det kan være et skift i, hvilke økonomiske ressourcer,
der bruges, men det kan også være et skift i ressourcer i form af mennesker,
viden eller teknologi.
En håndholdt ungeindsats – baseret på alle eller udvalgte af de ni
ingredienser – kan være dyr. Det gælder uanset, om den er forankret i
kommunen eller civilsamfundet. Det er derfor relevant at kigge på et skift
væk fra, at det alene er de offentliges ressourcer, der skal løse indsatsen og
hen imod, at andre ressourcer bringes i spil. Hvilke nye ressourcer i
systemet kan aktiveres? Kan vi mobilisere nogle aktører, der gerne vil
bidrage til formålet om at give flere unge muligheden for at finde en vej i
livet?
Det kan være ressourcer i erhvervslivet, som gerne vil bidrage, hvis
formålet er meningsfuldt og der ikke er for meget bøvl og bureaukrati
forbundet med at bidrage. Ungegarantien i Hjørring Kommune er et godt
eksempel (jf. virksomheder som arena og nøgle 1 om et nyt formål).
Det kan også være ressourcer i civilsamfundet, hvor der ofte er frivillige
kræfter, der ønsker at bidrage og hvor fonde og øvrige privat indsamlede
midler ofte bidrager til den samlede opgaveløsning. Blandt de 12 cases har
særligt Fundamentet og Mind Your Own Business mange frivillige tilknyttet
indsatsen.
Nogle civilsamfundsorganisationer forsøger helt eller delvist at frigøre sig
fra offentlige midler, så de ikke er alt for afhængige af de krav kommunen
stiller og den usikkerhed, der ofte er forbundet med kommunal finansiering.
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Det gælder bl.a. Fundamentet, som har fokus på at få flere indtægter fra
erhvervspartnere og hermed gradvist gøre sig mere uafhængig af kommunen.
Det gælder KBH+ Askovfonden, der i deres Projekt16-indsats er
fondsfinansieret. Og det gælder hos Aspiranterne, der dels orienterer sig mod
flere forskellige kommunale forvaltninger og også tænker i helt andre
finansieringsformer, jf. denne figur:

