28. NOVEMBER KL. 09.00 – 16.30
SPILLESTEDET ALICE
NØRRE ALLÉ 7
2200 KØBENHAVN N

PROGRAM
09.00 – 09.15

CHECK IN

Let morgenmad, kaffe/the og check-in.

09.15 – 10.00

VELKOMST

Velkommen til en dag i fritidsjobbets navn

Formålet med konferencen er at rykke dagsordenen, så flere unge bliver klædt på til, får og
fastholder et fritidsjob. Vi har derfor inviteret
inspirerende organisationer fra udlandet til at
dele ud af deres erfaringer. Vi tager fat på de
udfordringer, der spænder ben for, at flere unge
får et fritidsjob, og debatterer løsninger. Og så
deler vi ud af vores egen viden efter fire år med
udviklingsmidler fra VELUX FONDEN. Vi byder
også på faglige indspark, Ukrudt-brus og en
gratis pixi-bog.

JAKOB HJULER
TAMSMARK

Formanden for
FRAK byder
velkommen og er
vært for dagen

Vel mødt.
FRAK
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PETER HUMMELGAARD
THOMSEN

Beskæftigelsesministeren
åbner konferencen

10.00 – 11.00

FAGLIGE INDSPARK

FRA MODBORGERSKAB TIL MEDBORGERSKAB – OG BETYDNINGEN AF FRITIDSJOB
AYDIN SOIE. SOCIOLOG, FOREDRAGSHOLDER OG FORFATTER

Hvordan vender vi unge mænds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab? Hvordan ser udviklingen i
risikoadfærden ud på gadeplan? Og hvorfor er fritidsjob så effektivt, når det handler om at få flere unge med i fællesskabet? Aydin Soei forsøger at besvare disse spørgsmål ved at afdække udviklingen i landets udsatte boligområder,
som i løbet af det seneste årti er blevet rubriceret som "ghettoer" og "huller i Danmarkskortet" af politikere på
Christiansborg. Alt imens ungdomskriminaliteten er faldet i en grad, så den er på et historisk lavt niveau.

RESULTATER OG DILEMMAER I EVALUERING AF FRITIDSJOBINDSATSER

EA HELTH ØGENDAHL. ANTROPOLOG OG PARTNER I ANALYSEVIRKSOMHEDEN SOCIALRESPONS
SocialRespons evaluerer flere af FRAKs aktiviteter og andre fritidsjobindsatser rundt omkring i landet - og har derfor
oparbejdet en særlig viden om fritidsjobområdet. Ea Helth Øgendahl åbner op for skattekisten og fortæller om de
greb, som de unge og samarbejdspartnere synes er vigtigst og mest virkningsfulde. Hun vil også komme ind på
potentialer og dilemmaer i at måle på og evaluere fritidsjobindsatser. Hvilke resultater kan vi forvente af en
fritidsjobindsats på kort og langt sigt?

11.00 – 11.20

PAUSE

11.20 – 12.00

OPLÆG FRA FRAK

ARBEJDSTRÆNING GØR UNGE FRA STENBROEN GODE TIL AT DRØMME
FRAK / KØBENHAVN
FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, der gør unge mellem 13-17 år fra udsatte byområder
gode til at arbejde. FRAK giver unge sved på panden, penge på lommen og noget på CV’et. Når de
er klar, hjælper vi de unge videre til et fast fritidsjob.
Mudi Jarkass, daglig leder af FRAK, deler ud af FRAKs erfaringer med at gøre unge gode til at
arbejde – og drømme. FRAKs fokus på arbejdstræning i et fællesskab åbner op for unges drømme
om fritidsjob, uddannelse og karriere. Hør FRAK-unges egne historier og hør Mudi fortælle om sin
rejse fra en knægt med krudt i røven til daglig leder af en socialøkonomisk virksomhed.

12.00 – 12.40

FROKOSTPAUSE OG NETWORKING

12.40 – 14.15

INSPIRATION FRA UDLANDET
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FRITIDSJOBBERE MED JORD UNDER NEGLENE GØR OSLO MERE BÆREDYGTIG
HAGECREW / NORGE
Hagecrew er en ungdomsforening med en socialøkonomisk profil, der de sidste 6 år har givet over
250 unge mellem 13-21 år i Olso arbejdstræning inden for urban farming og ressourcegenanvendelse. Hagecrew ønsker at gøre unge mere klimabevidste og vise dem en grøn karrierevej – alt
imens de bliver gode til at arbejde. Ved at få jord under neglene arbejder unge sig frem mod et
mere bæredygtigt samfund.
Mathias Michelsen deler ud af Hagecrews metode og erfaringer. Han vil bl.a. komme ind på,
hvordan de er en arbejdsplads, der rekrutterer unge baseret på motivation i stedet for kvalifikationer. Og en arbejdsplads hvor rødderne og de mere ressourcestærke unge arbejder side om
side. Mathias er en af grundlæggerne af Hagecrew.

