
Flere unge i
      fritidsjob  

   NU !
eT MAnIFeST





Det hér er et opråb fra Nørrebro om forandring! Vi råber 
op, fordi vi har en drøm om, at flere unge skal lykkes med 
at bryde den negative sociale arv. Ikke kun her på Nørre-
bro, men også i udsatte byområder rundt omkring i landet. 
Og vi har ét krav: Flere unge skal have et fritidsjob! 

Al forskning viser nemlig, at fritidsjob fører 

til uddannelse og arbejde, forebygger risiko

adfærd og styrker unges selvværd. Derfor skal 

vi slå til nu og arbejde målrettet for at få flere 

unge i fritidsjob. For Danmarks vigtigste råstof 

er vores unge!  Fritidsjob kan hjælpe de unge, 

der bevæger sig på kanten af samfundet. Der

for er fritidsjob en nødvendig investering i frem

tidens arbejdskraft. Regnestykket er simpelt; 

flere unge i uddannelse og arbejde giver sam

fundet en betydelig økonomisk gevinst. Heldig

vis er der bred enighed om, at fritidsjob virker 

og skal bruges. Men der er stadig flere ting ved 

måden, vi har indrettet vores samfund på, der 

spænder ben for at få flere unge i fritidsjob. 

Især unge fra ressourcesvage familier. Det skal 

vi lave om på nu! Vores opråb kommer med et 

krav om handling. 

Vi har sat ord på ni udfordringer, som vi 

kræver handling på. 

 

Vi tror på, at vi sammen er i stand til at bryde 

den negative sociale arv og sætte gang i de 

forandringer, der kan give vores unge en bedre 

fremtid. En fremtid der bygger på succesoplevel

ser, en større tro på egne evner og en forståelse 

af værdien af at arbejde. Vi slår til lyd for, at vi 

som samfund forpligter os til at få flere unge i 

fritidsjob! Men vi fra Nørrebro kan ikke gøre det 

alene. Vi har brug for opbakning fra politikere, 

erhvervslivet og civilsamfundet! Det her er en 

invitation til dig om at gå med og sam arbejde, 

så vi kan få løst udfordringerne. Lad os gå sam

men om at sikre vores unge de bedste mu

ligheder. Så vi får flere unge i fritidsjob nu!

eT OPrÅB





Familier på sociale ydelser skal ikke straffes øko
nomisk, fordi en ung i familien har et fritidsjob. Det 
skal kunne betale sig for alle unge at have et fritids
job. Derfor skal deres hårdt tjente løn ikke tælle med i 
husstandens samlede økonomi, så familier fx modreg
nes i boligstøtte. 

Unge i risiko for at blive trukket ind i en kriminel løbe
bane skal hjælpes til at få et fritidsjob. De skal støttes, 
så de fastholdes i et positivt arbejdsfællesskab. Det er 
kortsigtet og uambitiøst, at bandepakker og ghetto
udspil fokuserer så ensidigt på straf og så lidt på fore
byggelse. Der skal inve steres tid, ressourcer og penge 
i fritidsjob for unge, der udviser risikoadfærd! 

Ingen ung skal afslutte folkeskolen uden at have lært 
at skrive en jobansøgning, lave et CV og gå til job
samtale. Unge skal lære de færdigheder i skolen , der 
er en forudsætning for at få et fritidsjob. Det er vigtigt, 
at de får grundlæggende viden om deres rettigheder 
og muligheder på arbejdsmarkedet.  

ØKONOMISKE 
REFORMER 
SKAL IKKE 
SPÆNDE BEN 
FOR UNGES 
FRITIDSJOB

FRITIDSJOB 
SKAL BRUGES 
MERE TIL AT 
FOREBYGGE 
KRIMINALITET

FOLKESKOLEN 
SKAL KLÆDE 
UNGE BEDRE 
PÅ TIL ET 
FRITIDSJOB
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Flere uNge I FrItIdsjOb NU!



Det skal være muligt for elever at have et fritidsjob 
efter skole. Lige nu er skoledagen alt for lang og uflek
sibel. Derfor bør fritidsjob indtænkes langt mere som 
en del af skolen. Det er især vigtigt, at skoletrætte 
elever kan få et afbræk og prøve kræfter med arbejds
markedet, og de muligheder et fritidsjob bringer.

Det kræver en prioriteret indsats fra kommunen, 
skolen og virksomheder at få flere unge i fritidsjob. 
Den åbne skolereform lægger op til et tættere sam
arbejde, men der mangler ressourcer og koor dinering. 
Alle tre parter skal tage ansvar og insistere på et koor
dineret samarbejde.
 

Hele kommunen skal forpligte sig til at løfte fritids
jobområdet. Det kræver, at vi dropper silotænkningen 
og i stedet samarbejder meget mere på tværs af for
valtninger og afdelinger i kommunen. Der skal afsæt
tes de nødvendige ressourcer, så alle kommuner får 
en stærkere, mere fokuseret og samlet indsats for at 
få flere unge i fritidsjob.  