ASPIRANTERNE: AFPRØVNING AF FINANSIERINGSMULIGHEDER SAMMEN MED KOMMUNER, VIRKSOMHEDER OG KULTURLIV

Det kan også være relevant at kigge på dem måde, som det offentlige i dag
bruger ressourcerne på. Der kan være behov for et skift hen imod et offentligt
system, der bruger ressourcerne på nye måder. Set fra kommunens perspektiv
er der ofte for få penge i de sædvanlige kasser. Det gælder fx i jobcenteret,
hvor det gennemsnitlige beløb til en ledig ikke er særligt stort. Typisk har den
enkelte sagsbehandler ikke lov til at bevilge disse dyre indsatser uden at have
fået tilladelse højere oppe i systemet. I jobcenteret er man ikke mindst
udfordret af, at den såkaldte ”Arne-Reform” skal finansieres gennem
besparelser i jobcenteret. Men manglen på ressourcer vil også ofte gælde i
folkeskolerne, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, hvor
det kan være svært at finde ressourcer til en ambitiøs støtte til unge, der har
udfordringer.
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I den offentlige sektor kan et skift i ressourcer være at gå væk fra at se
ungeindsatser som en udgift og hen imod at se dem som en investering. Ved at
bruge penge nu og her på en dyr, men virksom indsats vil der på sigt kunne
spares penge i både kommunale, regionale og statslige kasser. Dette perspektiv
har de bl.a. i den kommunale jobcenterindsats i Vindmøllen, hvor ambitionen er,
at indsatsen på sigt (efter en periode med fondsmidler) skal kunne finansieres
som en social investering. I en sådan konstruktion kan eksterne investorer – fx.
Den Sociale Kapital Fond – finansiere indsatsen og kommunen skal betale
fonden, såfremt de unge kommer i arbejde. En social investering kan også ske
internt i kommunen (uden en ekstern investor) - ved at prioritere penge til
indsatsen i kommunen her og nu – mod en forventet besparelse i kommunen
efter nogle år. Det er tilgangen i Ungegarantien i Hjørring Kommune. Der er dog
ikke opstillet en konkret businesscase i Ungegarantien, da besparelserne godt
kan ligge mange år ude i fremtiden. I Hjørring Kommunes Jobcenter har man til
gengæld med held lagt en businesscase ind i budgettet. Det er sket i
forbindelse med ”Hjørringmodellen” i Jobcenteret, der bl.a. indebærer en
investering i markant lavere sagsstammer for medarbejderne. En stor
investering blev efter nogle år tjent hjem gennem sparede udgifter til
forsørgelse.
Oplevelsen fra flere civilsamfundsindsatser er, at det i det nuværende system er
svært at trænge igennem med investeringsargumentet. Civilsamfundsindsatsen
KLAR TIL START har fået lavet en businesscase, der viser, at der på sigt spares
mange penge ved at købe deres indsats – fordi de får rigtig mange unge i varigt
job. 80 pct. af alle kandidater gennemfører således KLAR TIL START med et
tilfredsstillende resultat og får en varig ansættelse. Og 95 pct. af alle
kandidater, der siden 2013 er ansat efter KLAR TIL START er stadig i jobbet.
Alligevel er det svært for KLAR TIL START at få kommunerne til at investere i
deres indsats.
Målet om at brobygge til fælleskaber i civilsamfund eller i arbejdsfællesskaber i
erhvervslivet (jvf ingrediens 4), kan også ses som en investering. Hvis fx
kommunen bruger en større del af ressourcerne på brobygningsindsatser, så
kan investeringen måske hentes hjem ved, at de kommunale forløb på sigt bliver
afkortet. Man kan altså forestille sig et skift i ressourcer fra forholdsvis
langvarige offentlige forløb henimod mere intensive brobygningsindsatser.
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I den offentlige sektor kan et skift i ressourcer også være et skift væk fra, at det
er de enkelte søjler, der skal finansiere en indsats og hen imod en
helhedsorienteret tilgang, hvor ressourcer fra flere forskellige forvaltninger eller
sektorer tænkes sammen. I Reconnect modtager de unge psykosocial støtte i
kommunalt regi sideløbende med indsatsen rettet mod job og uddannelse. Det kan
være fra tilbud i jobcenteret, socialforvaltningen eller sundhedsforvaltningen. I
indsatsen IPS, som Reconnect bygger på, samtænkes ressourcer fra den regionale
psykiatri med ressourcer fra jobcenteret. Der er formentligt et stort potentiale
ved at man i det offentlige system bliver langt bedre til at samtænke ressourcer
på tværs af forvaltninger – fx så ressourcer koblet til Serviceloven bruges til at
understøtte en uddannelsesindsats eller en jobrettet indsats til unge.
Vores cases og ingredienser peger også på, at der er behov for et skift væk fra, at
ungeindsatser finansieres af midler bundet op på cpr. numre og hen imod, at
midlerne er koblet op på indsatser, der har fokus på fællesskaber (hvor alle ikke
har en sag i systemet).Jf. også ingrediens 2 om at være en del af et hold. I PLAY
får børn og unge tilknyttet en træner, der typisk finansieres af enten
Socialforvaltningen eller skoleforvaltningen. Men i brobygningsarbejdet arbejder
PLAY ofte med hele fællesskabet – hvad enten det er i skolen eller i
Idrætsforeningen – selvom midlerne er allokeret til et enkelt barn. Det kan godt
være dilemmafyldt. Hos FRAK oplever man, at det er nemmere at samarbejde med
kommunen om individuelle indsatser, som fx en kontaktperson, mens det er
sværere at få kommunen til at allokere midler til deres fællesskabsbaserede
indsatser som sodavandsforløb, jobcamps i ferier og skoleindsatser til en gruppe
af unge fra en given skole. Flere af indsatserne efterspørger et skift, hvor flere af
kommunens midler anvendes til fællesskabsorienterede indsatser og ikke kun til
individer. Det er der ofte mulighed for i lovgivningen, men det er typisk på de
cpr-nummer-baserede konti, at der er flest penge i kommunen.
I forhold til kommunernes økonomi er der også brug for et skift væk fra at
indsatser primært indkøbes fra kommunens egne hylder og hen imod at man kan
bruge pengene på den mest relevante indsats – hvad enten den er forankret i
kommune eller civilsamfund. Mange civilsamfundsindsatser oplever, at
kommunerne er meget tilbageholdende med at visitere til dem. Generelt oplever
mange af civilsamfundsindsatserne, at de ikke er kommunens første valg –
kommunen vælger – enten af vane eller af økonomiske hensyn - ofte at bruge
egne tilbud først. De rækker først ud mod civilsamfundet, når de ikke selv har
noget på hylden.
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Hvis ressourcerne skal bruges anderledes kræver det viden om civilsamfundets
indsatser i kommunen. Mange af indsatserne – bl.a. FRAK, KBH+ og Højskole
Uden Mure - fortæller, at det er svært at få skabt opmærksomhed om deres
indsats. Der er simpelt hen ikke nok kommunale sagsbehandlere, der kender dem,
og som derfor kan visitere unge til dem. De tre indsatser er formentlig særligt
udfordret af at arbejde i en så stor kommune som København. Det opleves som en
svær opgave at trænge igennem og gøre sig kendt og relevant blandt
sagsbehandlerne. Både kommuner og civilsamfundsaktører kan formentlig blive
bedre til at sikre dette samarbejde.
Civilsamfundsorganisationer, der leverer håndholdte jobrettede indsatser oplever,
at der i det nu værende system mangler kontinuerlig finansiering til deres
indsatser til udsatte unge. De overlever i høj grad gennem fondsmidler og
midlertidige bevillinger fra puljer eller reserven:
Af og til føles det som om, at vores arbejde afhænger af kaffemøder på
Christiansborg.
Britta Bak, Leder i Fonden Unge (Klar Til Start)
Problemet er, at vi ofte beskriver de eksisterende forhold, kassetænkninger og
kommunale barrierer - og det politiske lag læser interesseret og hylder tankerne
om at fremme det tværsektionelle - men 2:0 vil være at finde de praktiske
finansieringsmodeller, som embedsværket kan implementere uden besvær.
Allan Klie, direktør hos Aspiranterne