UNGE ISLÆNDINGE KNOKLER I SKOLETIDEN OG I SOMMERFERIEN
REYKJAVIK KOMMUNE / ISLAND
Atvinnutengt nám er et arbejdstræningsprogram for unge, der har det svært i folkeskolen, hvor de

får mulighed for at arbejde nogle timer om ugen i stedet for at sidde på skolebænken. De matches
med fx en virksomhed og lønnen betales af kommunen. Om sommeren tilbyder flere kommuner
lønnet arbejde til unge fra alle sociale lag. De kan bruge flere uger af deres sommerferie på at
arbejde indenfor fx anlæg, vedligehold, gartneri og service. Turismeboomet har medført, at flere
unge i år har søgt om et sommerjob via Vinnuskóla Reykjavik, som administrerer indsatsen.
Arna Hrönn Aradóttir fra Velfærdsforvaltningen i Reykjavik Kommune har ansvaret for Atvinnutengt nám, som har eksisteret siden 1992. Hun vil også fortælle om Vinnaskóla Reykjaviks arbejde.
Arnas oplæg giver et indblik i Reykjaviks fokus på at give unge arbejdstræning - og hjælpe dem
tilbage på skolebænken eller videre til et fritidsjob. Billedet er fra Vinnaskóla Reykjavik.
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LYNJOBS I BERLIN FÅR UNGE VÆK FRA KANTEN
CAIJU / TYSKLAND
TeenKom startede i 2002 som en ide til en platform, der udbyder lynjobs til unge hos virksomheder, institutioner og private. Efter nogle års praksis gik TeenKom i 2010 i dialog med den tyske
pendant til ATP, som mente, at lynjobs er en form for beskæftigelse indenfor det regulære
arbejdsmarked. Efter to års tovtrækkeri fik TeenKoms lynjob status af ”frivilligt arbejde med
godtgørelse” ved Berlins socialret. Foreningen Caiju blev etableret til at drifte det, og TeenKom har
siden 2018 været forankret i Berlins Jobcenter for unge under 25 år.
Per Traasdahl, kunstner og grundlægger af TeenKom, fortæller om TeenKoms opstart og udvikling
siden 2002. Han vil bl.a. komme ind på TeenKoms arbejde med ”akupunkturel intervention” og
”hukommelsesperle” som forebyggende metoder. 5.000 lynjobs udført af 600 udsatte unge
mellem 13-25 år siden 2010 har givet TeenKom et unikt perspektiv på, hvad der skal til for, at flere
unge kommer væk fra kanten og ind i midten af samfundet.

Efter de tre oplæg fra udlandet vil der være en spørgerunde. Der vil også være tid til at stille
spørgsmål og gå mere i dialog med de udenlandske gæster kl. 15.40 – 16.30.

14.15 – 14.35

KAFFEPAUSE

14.35 – 15.30

DEBAT

SIMPLERE REGLER,
FLERE FRITIDSJOBBERE
Problematik: Fritidsjobbere skal behandles ordentligt på deres arbejdspladser. Fritidsjobbet må ikke
gå udover deres skole. Og de skal ikke udsættes for farlige maskiner eller situationer. Det er godt, at
der er lovbestemte regler, der regulerer de unges arbejdsmiljø og -forhold. Og at der er overenskomster, der udstikker retningslinjer for deres ansættelse. Men måske trænger disser regler til et
serviceeftersyn? Dansk Industri og Dansk Metal har peget på rigide sikkerhedsregler, der spænder
ben for at flere unge kan få deres første arbejdserfaring i en industrivirksomhed. En række boligsociale helhedsplaner har udfordringer med, hvor meget de unge må arbejde. Og der mangler
fritidsjobs til de 13-15-årige. Vil simplere regler få flere unge på kanten i fritidsjob? Og hvad skal der
til for at opdatere reglerne, så de er med til at bane vejen for flere fritidsjobbere i stedet for at
spænde ben for det - uden at det kompromitterer de unges sikkerhed og skolegang?
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Moderator: Pola Rojan Bagger, journalist og kommunikationsrådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke.
Paneldeltagere:

LONE FOLMER
BERTHELSEN

KASPER PALM

Erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri.

Forbundssekretær
i Uddannelses- og
IKT-Sekretariatet
Dansk Metal.

15.30 – 15.40

AFRUNDING

15.40 – 16.30

BLIV HÆNGENDE!

FÅ EN GRATIS BOG

FRAK udgiver en pixibog om vores ungemetode. Vi deler alle
vores bedste guldkorn i
et komprimeret format.
Snup en bog og tag en
snak med os og med
FRAK-unge.

CARL CHRISTIAN
EBBESEN

FREDERIK
ENEVOLDSEN

Næstformand for
KL’s Arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg.

Konsulent,
Organisation og
Arbejdsmiljø.
Fagbevægelsens
Hovedorganisation.

SMAG UKRUDT

Udfordr dine smagsløg
og sluk tørsten med en
kølig Ukrudt-brus lavet
af FRAK-unge fra
Nørrebro, Amager og
Tingbjerg. Der er hele to
lækre smagsvarianter.
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BLIV KLOGERE

Stil dit brændende
spørgsmål til oplægsholderne fra
Danmark, Norge,
Tyskland og Island - og
bliv klogere på deres
erfaringer.

SØREN LØKKE

Boligsocial
koordinator,
Partnerskabet i
Urbanplanen,
Boligselskabet
3B/KAB.

SNAK MED FONDE

Mød fondsrådgivere
fra VELUX FONDEN
og Den A. P. Møllerske Støttefond. De er
klar til at fortælle om
fondenes uddelingsområder og besvare
spørgsmål.