SKOLEDAGEN 
SKAL VÆRE 
MERE 
FLEKSIBEL

STÆRKERE 
SAMARBEJDE 
MELLEM 
KOMMUNEN, 
SKOLEN OG 
VIRKSOMHEDER

KOMMUNER 
SKAL 
INVESTERE I EN 
SAMLET PLAN 
FOR 
FRITIDSJOB
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Forældres opbakning har stor betydning for unges 
motivation til at få og fastholde et fritidsjob. Særligt 
ressourcesvage forældre skal informeres bedre om 
fordelene ved et fritidsjob, og hvad det indebærer. 
Forældrene skal derfor bakkes op, så de nemmere 
kan guide og støtte deres børn, når de søger eller har 
et fritidsjob. 
 

Vi skal bryde den negative fortælling om unge fra ud
satte byområder. Vi skal sikre, at de får større tiltro til 
egne evner, og at de får lyst til at bidrage endnu mere 
til samfundet. Unge skal vokse op med troen på, at vi 
som samfund vil dem. Og at der er plads på arbejds
markedet til dem. Alle unge fortjener et kollegialt 
fælles  skab, hvor de anerkendes for deres positive 
bidrag. Derfor skal vi i fællesskab tale unge op, så de 
får mod på at deltage i samfundet og fx tage et fritids
job. 
 

Vi vil have flere fritidsjobs til unge! Kommuner, 
virksom heder og civilsamfundet skal investere endnu 
mere i fremtidens arbejdskraft ved at ansætte flere 
unge i fritidsjob. De skal alle have en politik for at an
sætte unge, der kommer fra ressourcesvage familier, 
så de får muligheden for at lykkes med et fritidsjob. 

 

FORÆLDRE 
SKAL BAKKES 
OP, SÅ FLERE 
UNGE FÅR ET 
FRITIDSJOB

TAL UNGE OP, 
SÅ DE TROR
PÅ EGNE
EVNER  

DER SKAL 
SKABES 
FLERE 
FRITIDSJOBS
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Og det er vi heldigvis mange, der er enige om. 

Flere års erfaring med fritidsjob og en række 

undersøgelser på området viser de mange 

positive effekter, som fritidsjob ska ber både 

for de unge selv og for samfun det. Herunder 

giver vi et uddrag af de veldokumenterede 

virkninger af fritidsjob. Flere referencer findes 

bagerst i manifest et. 

Den Sociale Kapitalfond konkluderer i Fritids

job til udsatte unge er en god investering for 

samfundet fra 2017, at fritidsjob medfører en 

samfundsøkonomisk gevinst. Med udgang s

punkt i undersøgelsen af unge med ikkevest lig 

baggrund fra årgang 1991 konkluderes det, at 

de har 40% større sandsynlighed for at være i 

beskæftigelse som 25årig, hvis de har haft et 

fritidsjob som ung. Det anslås yderligere, at 

den samme gruppe bidrog med omkring 

65.00080.000 kr. mere til det offentlige end 

jævnaldrende uden et fritidsjob. Undersøgel

sen viser også, at de unge har større sandsyn

lighed for at nå et højere uddannelsesniveau 

end grundskolen efter at have haft et fritids

job. Derudover er sandsynligheden for, at 

unge med fritidsjob har en fængselsdom cirka 

20% lavere end for unge uden fritidsjob.

Foreningen Nydansker 

skriver i Fritidsjob for 

fremtiden fra 2013, at unge til

egner sig almene færdigheder og udvikles per

son ligt gennem de første oplevelser på 

arbejds markedet, og at det har en positiv ef

fekt på deres skolegang og uddannelsesvalg. 

Det giver unge selvtillid og uafhængig hed at 

gøre sig erfaringer på en arbejds plads, og de 

lærer stresshåndtering, sam  arbejde, disciplin 

og struktur. Det kan endda have en kriminal

præventiv effekt, da unges arbejdserfaring 

giver viden, netværk og nye perspektiver på 

fremtiden. For en stor del betyder det, at de 

klarer sig bedre i skolen og bliver mere mål

rettede og afklarede om karrierevalg. 84%   

af de unge, der har arbejdet meget som 

1318årige, er i dag under uddannelse eller i 

beskæftigelse.

Center for Boligsocial Udvikling (CBU) udgav i 

2012 Godt på vej med fritidsjob, der viser, at 

markant færre unge i udsatte boligområder 

har et fritidsjob sammenlignet med resten af 

landet. Dog ønsker 71% af de unge uden 

fritids job at få et. CBU beskriver, at voksne i 

udsatte boligområder i mindre grad er tilknyt

fritidsjob 
VIrKer



tet arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at de 

unge i mindre grad kan se deres forældre som 

rollemodeller i forbindelse med integration 

på arbejdsmarkedet, og at deres forældre har 

færre erfaringer og netværk at trække på til at 

hjælpe deres børn med at finde fritidsjob. 