I det nuværende system risikerer gode indsatser at forsvinde, fordi de ikke kan
skaffe finansiering. Særligt for unge i jobcenteret mangler der relevante
finansieringsmodeller til de håndholdte – og relativt dyre - indsatser. Erfaringerne
fra vores cases peger på, at der er brug for et skifte hen imod et system med
finasieringsmodeller, der gør det lettere for kommunernes sagsbehandlere at tage
sådanne indsatser i brug. Der har fra interesseorganisationer på ungeområdet
været flere forskellige forslag på banen – bla. har Ligeværd præsenteret et
forslag om en særligt tilrettelagt beskæftigelsesindsats til udsatte unge, der skal
tilføre ressourcer til håndholdte ungeindsatser i jobcenteret, som fx Klar Til Start.
Der har også været forslag om en uddannelsesmæssig erhvervsrettet overbygning
til STU – inspireret af Glad Fondens FLEX-uddannelse.
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På vores workshop med de 12 indsatser blev det understreget, at det ikke er fordi
der mangler penge i det offentlige system samlet set. Men pengene til de unge,
skal bruges anderledes. Der blev bl.a. peget på, at vi bør bevæge os imod et
system, hvor:
Indsatserne starter tidligere
Der er mere fokus på aktiviteter og brobygning og mindre på terapi og
”kommunen som løsning”
Man har fokus på at finde den helt rigtige indsats til den enkelte unge i stedet
for at gribe ud efter de sædvanlige standardindsatser
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Nøgle 4: Nye relationer
Den fjerde og sidste nøgle til et systemskifte handler om at skabe nye
givende relationer mellem eksisterende og nye aktører i systemet. Og det
handler om at skabe velfærd ved at aktivere helt nye relationer mellem
borgerne i velfærdssamfundet.
De 12 udvalgte indsatser er alle kendetegnet ved at have et samarbejde
mellem aktører på tværs af sektorer. Deres erfaringer peger på potentialet
ved et systemskifte væk fra silotænkning i den offentlige sektor og
henimod, at velfærd skabes i samarbejde mellem relevante aktører – i og
uden for den offentlige sektor. Det handler også om at lave et skift fra, at
det offentlige ser sig selv som løsning hen imod at det offentlige i højere
grad ser sig som facilitatorer af et godt hverdagsliv, der leves i
civilsamfundets arenaer og gennem et godt job. Begge dele vil give bedre
rammer for at anvende mange af de 9 ingredienser – bl.a. ingrediens nr. 2
(at være en del af et hold), ingrediens 4 (at bane vejen til andre
fællesskaber - brobygning) og ingrediens 5, man skal bidrage til noget
ægte.
Relationer kan styrkes i de offentlige organisationer internt - fx gennem
fokus på relationel koordinering, jf. afsnit om den offentlige arena. Og
relationer kan styrkes gennem samarbejdet med nye eksterne aktører.
Eksterne aktører bidrager både til innovation, fordi de kan tænke andre
tanker og har andre perspektiver end kommunen. Eksterne aktører har også
den grundlæggende kvalitet, at de ikke er kommune – jf. afsnit II om
civilsamfund og virksomheder som arena. De er ofte derude, hvor
hverdagslivet leves. Eksterne aktører – hvad enten det er en virksomhed, en
forening eller en boligorganisation – kan således bidrage til brobygning til
en hverdag for borgerne, hvor kommunen ikke længere er nødvendig. Større
fokus på eksternt samarbejde kan indebære et skift væk fra den traditionelle
opgaveløsning forankret hos det offentlige hen imod strukturer, der er mere
flydende, netværksorienterede og samarbejdende.
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De 12 indsatser arbejder på tværs af sektorer – på hver deres måde. De
kommunale indsatser i Vindmøllen, NExTWORK, Reconnect og
Ungegarantien har alle et tæt samarbejde med virksomheder og
uddannelsesinstitutioner i lokalområdet, som mobiliseres til at tage et
socialt ansvar. Og civilsamfundsindsatserne har alle både et samarbejde
med kommunen og med en række private virksomheder. Det var et
udvælgelseskriterie i analysen. Indsatserne kan give inspiration til, hvordan
samarbejder på tværs af sektorer konkret kan se ud.
I Københavns Kommunes Socialforvaltning har man etableret en social ”hub”
kaldet Fishtank, hvor kommune, virksomheder og
civilsamfundsorganisationer bor under samme tag – og med en formuleret
vision om at skabe nye løsninger for udsatte børn og unge – gennem nye
samarbejder mellem kommune og eksterne aktører. Ved at mødes dagligt
opstår ideer til andre velfærdsløsninger og nogle af ideerne bliver modnet
til nye indsatser. Både Højskole Uden Mure og PLAY har til huse i Fishtank,
hvilket de har udnyttet til at etablere nye samarbejder – både med
kommunen, med andre civilsamfundsorganisationer og med virksomheder.
Fishtank er et eksempel på et forsøg på at etablere nye relationer mellem
sektorerne, og et eksempel på, at det kan være nødvendigt at finde helt nye
mødesteder, hvor særligt den kommunale sektor kommer i kontakt og
opbygger personlige relationer ud i civilsamfund og erhvervsliv.
Et godt samarbejde mellem aktører på tværs af sektorer kræver
partnerskabstænkning – at der tages hensyn til alle aktører – og at det
offentlige er ydmyg i forhold til, at de som udgangspunkt er den stærkeste
aktør, og den aktør, der kommer med pengene.
Kommunen kan her kigge kritisk på sig selv, når der stilles krav til
samarbejdspartnere om dokumentation og om særlige aktiviteter eller
tilgange. Kan der skrues ned for kravene, så eksterne samarbejdspartnere
får lov at gøre tingene på deres måde? Måske skaber det bedre løsninger.
Ikke mindst i udbudsprocesser bliver eksterne leverandører underlagt meget
specifikke krav, som risikerer at minimere muligheden for innovative
løsninger.
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Der kan også med fordel kigges på, hvordan risikoen i en indsats fordeles
mellem aktører. Er der fokus på at dele risikoen – eller er det den eksterne
aktør, der bærer hele risikoen, hvis noget går galt, eller hvis opgaven bliver
mindre end forventet?
Et skift i relationer handler også om, at der sker et skift henimod stærkere
fællesskaber mellem de unge, jf. ingrediens nr. 2 om at være en del af et
hold. I det eksisterende system er mange indsatser individuelle og tildelt via
et cpr.-nr. Og ofte er der større fokus på problemerne hos den enkelte frem
for mulighederne i fællesskaber af unge. Flere af ungeindsatserne viser
retning mod et nyt system, hvor løsningerne findes i nye typer af
fællesskaber – fx fællesskabet i Vindmøllen, i ungegrupperne i NExTWORK
eller i fællesskabet hos KBH+.

De fire nøgler - både til analyse af det samlede
system og til design af enkeltindsatser
De fire nøgler giver os en analytisk linse af betragte et velfærdssystem på,
og en systematik, når behovet for et systemskifte skal formuleres. De
hjælper os med at se udfordringerne i det eksisterende system og til at
tegne et system, der vil give bedre rammer om vores velfærd.
Ungeindsatserne og de 9 ingredienser har på alle fire nøgler peget os i
retning af et nyt system. De har peget os i retning af nye formål i systemet
med fokus på det hele menneske. De har peget på potentialet i at etablere
nye typer af samarbejder på tværs af sektorer. De har vist mulighederne ved
et magtskifte i systemet over mod at de unge selv kan bestemme over deres
liv og henimod mod flere frihedsgrader til de fagprofessionelle. Og de har
vist perspektiver i at mobilisere andre typer af ressourcer - indenfor og
udenfor det offentlige system. Endvidere peger de konkrete indsatser på de
barrierer, som opleves i det eksisterende system, og som står i vejen for, at
indsatserne kan skaleres eller udfolde sit fulde potentiale.
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Nøglerne kan også bruges som et redskab, når nye konkrete ungeindsatser skal
designes. Dette har man gjort i ungeindsatsen NExTWORK, se boks. Nøglerne
hjælper os her med at skabe en ungeindsats på en måde, hvor man forstår og
udnytter den systemiske ramme. Nogle gange kræver det livtag med formål og
styringstilgange i det samlede system, som ellers kan risikere at modarbejde
elementerne i den konkrete indsats. Fx. kan en helhedsorienteret indsats i
jobcenteret blive udfordret, hvis der samtidigt styringsmæssigt alene fokuseres
på job og hvis medarbejderne ikke i praksis får nok frihedsgrader til en
håndholdt indsats med udgangspunkt i borgerens drømme og præferencer.