CBU konkluderer en klar sammenhæng mel

lem fritidsjob og tilbøjeligheden til at tage en 

uddannelse eller komme i beskæftigelse. 

Blandt 19årige unge, der havde et fritidsjob 

som 15årige, var 58% i uddannelse, mens 

34% var i beskæftigelse mod kun 20% uden 

tidligere fritidsjob.

LO skriver under temaet Unge og fritidsjob i 

2011 at udover de økonomiske fordele ved at 

arbejde, så handler det for mange unge også 

om at afprøve forskelligt arbej de og få et kol

legialt samvær. LOs undersøgelser peger på, 

at et velfungerende fritidsjob kan medvirke til 

at forøge den unges velbefindende positivt på 

en række livsområder, der rækker ud over 

selve fritidsarbejdet. 

Rambøll udgav i 2009 Fritidsjob giver job. 45% 

af de unge i undersøgelsen siger, at deres 

fritidsjob har motiveret dem til at tage en ud

dannelse, mens 67 % svarer, at fritidsjobbet 

har givet forøget lyst til at have et arbejde. 

36% af de unge mener, at netværket gennem 

deres fritidsjob har gjort det lettere for dem 

at få adgang til job og kan bruges socialt. Af 

direkte erfaringer fra fritidsjobs nævner 88%, 

at de har lært at møde til tiden, mens 90% 

svarer, at de har fået udbytte i forhold til sam

arbejdsevner og at indgå i et fællesskab. Ende

lig svarer 4 ud af 5, at deres selvtillid er styr

ket, og 82% mener, at de med deres fritidsjob 

er med til at bidrage til samfundet. 

Andre, der har lavet undersøgelser, som også 

peger på, at fritidsjob har en positiv effekt: 

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, Tryg

fonden, VIVE – Det Nationale Forsknings og 

Analysecenter for Velfærd.

 



Gå med os oG få 
flere unGe i fritidsjob

Manifestet er udviklet af FRAK, Medbor gerne, Idræts projektet, Mellemfolkeligt Samvirke 

og Finn Nørgaard Foreningen. Sammen er vi mange, der bakker om det.  
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KrAV til
HAnDlIng  





et opråb er blot et ekko, hvis der ikke følger handling bag. 
Vi har derfor brugt manifestet som et afsæt til at formu lere 
konkrete handlinger, der skal være med til at sikre, at flere 
unge får et fritidsjob! 

I de kommende sider kan du læse vores bud på, 

hvordan vi som samfund kan handle på de ni 

udfordringer, som beskrives i manifestet. Det er 

baseret på egne erfaringer samt dialog med 

sam arbejdspartnere og unge. Og så bygger vi 

videre på andres gode anbefalinger fra diverse 

rapporter. Vi stiller krav til politikere, erhvervs

livet, skolen, forældre og civilsamfundet. Og 

ja, det vil kræve mod fra beslutningstagere at 

ænd re ved de strukturelle udfordringer, der 

spæn der ben for flere fritidsjobs, fordi det fx 

kræver økonomiske ressourcer og ændringer i 

lov givningen. Men vi har en grundlæggende tro 

på, at vi som samfund godt kan  hvis vi vil. 

Det her er startskuddet til vores arbejde med at 

få flere unge i fritidsjob! Vi opfordrer alle til at 

gå med, bladre igennem de næste par sider og 

slå til dér, hvor du kan gøre en forskel.

VI HAnDler 
PÅ OPrÅBeT

Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK



Alle vokser af at have et arbejde. 
Men det er svært som ung, hvis 
ens forældre er på kontant hjælp 
og man kun må tjene 1800 kr. 
om måneden, ellers går det 
ud over ens familie. 
muntas, 16 år

“



reglen om at unges indtægt fra fritidsjob tæller med i famil i ens samlede 
indkomst, når forældrene er på kontanthjælp, fjernes!

aktører, der arbejder med fritidsjob, fremover inddrages i fx hørings
processer, så økonomiske reformer aldrig rammer familier med unge 
med fritidsjob!

#1 

I dag bliver forældre på kontant hjælp mod

regnet i boligstøtte, hvis deres børn tjener over 

1.800 kroner om måneden. Det er en regel, som 

fik store konsekvenser for mange familier, da 

kontanthjælpsloftet blev indført i 2016. I praksis 

kan det betyde, at nogle forældre fraråder 

deres børn at søge et fritidsjob, fordi det vil 

koste i familiens økonomi. Reglen er et godt ek

sempel på, hvordan økonomiske reformer også 

rammer de unge. Det kan forringe deres vilkår 

og muligheder for at bryde med den negative 

sociale arv. 

Det forlyder fra Christiansborg, at reglen ænd

res i 2019, men hvordan og hvor ledes, det sker, 

vides endnu ikke. Det er stærkt kritisabelt, at 

det stadig er gældende, da det har konsekven

ser for familier her og nu. Det er vigtigt, at poli

tikere ikke laver økonomiske reformer, der er 

med til at gøre det sværere for unge at bryde 

med den negative sociale arv. Fritidsjobom

rådet må tænkes ind i økonomiske reformer, 

der rammer ressourcesvage familier, så de ikke 

spænder ben for unge i fritidsjob.  

ØKONOMISKE REFORMER 
SKAL IKKE SPÆNDE BEN 
FOR UNGES FRITIDSJOB

1

2

Vi kræver, at 



når de unge ikke er på arbejde, 
er de bare på gaden, og nogen 
bliver kriminelle, fordi de ikke 
har noget at tage sig til. De har 
ikke noget at lave, de keder sig, 
og så kommer der ballade. 
Josef, 18 år. 

“



FRITIDSJOB SKAL BRUGES 
MERE TIL AT FOREBYGGE 
KRIMINALITET #2 

I 2017 kom regeringen med et udspil til forebyg

gelse af ungdomskriminalitet under overskrif

ten,  Alle handlinger har konsekvenser.1 Fritidsjob 

er ikke nævnt med ét ord. Det til trods for, at en 

lang række undersøgelser og indsat ser tydeligt 

har vist, at fritidsjob har en kriminalpræventiv 

effekt. Fx konkluderer Den Sociale Kapitalfond, 

at fritidsjob netop er med til at mindske risikoen 

for, at unge med ikkevestlig baggrund begår 

kriminalitet.2 Ligeledes peger flere socialråd

givere på fritidsjob som et effektivt redskab til 

forebyggelse af kriminalitet blandt unge. 

Gennem fritidsjob får de unge ansvar i en tidlig 

alder, og de får altafgørende succesoplevelser, 

der modvirker en kriminel løbebane.  Der skal 

investeres tid, ressourcer og penge i at nå de 

unge, før straf bliver nød vendigt. Her er fritids

job et helt centralt og nødvendigt redskab, som 

skal bruges i langt højere grad.

fritidsjob indtænkes som et centralt redskab i alle indsatser rettet mod 
kriminelle og kriminalitetstruede unge. der skal investeres ressourcer, 
tid og penge i at hjælpe unge, som udvise r risiko adfærd, i fritidsjob. 
sagsbehandlere i social  for valtningen skal fx have muligheden for at 
tilkøbe en beskæftigelses pakke med fokus på arbejdserfaring og læring, 
hvis de vurderer, at det er dét, den unge har brug for. 

unge med plettet straffeattest får nemmere ved at få et fritids job. Kom-
munen skal gå forrest. det er vigtigt, at disse unge får adgang til fx kom-
munale fritidsjob. På den måde får de arbejdserfaring, et positivt fælles
skab, tro på egne evner og flere muligheder for fremtidige jobs.  

Vi kræver, at 

1

2



Vi har ikke lært noget om fritids
jobs i skolen. Men det ville være 
smart at lære, hvordan man 
skriver en god ansøgning og 
går til jobsamtale, så man ikke 
skal stå alene med det. 
Batul, 15 år.

“



FOLKESKOLEN SKAL 
KLÆDE UNGE BEDRE PÅ 
TIL ET FRITIDSJOB #3 

Undersøgelser peger på, at der er positive sam

menhænge mellem fritidsjobs og læ ring, og 

mellem fritidsjobs og senere livsformåen.3 Det 

er derfor afgørende, at fol ke skolen påtager sig 

et ansvar for at ruste elever til et fritidsjob. Ud

dannelse og job er nemlig en obligatorisk del af 

folkeskolens undervisningspraksis allerede fra 

indskolingen. Der er dog et altovervejende 

fokus på uddannelses og erhvervs afklaring og 

på karrierevalg. Det er alt sammen vigtigt, men 

hvor er fokus på fritidsjob? Folkeskolen går glip 

af en unik mulighed for at skabe sammenhæng 

mellem skolens praksis og elevernes arbejds

parathed. Eleverne går derved glip af både 

konkret erfaring om arbejdsmarkedet og vigtige 

kompetencer i forhold til at kunne skrive ansøg

ninger, lave et CV og gå til jobsamtale.

elever lærer at skrive en ansøgning, lave et CV og gå til jobsamtale. 
under visningsplaner i udskolingen skal inkludere læringsmål, der styr
ker elevernes konkrete kompetencer i forhold til jobsøgning.

elever lærer om fritidsjob i samfundsfag. der skal være fokus på at give 
eleverne en bred forståelse for det danske arbejdsmarked, herunder en 
særlig viden om fritidsjob. det gælder eksempelvis regler og rettigheder 
samt viden om overens komster, feriepenge, NeMkonto, NeMid, skatte 
og frikort.

der er fokus på fritidsjob på lærerseminariet. Fremtidens folke skole
lærere skal klædes på med konkret viden om fritids job. de skal kende 
til gevinsterne ved fritidsjob for eleverne, skolen og samfundet, så det 
indtænkes i undervisningen, når de kommer ud som lærere.  