NExTWORK – en indsats baseret på skift i alle fire nøgler
De fire nøgler er udviklet af ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed,
der også står bag ungeindsatsen NExTWORK. Indsatsen er designet, så
der sker et skift på alle fire nøgler. De beskriver selv de fire skift
således:
1.Skift i formål. I NExTWORK skifter fokus fra at gøre unge
uddannelsesparate til at fokusere på deres arbejdsidentitet. Ud fra
grundtanken om, at hvis de unge ikke grundlæggende kan se sig selv som
nogen, der kan fungere i et arbejde, så er det svært for dem at finde
mening i at tage sig en uddannelse.
2. Skift i, hvor beslutningskraften ligger. I NExTWORK ligger
beslutningen ikke hos et jobcenter alene, men i et netværk af unge og
virksomheder. I sådan et fællesskab er der fokus på, hvad der er
værdifuldt for begge parter. Indsatsen sikrer, at både unge og
virksomheder har reelle valg og dermed mulighed for aktivt at vælge
hinanden til. Det skaber ejerskab.
3. Skift i brugen af ressourcer. Fremfor at det er en kommunal opgave at
finde en relevant uddannelse eller jobmulighed, samles
virksomhedsnetværket, ungenetværket og de kommunale ansatte i
NExTWORK om det som en fælles opgave. På den måde står der
betragteligt flere og nye ressourcer til rådighed for den enkelte unge.
4. Skift i relationer. I NExTWORK betyder det, at de unge opbygger nye
relationer, både til andre unge og flere virksomheder i netværket, der alle
bevidner de unges udvikling. De unge går altså fra en typisk en-til-en
relation til en sagsbehandler i kommunen, til mange netværksrelationer.
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FRAK investerer i unge ved at tilbyde dem fritidsjob og ved at gøre dem
gode til at arbejde. De får sved på panden, penge på lommen og erfaring på
CV’et. Allerede som 13-årig kan man få et fritidsjob i FRAK. De unge hjælpes
videre til almindelige fritidsjob uden for FRAK.
FRAK’s unge producerer bl.a. deres egen sodavand, Ukrudt, som de sælger.
De er endvidere leverandør til kommuner, boligorganisationer, private
virksomheder og private familier, hvor de udfører konkrete arbejdsopgaver,
fx planter træer, vedligeholder grønne områder, upcycler møbler, laver
plantekasser og passer børn.
FRAK har base i København - med flest aktiviteter på Amager og Nørrebro.

” I FRAK har vi en kunstnerisk frihed til at
skabe kreative og håndholdte løsninger
sammen med de unge ”
- Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK

" Jeg startede i FRAK, da jeg var 15 år.
Jeg hang meget på gaden og havde
ikke noget at lave. Nu gider jeg ikke
hænge ud på gaden, jeg vil hellere
være i gang med arbejde eller andre
aktiviteter "
- Ung Frak'er

" Det bedste ved FRAK er, at vi både
hygger os og arbejder. Når jeg er på
arbejde, kan jeg rigtig godt lide, at det
både er seriøst og hyggeligt. Jeg har
lært, hvordan man arbejder, og
hvordan man tager ansvar for sit
arbejde "
- Ung Frak'er

IVÆRKSÆTTERI I ØJENHØJDE
Med iværksætteri som omdrejningspunkt
engagerer Mind Your Own Business drenge i
alderen 13 til 19 år fra udsatte boligområder i
hele landet.
I samarbejde med frivillige venturepiloter fra
civilsamfundet og erhvervspartnere fra
erhvervslivet får drengene mulighed for at
etablere egen mikrovirksomhed. I arbejdet styrker
drengene deres faglige og sociale kompetencer
og får en stærkere tilknytning til
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

" Det jeg har lært af projektet er, at jeg er
blevet meget bedre til at fremlægge. Jeg har
lært at snakke med nye folk. Jeg er ikke så
genert i klassen, som jeg var før. Og så har det
også bare givet mig nogle nye ting, som jeg

Mikrovirksomhedernes forretningsområder er

kan bruge i fremtiden "

typisk inden for tøjdesign eller events.

- Dreng i MYOB programmet

Mind Your Own Business har siden 2010 indgået
en række partnerskaber med det danske
erhvervsliv. Erhvervspartnerne i Mind Your Own

" Det er noget, vi har lært i virksomheden: At det

Business er professionelle sparringspartnere, der

er ok at fejle, fordi vi kommer stærkt ud på den

engagerer sig som blandt andet

anden side... Du skal ikke stoppe, bare fordi der

mentorvirksomheder, banksamarbejder,

er forhindringer på vejen. Det bruger vi alle i

rådgivende konsulenter og større strategiske

vores hverdag, alle de steder vi kan, ikke kun i

samarbejder.

virksomheden, men også i skolen og privat! "
- Mohamed har deltaget i MYOB Programmet

Det får drengene ud af at være med
(evaluering fra Als Research, 2017):
· De bliver bedre til at samarbejde.
· De får styrket deres sproglige kompetencer.
· De bliver bedre til at fremlægge.
· De bliver bedre til at koncentrere sig om
opgaver.
· De involveres i færre konflikter.
· De får et mere positivt selvbillede og øget
selvværd.
· De får større optimisme omkring egne
fremtidsmuligheder.
· De bliver mere sikre på, hvad de skal efter
grundskolen.

og MYOB Akademiet, MYOB Karrierenetværket
og sidder nu med i MYOB Advisory Boardet

Aspiranterne ser kultur og kunst som
identitetsskabende. Det er her man bliver
klogere på sig selv og det samfund man er en
del af.
Gennem et 24 ugers individuelt designet forløb
følges de unge aspiranter af kreative mentorer
og indgår i arbejdsopgaver på og til
kulturinstitutionerne i Helsingør.
Ved at placere arbejdet tæt op ad byens
forskellige kulturinstitutioner på havnen møder
aspiranterne de mange fagprofessionelle
kulturskabere. De tæller alt fra teknikere,
programlæggere, udøvende kunstnere, kokke
og mange flere. De stærkeste møder opstår ofte
uformelt på gangene eller omkring
frokostbordet.