Vi kræver, at 

1

2

3



Det vil være sundere, hvis skole
dagen ikke var så lang. Man 
lærer mere, når man har kortere 
skoledage, fordi det er hårdt at 
gå i skole fra 816. De sidste to 
timer kan jeg ikke koncentrere 
mig. Altså det er okay med en 
lang dag, hvis man nu også 
lavede noget andet i skoletiden, 
som fx fodbold eller arbejde.
Younes, 16 år.

“



SKOLEDAGEN 
SKAL 
VÆRE FLEKSIBEL#4 

Skoleelever i 8.10. klasse landet over valg te lange 

skoledage som en af tre mærkesager til skole

valget 2017.4 De lange skole dage presser dem. 

Eleverne, der deltog i val get, gav udtryk for, at 

de er trætte, ikke kan følge med i de sidste timer, 

og har svært ved at finde tid og energi til 

fritidsakti viteter eller et fritidsjob. En under

søgelse i 2017 fra VIVE, Det Nationale Forsk

nings og Analysecenter for Velfærd, bekræfter 

den tendens. Hele 82% af de 16.500 adspurg te 

elever svarede, at skoledagen er enten lidt eller 

alt for lang, hvilket er en stigning fra 43% i 2014.5 

De lange dage spæn der ben for, at flere unge 

kan passe et fritidsjob, da mange får fri fra skole 

kl. 16, mens mange arbejdspladser lukker kl. 

17. Derfor bør det være muligt at bruge noget 

af skoletiden på et fritidsjob. Det handler helt 

konkret om, at vi som samfund anerkender den 

vigtige læring og an svarsfølelse, der opstår, når 

man passer et fritidsjob.

skoledagen er mere fleksibel. Folkeskolereformen skal justeres, så unge 
får mere fritid og dermed flere muligheder for at indgå i lærende fælles
skaber uden for skolens vægge, fx via et fritidsjob på en arbejdsplads.

skoletrætte unge får arbejdserfaring. de skal kunne bruge noget af 
skole tiden på et fritidsjob. At få arbejdserfaring kan være et nødvendigt 
afbræk, der på lang sigt kan vise sig at forbedre deres læring på skole-
bænken.

Vi kræver, at 

1

2



STÆRKERE SAMARBEJDE 
MELLEM KOMMUNEN, 
SKOLEN OG VIRKSOMHEDER #5 

Den åbne skolereform forpligter skoler og er

hvervs livet til at arbejde mere sammen.6 I en 

undersøgelse fra Skolelederforeningen og Virk

somhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) peger 

skoleledere på, at der mangler tid til at etablere 

og koordinere samarbejdsaftaler med lokale virk

somheder.7 Undersøgelsen, og en række kom

munale evalueringer landet over, viser, at et 

sam arbejde mellem skoleforvaltningen og er 

  hvervs  afdelingen i kommunen kan fremme 

skolernes adgang til virksomhederne8. VFSA 

fremhæver i en anbefaling fra 2017 effekten af 

at have en kommunal koordinator for samarbej

det.9 Med en samlet kommunal strategi og 

koordinering på området, kan fritidsjobs bedre 

tænkes ind som en løsning for unge, der oplever 

skoledagen som lang og svær. Det vil give 

elever ne praktisk erfaring, styrke arbejdsrela

terede kompetencer og desuden give dem ind

blik i muligheden for en evt. erhvervsuddan

nelse.

alle kommuner ansætter en fritidsjobkoordinator. der mang ler res-
sourcer og koordinering til at etablere samarbejds aftaler mellem skoler 
og det lokale erhvervsliv. Kommunen må påtage sig et ansvar for at 
sikre en koordinering på om rådet, så skolerne kan få hjælp til samarbej
det med det lokale erhvervsliv. 

skolerne samarbejder endnu mere med eksisterende fritidsjobindsatser. 
der skal være et samarbejde om fritidsjobråd givning mellem skolen og 
lokale aktører, der arbejder med fritidsjob som en del af den åbne skole. 
ungdommens uddannelsesvejledning kan spille en brobyggende rolle. 

fritidsjobs indtænkes som en del af virksomhedssamarbejdet. sam 
ar bejdet mellem virksomheder og skoler handler ofte om erhvervs
praktik, lærepladser og virksomhedsbesøg. det er vigtigt, at disse sam
arbejder også munder ud i konkrete mulig heder for fritidsjobs.

1

2

3

Vi kræver, at 



KOMMUNER SKAL 
INVESTERE I EN SAMLET 
PLAN FOR FRITIDSJOB  #6 

I mødet med kommunen ser vi, at mange unge 

og deres forældre oplever en ukoordineret ind

sats og mangel på en fælles plan for familien. 

Det gør det svært for de unge at få viden om og 

støtte til at komme i fritidsjob. Et af de proble

mer, vi ofte støder på, er, at der mangler en 

samlet koordinering og kommunikation på 

tværs af kommunen, når det handler om at 

lægge en plan for en ung. Typisk har børn og 

forældre forskellige sagsbehandlere, og derfor 

er det svært at samle de gode intentioner for 

familien og for de unge, der ønsker et fritidsjob. 

Hele kommunen skal forpligte sig på at løfte 

fritidsjobområdet ved at prioritere samarbejdet 

på tværs af forvaltningerne. Vi skal væk fra silo

tænkning. Og der skal findes midler på tværs 

af forvaltninger til at understøtte fritidsjob  

om rådet og rådgivningen til de unge, der har 

behov for det for at komme i fritidsjob. 

Kommun en løfter til daglig en myriade af prak

tiske opgaver, der alle bidrager til, at byen fun

gerer for os, der bor i den. Kommunale om

rådefornyelsesindsatser er gode til at skabe 

fritidsjobmuligheder for unge, når de giver et 

område et socialt og fysisk løft. Der er brug for, 

at forvaltningerne tænker mere som område

fornyelserne og skaber fritidsjobs, der enga

gerer unge i driften og udviklingen af byen.

alle forvaltninger har en særlig medarbejder, der har fokus på fritids-
job. deres opgave er at tænke fritidsjobs ind i den forvaltning, som de 
arbejder i, og bidrage til koordineringen af kommunens samlede plan i 
et tæt samarbejde på tværs af forvaltningerne. 

sagsbehandlere som er tilknyttet en familie samarbejder med hinanden 
for at sikre, at de unge får et fritidsjob.

alle kommuner skal tænke unge ind i driften af byen. Fritidsjobbere kan 
fx hjælpe til med drift og vedligeholdelse af byens grønne arealer eller 
med renhold af gader og andre befærdede områder. det er også vigtigt, 
at kommuner tænker fritidsjobs ind i sociale klausuler. 

Vi kræver, at 

1

2
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Mine forældre har ikke noget 
arbejde,  og de er heller ikke 
gode til dansk, så jeg får kun 
hjælp af mine søskende. Der er 
mange ting, som jeg ikke ved 
omkring et arbejde. Det ville 
fx være rart, hvis mine forældre 
kunne hjælpe mig med, 
hvordan jeg skal melde ferie, 
løn og alle de der ting.
Ibrahim, 17 år.

“



FORÆLDRE SKAL BAKKES 
OP, SÅ FLERE UNGE 
FÅR ET FRITIDSJOB  #7 

Når forældre engagerer sig i deres børns liv og 

aktivt støtter dem i at søge og have et fritidsjob, 

er der langt større chance for, at de unge trives 

og fastholder deres fritids job.10 Men det kan 

som forælder være svært at spørge ind til et 

fritidsjob og hjælpe med at prioritere det, hvis 

man ikke ved nok om det. Især i udsatte bolig

områder mangler en del forældre viden om 

arbejds markedet og om muligheden for, at 

deres børn kan komme i arbejde.11 Forældrene 

skal kende betydningen af et fritidsjob og de 

fordele, som det medfører – også i forhold til de 

unges gennemførelse af uddannelse og tilknyt

ning til arbejdsmarkedet senere i livet. Derfor 

er det vigtigt, at vi allesammen bakker op om 

forældrene.

familier med få ressourcer informeres bedre om fritidsjob. Vi skal give 
forældre viden om mulighederne for, at deres børn kan få et fritidsjob. 
de skal kende til alle de gode gevinster, der følger med for de unge, og 
hvad et fritidsjob konkret indebærer. de skal have viden om, hvordan 
de som forældre kan bakke op og støtte i fastholdelsen af et fritidsjob.

både kommunale og ikkekommunale aktører, der arbejder med foræl-
dre, skal have konkret og opdateret viden om fritidsjob, som de kan 
formidle videre til dem. det kan være sagsbehandlere, sprogskoler, 
moskeer, kirker, lokale forældreorganisationer og boligsociale helheds
planer. det kan være gennem forældrekurser, informationsaftener, 
samtaler eller let tilgængeligt materiale.

Vi kræver, at 

1

2



Jeg vil hellere fortælle en 
arbejds giver, at jeg er fra 
grænsen til Frederiksberg, 
end at han ser negativt på mig 
som en typisk ung fra nørrebro. 
Fenek, 19 år. 