" Jeg ved, jeg er kreativ, jeg ved, jeg er flittig,
Kulturinstitutionerne bliver endvidere et fortsat
fundament for de unge efter tiden hos
Aspiranterne. Forløbet er funderet på et tæt
samarbejde mellem Fonden ASPIRANTERNE,
Kultursektoren og Helsingør Ungeenhed under
Jobcenteret.

STILSTAND

jeg ved, jeg er god til eventkoordinering, til
at tegne, til at producere film. Det anede jeg
ikke, før jeg startede her "
- Aspirant

Pædagogiske principper
1. Potentialerne i mellemrumszonerne

KURS

BEVÆGELSE

Mellemrumszoner er det uformelle sociale rum,
imellem f.eks. projektarbejde, frokosten, gåturen fra
Toldkammeret til Værftshallerne eller spontane
samtalehuller i løbet af en arbejdsdag. Her har
samværet en mere frivillig karakter og både roller
og relationer er mindre fastlåste – det giver
anledning til gode samtaler om aspiranternes
livsverden.

Stilstand - Bevægelse - Kurs
Alle aspiranter oplevede at være i en tilstand af
"Stilstand", da de påbegyndte forløbet. Her er det
uoverkommeligt at overskue andet end daglig
mental overlevelse. For at løfte blikket og åbne
tankerne mod mulig kurs og destinationer for
fremtiden, må aspiranten først opleve at være i
bevægelse og nå et brugbart personligt
refleksionsniveau. Disse faktorer er grundlæggende
elementer i de kreative processer og samtaler i
ASPIRANTERNE mod en ny livskurs.

2. Indsatsens generelle elasticitet
Elasticitet kommer i spil ved at have fleksible
dagsplaner, mulighed for at omforme opgaver og
udvide den tid, som bruges på en opgave.

3. Selvbestemmelsesteorien
Teorien bygger på tre basale psykologiske behov,
som skal være til stede for at motivere til udvikling:
selvbestemmelse, kompetence og samhørighed.

Plays værdier
Play er værdibaseret organisation. Det betyder, at der er en række
værdier som gennemsyrer alt arbejde i organisationen:

Motivation
For at finde ind til motivationen ledes og søges der efter, hvad den
enkelte godt kan lide, er god til og interesserer sig for. PLAY
arbejder med aktivitetspædagogik bl.a. fordi de igennem
aktiviteter kan finde ind til motivationen. Det motiverer, og det
sætter fokus på, hvad man kan frem for, hvad man ikke kan.

Fleksibilitet
PLAY har fokus på den enkelte unges behov og interesser. Det
kræver en høj grad af fleksibilitet. Hvis det, den professionelle har
planlagt at lave viser sig på dagen at være forkert eller
motivationen ikke er til det, skal man kunne sadle om i
situationen.

Vedholdenhed
I PLAY er man insisterende på kontakt og på aktivitet. De bliver
ved. De har tålmodighed og kommer som udgangspunkt altid. De
mennesker PLAY arbejder med, skal mærke at de vil dem det
bedste, og vil være sammen med dem.

Energi
PLAY arbejder med at forny det sociale arbejde med fokus på
brobygning til det almene samfunds mange fællesskaber.
Langt de fleste børn og unge i PLAY er visiteret gennem de
pågældende kommuners socialforvaltning, skoleforvaltning eller
arbejdsmarkedsforvaltning.
Børn og unge i PLAY har typisk store udfordringer med mistrivsel,
psykiske sårbarhed, kriminalitet eller skolevægring.
PLAY leverer ydelser i en lang række sjællandske kommuner.

I PLAY leveres god og positiv energi. De mennesker PLAY arbejder
med har ofte mødt negativitet, og fokus på, hvad de ikke kan, frem
for fokus på hvad de kan. Derfor møder PLAY dem med smil,
glæde og energi. De tror på, at positiv energi smitter.

Trivsel
Mennesker, der trives fungerer. Derfor arbejder PLAY målrettet
efter, at skabe trivsel hos de mennesker de arbejder med. Det
gælder også kolleger. Hvis man skal finde og sikre trivsel, er man
nødt til at vide, hvad der skal til for at en person trives. Det kræver
kommunikation, nysgerrighed og interesser.

" Når jeg er sammen med min træner, taler vi
meget om fremtiden. Der er mange valg man skal
tage i forhold til ens karriere, så det er rart at tale
med en om, hvilke muligheder man har ”

" Min træner hjælper mig med at forstå
mine mål på en nem måde. Han tegner
dem, så det er nemmere at se, hvor vi
skal hen ”

- Dreng, 14 år

- Dreng, 15 år

'S INDSATSMODEL

KLAR TIL START er et særligt tilrettelagt
ansættelsesforløb til unge og voksne
med autisme.
Sammen med en personlig vejleder finder de unge ud
af, hvad de er særligt gode til, og hvilke ting, de har brug
for ekstra hjælp til. De unge lærer at håndtere de
personlige og sociale udfordringer, som kan gøre det
svært at fungere på en arbejdsplads.
Hele forløbet foregår på en almindelig arbejdsplads, og
ofte vil det være på det samme arbejdssted, hvor den
unge senere bliver ansat. Som udgangspunkt varer
forløbet 12 måneder.
Den personlige vejleder er med hele vejen – og er en

" Det gælder om at give kursisterne tid i starten til at
få sat sig ind i tingene. Bagefter får
man en masse tilbage. Ikke bare deres personlighed,
men også alle de ting de kan ”
- Butikschef i Klar til Start forløb

person med faglig viden om autisme spektrum
forstyrrelse (ASF) – som både anvendes i vejledning af
arbejdsplads og i relationen med de unge.
KLAR TIL START giver jobgaranti. Det betyder, at de unge
er sikret en fastansættelse i en privat virksomhed, når de
har gennemført kurset tilfredsstillende. KLAR TIL START
kan tages som en del af en STU. For STU-elever betyder
jobgarantien, at de står med en fastansættelse senest den
dag, han eller hun er færdig med STU-én.
KLAR TIL STARTs kandidater er for hovedpartens
vedkommende beskæftiget inden for dagligvarehandel,
en branche med høj efterspørgsel på arbejdskraft.
Der er fast samarbejde med ca. 10 landsdækkende
virksomheder, der har forpligtet sig til at give jobgaranti til
de unge, hvis de fuldfører forløbet.
I slutningen af 2020 var der blandt andet lavet
samarbejdsaftaler med Coop-koncernen, Ilva, Bon Appetit
Group, Dagrofa Foodservice og STARK.

" Mit liv er blevet endnu bedre, mere stabilt.
I mine øjne har jeg fået et job. Jeg vågner hver
morgen og kommer hjem og føler, at jeg har gjort min
pligt. Det giver en følelse af, at jeg har udrettet noget,
og jeg føler, at jeg er til nytte. Før var jeg irriteret over
ikke at have noget at lave. Jeg følte mig nærmest i
vejen. Jeg nægter at gå på kontanthjælp eller
førtidspension [...]. Her kan jeg både tjene mine egne
penge og være et sted, jeg kan lide "
- Ung i Klar til Start

FUNDAMENTET
Fundamentet er et hus, hvor især unge i sårbare
positioner, finder hen for at ændre livsbane. Hos
Fundamentet finder man: behandlingsrummene, hvor man
kan få psykologhjælp, psykoterapi, massage, fysioterapi
mv, en beskæftigelsesindsats målrettet unge, en HF-indsats
til sårbare unge og Borgerhjælpen, der er en slags alternativ
Borgerservice, hvor man kan få hjælp til at finde rundt i
systemet uden at skulle oplyse cpr-nummer. Der er mange
frivillige tilknyttet Fundamentet: samtaleterapeuter,
kropslige terapeuter, studiementorer og relationsfrivillige
som laver mad og aktiviteter.
HF-Fundamentet er et tilbud for sårbare unge, der af
forskellige årsager har svært ved at komme i gang med eller
gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsen støtter
unge med angst og andre svære problematikker til at
gennemføre en HF. I HF-Fundamentet er der god tid. De
unge har tre år til at gennemføre uddannelsen i stedet for
to. Der er fokus på at skabe et trygt fællesskab mellem de
unge. De unge modtager dels undervisning i regi af
Fundamentets uformelle lokaler og dels i regi af VUC. De
får også adgang til alle de løbende aktiviteter og
fællesskaber, som Fundamentet tilbyder.
Fundamentets Beskæftigelsesindsats kan enten være
visiteret til et forløb igennem kommunen, eller det kan
være unge, der bare møder op hos Fundamentet for at få
hjælp. De unge hjælpes med at få styr på deres hverdag og
deres sociale udfordringer. Men de hjælpes også videre med
at komme i praktik, job og uddannelse.

Vi prøver at skabe et sted, hvor mennesker i sårbare og
udsatte livssituationer kan komme og føle sig hjemme. Vi
møder dem med omsorg, interesse for hvad de gerne vil, og
støtte til at få løst deres problemer. Alt det, som
ressourcestærke mennesker får fra deres familie og netværk,
men som mange sårbare og udsatte borgere ikke har adgang til.
- Steffen Rasmussen, leder af Fundamentet

Fundamentets metode
Fundamentet arbejder ud fra sætningen “Vi Tror På Dig”,
Man lægger vægt på at lytte til de unge og støtte dem i at nå
deres mål – også når disse mål ikke umiddelbart virker
realistiske. Målet er, at de unge opnår en personlig
udvikling, der gør, at de kan komme videre i deres liv. Det
kan handle om at komme i praktik, arbejde eller
uddannelse, men det kan også handle om at få det bedre og
blive klar til de næste skridt.
Fundamentets hyggelige omgivelser og husets tre hunde er
også vigtige elementer i deres metode. Hundene
medbringes af personalet og den ene hund er uddannet
terapihund.

Noget af det vigtigste Fundamentet giver mig er tid. Det
betyder sindssygt meget. Jeg kan komme hver dag og få hjælp til
mine problemer, når de opstår. Det er ikke bare en time hver
uge, hvor man skal ordne alle problemer.
- Ung i Fundamentet

Reconnect er en indsats, der skal få unge
med tegn på angst eller depression i
uddannelse eller job.
Reconnect tager afsæt i en evidensbaseret
beskæftigelsesmetode kaldet ’Individuel
planlagt job med støtte’ (IPS), som
traditionelt retter sig mod voksne med
svære psykiske lidelser, og som har vist
gode resultater.
I projektet tilpasses IPS-metoden til
målgruppen, unge 18-29-årige med tegn på
angst og/eller depression, som står uden
for uddannelse og beskæftigelse.
De unge bliver tilbudt en screening for
angst eller depression i de tre deltagende
kommuner, hvis der er en begrundet
mistanke om mistrivsel. Hvis den unge har
symptomer ”af varierende grad”, tilbydes
de at deltage i Reconnect-projektet.
I projektet møder de unge en tilpasset
IPS-uddannelses- og beskæftigelsesindsats
kombineret med en kommunal psykosocial
indsats individuelt eller i gruppe.

De 8 Reconnect-principper
• Alle, der ønsker at arbejde eller
uddanne sig, kan deltage (ingen
eksklusion).
• Målet er job på det ordinære
arbejdsmarked eller ordinær uddannelse.
• Reconnect-indsatsen er integreret med
en psykosocial indsats.
• Kandidaterne modtager vejledning i
social- og beskæftigelseslovgivningen.
• Job- og uddannelsessøgningen starter
hurtigt efter henvisning til
indsatsen.
• Konsulenterne opbygger relationer til
arbejdsgivere og uddannelsessteder i
lokalområdet baseret på deltagernes
ønsker.
• Den individualiserede støtte på
arbejdsplads/uddannelse er
tidsubegrænset.
• Deltagernes egne præferencer
tilgodeses.