“



TAL UNGE OP, 
SÅ DE TROR PÅ 
EGNE EVNER #8 

Debatten om unge fra udsatte byområder har 

ofte fokus på negative fortællinger. Det frem

mer ikke unges muligheder for at tage et fritids

job. Vi er med til at opretholde og skabe parallel

samfund, når vi udelukkende fokuserer på 

problemerne. Det er med til at fastholde unge i 

en negativ fortælling, der både påvirker, hvor

dan samfundet opfatter de unge, og hvordan 

de unge forstår og ser sig selv. 

Vi skal bryde den negative fortælling om unge 

fra udsatte byområder! Vi skal sikre, at de får 

større tiltro til egne evner, og at de får lyst til at 

bidrage endnu mere til samfundet. Unge skal 

vokse op med troen på, at vi som samfund vil 

dem. Og at der er plads på arbejdsmarkedet til 

dem. Derfor skal vi i fællesskab tale unge op, så 

alle unge får mod på at deltage i samfundet og 

fx tage et fritidsjob. Og på den måde blive en 

del af fremtidens arbejdsstyrke.

der fortælles flere positive historier om unge fra udsatte byom råder. De 
gode historier fylder ikke nok i mediebilledet. der er mange, som lykkes 
med både job og uddannelse. de positive fortællinger skal frem! de skal 
være med til at skabe ringe i vandet og give unge troen på sig selv, så de 
fx søger og fastholder et fritids job.

der skabes medborgere frem for modborgere! Politikere skal have fokus 
på de løsninger, der rent faktisk virker i udsatte byområder, frem for at 
fastholde stereotyper og fortællinger om parallelsamfund, der skaber 
frustration og splittede modborgere. et fritidsjob er en billet til med-
borgerskab! 

Vi kræver, at 

1
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DER SKAL 
SKABES FLERE 
FRITIDSJOBS  #9 

virksomheder gentænker fritidsjob og genopliver nogle af de klassiske, 
som nu er erstattet af fx automatisering og robotter. Det ER vigtigt, at 
vi skaber flere fritidsjobs til unge   det er en nødvendig investering i 
fremtidens arbejdskraft. Fordi fritidsjob ikke er det samme i dag, som 
det var for 30 år siden, er der behov for, at vi tænker ud af boksen og 
skaber nye måder for de unge at have et fritidsjob på.   

flere virksomheder går sammen om at skabe lokale netværk med fokus 
på at skabe fritidsjobs til unge. det lokale erhvervsliv skal forpligte sig 
på at tage et fælles socialt ansvar for, at unge i lokalområdet bliver til 
stærke samfundsborgere og en aktiv del af arbejdsstyrken. Med stærke 
lokale virksomhedsnetværk sikrer vi, at virksomheder på tværs af 
brancher arbejder sammen om det mål.12 eksisterende fritidsjobindsat-
ser kan med fordel tænkes ind i disse netværk.  

alle arbejdspladser har en politik for at ansætte unge, der kommer fra 
ressourcesvage familier. det gælder for både erhvervslivet, kommunen 
og civilsamfundet. Hvis flere unge fra ressourcesvage familier skal 
lykkes med et fritidsjob, er det vigtigt, at der er en klar politik, som støt-
ter denne målgruppe. der er brug for intern opbakning og for, at der 
afsættes ressourcer til forløbet. 

Vi kræver, at 
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Vi har brug for, at erhvervslivet skaber flere 

fritidsjobs. For selvom dele af erhvervslivet, 

især detail samt restaurationsbranchen allere

de løfter en stor opgave og har mange unge i 

fritidsjob, er det slet ikke nok. Der er brug for, at 

andre brancher også melder sig på banen! Der 

er brug for, at alle investerer endnu mere i fx 

oplæring. Flere unge fra ressourcesvage fami

lier skal have en reel chance for at få og lykkes 

med deres første fritidsjob. Det skal ikke kun 

være den dygtige unge, der får et fritidsjob pga. 

fx forældrenes hjælp og netværk. Vi oplever, at 

fritidsjobbere skubbes til siden af self service 

kasseapparatter i supermarkeder og at jobs 

som “fejedrengen” ikke længere eksisterer. Men 

når det sker, skal vi skabe nogle nye eller over

veje hvilken værdi, det rent faktisk skaber at 

have en ung i fritidsjob! Vi har været i dialog 

med mindre virksomheder og kommunale ak

tører, der vælger fritidsjobbere fra, fordi de ikke 

kan overskue, hvad de unge må og ikke må, el

ler ikke magter administrationen. Flere ser de 

unge som en byrde i stedet for en gevinst, især 

når det drejer sig om unge fra ressourcesvage 

familier. Vi bliver nødt til at have en anden ind

stilling som samfund! Vi har som samfund en 

forpligtelse i at gøre vores allerypperste, så de 

unge kan udleve deres fulde potentialer. Vi 

appel lerer derfor til, at arbejdsgivere fra alle 

sektorer forpligter sig til at skabe endnu flere 

fritids jobs!