Hos KBH+ har unge mellem 18 og 25 år uden job og uddannelse mulighed for at blive en del af et 16-ugers forløb Projekt16
Projekt16 er bygget op af kreative og faglige workshops, hvor der arbejdes med fremtidsværksted, personlig udvikling samt fysisk- og mental sundhed.
KBH+ tilpasser undervisningen efter hvilke interesser og behov, der er på holdet. Alle unge på holdet har mulighed for at afprøve og vælge imellem
linjefagene; elektronisk musik og visuel kommunikation. De unge i Projekt16 har en stor grad af medindflydelse, så holdet får den bedst mulige hverdag
sammen. Udover de fælles aktiviteter får de også ugentlige individuelle samtaler med en socialrådgiver og med en mentor. Holdet starter og slutter
samtidigt for at give de unge gode muligheder for at danne relationer med hinanden. Der er undervisning tirsdag, onsdag og torsdag på faste
tidspunkter. De unge er visiteret gennem jobcenter og der samarbejdes med Bikubenfonden om evaluering af indsatsen.
I KBH+ finder man et kulturmiljø, som bruger kreativitet, visuel kunst, teater, bevægelse, håndværk, mad og musik som platform for at unge kan finde
ud af, hvem de er, og hvad de kan. Huset har særligt fokus på unge mellem 18-30 år.
De fysiske rammer er fundamentet for arbejdet i KBH+. I Café Plus er der poesiaftener, kreacafé, fællesspisning og mulighed for et spil kort og en kop
kaffe. Huset rummer også ’Blackbox’, som inviterer til teaterstykker og andre performances. Lokalet ’Body & Soul’ har hver dag gratis aktiviteter som
yoga, dans og improvisationsteater. Der er også et lydstudie og et træningscenter. Det er de unge i KBH+, som er med til at skabe aktiviteterne. Huset
har også en socialrådgiver ansat til at hjælpe unge med mere personlige udfordringer, hvis der er behov for det.
Kbh+ arbejder systematisk og strategisk med relationer i deres indsatser med udgangspunkt i ”Developmental Relationship Framework” – en metode
fra Search Institute i USA.

" Det fede er jo ligesom, både i det her
forløb, men også bare, at det føles som
et sted, hvor at der jo,
folk prøver at få en til ”hvad vil du
opnå? Og hvad vil du i gang med?” og
gerne at skubbe en lidt frem ”
- Ung i KBH+

” Det eneste, som jeg synes, er det
vigtigste, at du får med, det er, at jeg
har været rigtig glad for det og er rigtig
rigtig glad for KBH+-huset. Deres
tilgang til at arbejde med unge og
deres, hvad skal man sige, formål,
synes jeg er rigtig godt ”

" De ting, som vi har arbejdet med
i KBH+ udover det kreative, vi har
også arbejdet rigtig meget med
personlig udvikling osv. "
- Ung i KBH+

- Ung i KBH+

KBH+’S METODE
20 MÅDER AT STYRKE UDVIKLENDE RELATIONER MED UNGE

Job og uddannelse til unge
Vindmøllen i Esbjerg udvikler og afprøver nye tiltag,
der kan få flere 16-27-årige i gang med at finde deres
vej ind i job eller uddannelse.
Esbjerg Jobcenter driver Vindmøllen, men der er tale
om et neutralt sted, hvor unge kan møde andre unge
og få vejledning fra deres faste ungeadvisor. Der er
særligt fokus på det relationelle og at skabe et bredere
og mere robust netværk for den unge. De unge er
medskabere af en række fællesskabsaktiviteter i huset
med fokus på kultur og det sociale.

Vindmøllens metode
Omdrejningspunktet for indsatsen i Energi til hinanden,
er en individuel og helhedsorienteret indsats. Den unge
får til start tilknyttet en ungeadviser, der følger den unge
uanset, hvad den unge går i gang med (livsmestring,
praktik, job, uddannelse, AMU eller andet).
Indsatsen er tilrettelagt med udgangspunkt i de unges
ønsker og behov. Vindmøllen skaber indsatsen sammen
med de unge og agerer sparringspartnere og
facilitatorer for dem. De har tid og plads til at støtte de
unge med en fleksibel indsats. Det betyder, at de i
perioder kan støtte meget og være opsøgende, men
trækker sig i perioder, hvor den unge ikke har brug for
den tætte kontakt.

Vindmøllen er placeret i den tidligere efterskole
Bieringhus i Østerbyen i Esbjerg. Den geografiske
placering af Vindmøllehuset er et vigtigt parameter for
succes. Vindmøllehuset skal være let tilgængeligt for
de unge. Endvidere giver placeringen mulighed for at
indgå i samarbejder med andre aktører i byen.
Udviklingen af Vindmøllen sker i projektet ”Energi til
hinanden” , der er et samarbejde mellem Esbjerg
Jobcenter, Den Sociale Kapitalfond og Socialt
Udviklingscenter (SUS). Indsatsen er støttet af
Lauritzen Fonden. En række lokale virksomheder er
tilknyttet projektet, hvor de bl.a. får støtte til
forretningsudvikling, og til hvordan de kan tage socialt
ansvar.

” Jeg har fået en mere struktureret hverdag, noget
at stå op til og er blevet mere social. Min
ungeadviser snakker med mig om, hvordan jeg har
det, hvor mange timer jeg kan holde til og hjælper

Fokus er på relationerne mellem de unge og på møderne
mellem dem. Her kan de spejle sig i hinanden og
hinandens erfaringer med at mestre hverdagen, et
arbejde eller en uddannelse.
Der er fokus på løbende at inddrage de unges mening i
beslutninger omkring indsatsen i Energi til hinanden,
gennem evalueringer samt inddragelse af et Ungepanel.
Der arbejdes med forskellige veje til inklusion i
arbejdsfællesskabet – i et tæt samarbejde med
virksomheder. Vindmøllen ser mange muligheder for
opkvalificering og anvender blandt andet AMU systemet
som en genvej til job og uddannelse, fordi ikke alle i
målgruppen, har mod på at gå uddannelsesvejen.
Da medarbejdere i Energi til hinanden varetager
opfølgningen i forhold til alle dele af indsatsen, mens
den unge er i Vindmøllen, kræver det kompetencer både
i forhold til det relationelle og i forhold til
virksomhedssamarbejde og indblik i
arbejdsmarkedsforhold.

med at justere min plan. Så jeg ikke belaster mig
selv for meget, men udvikler mig i mit tempo. Det
fungerer bedst for mig, at jeg selv er med til at
planlægge min uge, og kun vælger mig på de
aktiviteter, som jeg synes giver mening for mig ”

- Ung i Vindmøllen

137 unge har i alt været visiteret til
Vindmøllen og 86 har afsluttet forløbet. 65
pct. af de unge er enten i uddannelse eller
job efter endt forløb.

Ungegarantien i Hjørring Kommune
Med Ungegarantien vil man i Hjørring Kommune sikre, at alle
unge har en ”positiv destination”. Det er de unge selv, der
formulerer, hvad deres positive destination er.
Indsatsen indeholder fire
forskellige kombinationer:

centrale

spor,

der

indgår

i

• Et grundskolespor med fokus på karrierelæring og
praksisfaglighed bl.a. med obligatorisk erhvervspraktik og
med mulighed for længerevarende praktikker samt
”uddannelse og job” på alle klassetrin – integreret i de
almindelige fag
• Et virksomhedsspor, hvor virksomheder i Hjørring åbner
deres døre for de unge – og en stor database hvor de unge
nemt kan finde alle de lokale virksomheder, der er med i
Ungegarantien

" Det er sjovt at prøve noget forskelligt,
og ikke bare sidde ovre på skolen og
kigge i en bog "
- Malthe 13 år

• Et støttespor for unge med sociale eller psykiske
udfordringer. Støtten kan komme fra PPR, misbrugsvejleder
eller fra de særlige ungeguides
• Et vejledningsspor med fokus på karrierelæring og ambitiøs
individuel uddannelses- og erhvervsvejledning for alle elever
fra 7. årgang

” Rasmus var temmelig skoletræt i 9.
klasse. I sit fritidsjob gjorde han rent i en
slagterafdeling, og en dag manglede
mester en ekstra hånd - og Rasmus var
mere end klar til at hjælpe. Dette blev
startskuddet til Rasmus' kommende
læreplads som slagterelev efter 9. klasse ”

Virksomhederne i Hjørring Kommune står bag navnet
’Ungegarantien’, fordi de gerne vil forpligte sig i et
partnerskab med kommunen. Virksomheder og kommune er
fælles om visionen og indgår i et netværk sammen. For
virksomhederne handler det også om at sikre fremtidens
arbejdskraft i Hjørring. 151 virksomheder er pt med. De bliver
gennem en kontrakt garantipartnere og garanterer, at de vil:

• hjælpe alle unge, der henvender sig, med at forfølge
deres positive destination

Udsyn, indsigt og kompetencer
– 3 strategiske mål
Den enkelte unge skal have udsyn og
impulser udefra, der fremmer refleksion,
inspiration og drømmen om ’mit gode liv’.
Den enkelte unge skal opnå indsigt i egne
kompetencer og mulige veje, der fører til
realiseringen af drømmen om ’mit gode liv’.
Den enkelte unge skal ud fra egne
forudsætninger opdage og udvikle sine
potentialer og opnå de nødvendige
kompetencer for at kunne realisere
drømmen om ’mit gode liv’.

• tage imod udsatte unge i rimeligt omfang
• være ambassadører for Ungegarantien

Konceptets grundelementer
1. Højskolen som afsæt: Indsatsen trækker på elementer fra
højskoletraditionen som en måde at møde de unge på og
skabe en fælleskabsorienteret ramme for læring og
udvikling. Vi arbejder målrettet med inddragelse og
medbestemmelse og tager udgangspunkt i de unges ønsker
og interesser.

Højskole Uden Mure (HUM) er et tilbud til unge ml. 1525, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. I

2. Mad og måltider som drivkraft og fagligt sigte: Målet er, at
de unge får kompetencer til at lave mad til sig selv i det
daglige, og at styrke fællesskaber og relationer ved at de
unge tilbereder og deler måltider. Aktiviteterne peger
samtidig ind en uddannelses- og beskæftigelsesvej i
fødevarebranchen eller andre brancher.

højskolen er køkkenet vores ramme og maden vores
middel til at arbejde med livsmestring, struktur,
fællesskab og madfaglighed. Formålet med ‘Højskole
Uden Mure’ er at forløse det potentiale, som mad og
måltider rummer i forhold til at styrke unges
livsmestring og inddrage dem i et forpligtende
fællesskab, hvor der er plads til og brug for den enkelte.
I køkkenet er der brug for alle hænder, og alle
funktioner er vigtige for at få det hele til at spille
sammen. Vi mødes fire dage om ugen i køkkenet og
arbejder med forskellige madfaglige temaer og

3. Faste og tydelige rammer: Der arbejdes med faste og
tydelige rammer, så der er tryghed for den unge. Der er
aktiviteter og undervisning fire dage om ugen i tidsrummet
kl. 9-14.
4. Cirkulære forløb: ”Cirkulært” henviser til, at aktiviteterne
sigter mod et event ca. hver tredje måned, som de unge er
med til at forberede, afvikle og evaluere fx en pop-up
restaurant, en festivalbod eller lignende.

teknikker. Der er et fast team af professionelle kokke og
socialfaglige undervisere omkring de unge. Højskole
uden mure er blevet til i et samarbejde mellem Meyers
Madhus, AS3, Professionshøjskolen Absalon og Hotel- og
Restaurantskolen i København. Højskole uden Mure
holder til i Fishtank i Kødbyen i København.

" Ja, det er ikke noget jeg har lyst til at indrømme, men
måske har jeg fået noget livsglæde. Før var det hele sådan
lidt ligegyldigt. Sådan lidt gråt. Verden er sådan en grå
masse. Og det, det hele var sgu bare lidt ligegyldigt (…)
Altså jeg har været lidt ude af det sociale spil i en længere
periode. Så at komme herover, sådan få trænet det sociale
igen, ikk (…) Jamen jeg vil sige, at jeg har fået bygget mere
en hverdag op. Har fået noget at stå op til. Så har jeg fået et
mål. Noget jeg gerne vil arbejde med fremad ”
- Ung i Højskole uden mure

5. Positive, reelle møder med omverdenen: I højskolen er de
unge med til at skabe noget, der har betydning for andre. De
træder ind i rollen, som dem, der er med til at give i stedet
for at tage imod og de oplever at blive taget alvorligt og blive
hørt.
6. Et "stillads" at støtte sig til: Indsatsen indeholder tilbud,
der giver et trygt fundament og individuel hjælp til konkrete
udfordringer. Bl.a. en socialfaglig kontaktperson og mulighed
for fortsat tilknytning til højskolen efter afslutning.
7. Fast track i praktik: Undervejs i forløbet har de unge
mulighed for at komme i praktik for at afprøve egne evner og
som en tryg overgang til de veje de vælger at gå efter
højskole.