1: Udspillet, Alle handlinger har konsekvenser, kan 
findes på regeringens hjemmeside: Regeringen.dk

2: Undersøgelse fra Den Sociale Kapitalfond konklu
derer: ”Sandsynligheden for at den enkelte unge 
havde modtaget en fængselsdom (betinget eller ubet
inget) som 25årig, var ca. 20 pct. lavere blandt 
målgruppens unge med fritidsjob sammenlignet med 
dem uden. Risikoen var samtidig 30 pct. lavere for 
unge med fritidsjob, hvis der udelukkende ses på 
unge med ikkevestlig baggrund opvokset i lavind
komstfamilier”. http://www.densocialekapitalfond.dk/
wpcontent/uploads/2017/11/Fritidsjobtiludsatte
ungeerengodinvesteringforsamfundet_WEB.pdf

3: Forskning viser, at unge med fritidsjob klarer sig 
bedre i skolen. Kausalforbindelsen er ved at blive 
undersøgt, men registeranalyser viser tydeligt, at 
danske teenagere, som arbejder efter skole, har 
lavere fravær og får bedre karakterer:https://
videnskab.dk/kultursamfund/ungemedfritidsjob
klarersigbedreiskolen

4: https://www.folkeskolen.dk/601578/skolevalg
elevernevilhavekortereskoledageoghaardere
straffe

5: VIVE rapport om elevernes oplevelser af skolen i 
folkeskolereformens tredje år: https://pure.sfi.dk/ws/
files/1023049/Elevernes_oplevelser_af_skolen_i_
folkeskolereformens_tredje_r.pdf

6: https://www.folkeskolen.dk/611362/nuskalskoler
ogsaainddragevirksomhederiaabenskole

Henvisninger



7: Undersøgelse foretaget af Skolelederforeningen og 
Virksomhedsforum For Social Ansvar (VFSA):  http://
vfsa.dk/wpcontent/uploads/Pressemeddelelseskole
virksomhedsamarbejde.pdf

8: Anbefalinger til samarbejdet mellem skoler og 
erhvervsliv foretaget af Virksomhedsforum for Socialt 
Ansvar (VFSA): http://vfsa.dk/wpcontent/uploads/
Anbefalinger2311.17.pdf; Rapport fra 2015 udgivet 
af Ministeriet for Børn, Undervisning og ligestilling, 
Kommunernes Landsforening og Dansk Industri: 
https://www.emu.dk/sites/default/files/Skolevirk
somhedsSamarbejde%20i%20Udskolingen2.pdf; 
kommunale evalueringer: https://www.emu.dk/
modul/samarbejdemellemskolerogvirksomhederi
udskolingen

9: Anbefalinger til samarbejdet mellem skoler og 
erhvervsliv foretaget af Virksomhedsforum for Socialt 
Ansvar (VFSA): http://vfsa.dk/wpcontent/uploads/
Anbefalinger2311.17.pdf

10: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/
Clearinghouse/Ebog__foraeldreinvolvering_og_fo
raeldresamarbejde.pdf s. 48

11:  https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapportgade
planslutevaluering/

12: I Gladsaxe Kommune, har lokale virksomheder 
haft stor succes med at gå sammen i virksomhed
snetværket, VUVA: https://www.gladsaxe.dk/Files/
Images/GladsaxeLiv/VUVAbrochure.pdf
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Vi tror på, at arbejde er nøglen til en lyse re 

fremtid for unge på kanten. Derfor inve sterer vi 

i de unge, anerkender dem, og gør dem gode til 

at arbejde. Det gør vi ved at træne dem i at have 

et fritidsjob, så de får sved på panden, penge på 

lommen og arbejds erfaring på CV’et. De oplever 

at lyk kes i et fællesskab, og at vi hjælper dem 

videre  til glæde for dem selv og sam fundet.

frAK er en socialøkonomisk virksomhed med 

base på indre Nørrebro. Vi hjælper boligsociale

helhedsplaner, områdefor nyel ser og andre 

kom munale aktører, private virksomheder og 

borgere med at gøre en forskel for unge på 

kanten. FRAK er støttet af VELUX FONDEN og 

Københavns Kommune. En særlig grøn gren af 

FRAK støttes af den A.P. Møllerske Støttefond. 

Kontakt os, hvis du vil vide mere om vores 

arbej de: www.frak.dk 

Gå med os 
  – det sKer iKKe 
Af siG selV !!
Det er rigtig godt at tjene sine egne 
penge. Jeg kan købe de ting, jeg har 
lyst til. Og så føler jeg et større 
ansvar i min hverdag. 
Abdallah, 15 år og arbejder i fakta Q. 

“


