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Dette er en evaluering af et samarbejde mellem 

Borgercenter Børn og Unge – Nørrebro Bispebjerg i 

Københavns kommune og FRAK. Evalueringens fokus er 

værdiskabelsen for syv unge, der har deltaget i et 

fritidsjobforløb på 10 uger hos FRAK. 

Målgruppen er unge i alderen 12-16 år, som  alle har 

tilknyttet en kontaktperson. Målgruppen karakteriseres 

som unge med store trivselsudfordringer værende af 

social, psykisk eller læringsmæssig karakter.

Fritidsjobforløbet har haft til formål at styrke de unges 

arbejdskompetencer og give dem erhvervserfaring i 

trygge omgivelser og dermed bidrage til oplevelsen af at 

have en plads og en værdi på arbejdsmarkedet. 

Derudover har et sigte været at vise de unge 

Københavns grønne områder.

De unge har været på arbejde en-to gange ugentligt i 

samlet fire timer. De har her arbejdet med de forskellige 

delprocesser, det kræver at producere sodavanden 

Ukrudt-brus fra bunden - fx sanke, juice og tilsmage. 

Evalueringens empiriske grundlag bygger på

● interview med en grøn gruppeleder fra FRAK

● Interview med repræsentant fra kommunen

● To interview med deltagende unge

● Spørgeskema til de unge før og efter deltagelse 

INDLEDNING OG BAGGRUND
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ARBEJDSERFARING OG KOMPETENCER
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Gennem brus-forløbet introduceres de unge for 
arbejdsmarkedets forskellige spilleregler og 
formaliteter. De opnår en arbejdserfaring, samt får 
opøvet en række nye arbejdsrettede kompetencer, 
som de kan bruge nu og senere i livet. 

Helt konkret har de unge fx fået kendskab til, hvad det 
vil sige at underskrive en kontrakt, oprette et frikort, 
samt oprette og styre sin egen bankkonto.  

Derudover har de unge fået erfaringer med det at begå 
sig på en arbejdsplads; hvad vil det sige at være en god 
kollega? Betydningen af, at fx sige goddag og farvel, når 
man tjekker ind/ud af arbejdet. I forlængelse heraf, 
fortæller den grønne gruppeleder, at hun har en klar 
oplevelse af, at de unge er blevet bedre til at møde til 
tiden og huske at melde afbud, når man er syg og 
lignende. 

En ung fortæller, at det vigtigste han har lært gennem 
fritidsjobforløbet hos FRAK er selvdisciplin - at han 
formår selv at komme ud af døren, fordi han skal på 
arbejde.

"Disciplin, altså at jeg siger til mig selv, at jeg skal gå og 
sådan noget (...) Før så lavede jeg ikke så meget, og så blev 
jeg bare uvenner med min mor over, hvorfor jeg ikke 
lavede noget” - ung i fritidsjobforløb

Dette understøttes af at alle de unge (n=5), der har 

svaret på spørgeskemaet efter forløbet erklærer sig 
meget enige eller enige  i, at de har fået mere 
arbejdsdisciplin gennem fritidsjobforløbet

hos FRAK. Derudover oplever tre ud af fem unge, at de 
er meget enige eller enige i, at de har fået mere viden 
omkring det at have et arbejde. 

En af de interviewede unge fortæller i den forbindelse, 
hvordan det giver en forståelse for, hvor meget man 
egentlig skal arbejde for at tjene sine egne penge,

”Det er jo spændende. For jeg plejer at få pengene af mine 
forældre, og nu går man selv ud og tjener dem og ser 
egentlig, hvor hårdt forældrene har det for, at vi kan få 
penge og det ene og det andet og det tredje. Så kan man 
godt forstå nogle gange, hvorfor de er så trætte.” - ung i 
fritidsjobforløb



NYE INDSIGTER GENNEM GRØNNE OPLEVELSER
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De unge har gennem forløbet fået kendskab til 
forskellige planter og får positive oplevelser og 
viden i og med  naturen. 

Det at sanke ukrudt eller juice planterne efterfølgende, 
er for de to interviewede unge noget de aldrig har 
prøvet kræfter med før, og som de oplever som 
indsigtsgivende og sjovt. 

Ligeledes oplever de det som positivt at være ude i 
naturen at arbejde. Her har de blandt andet lært at 
kende forskel på de forskellige planter de skal bruge til 
produktionen af sodavand. Derudover fortæller en ung 
om  hvordan hun har fået en bredere viden om, 
hvordan man kan bruge forskellige planter. 

Samme pige oplever at have fået et helt andet syn på og 
forståelse for naturen. Før fritidsjobforløbet så hun 
naturen og insekter som ulækre, hvor hun nu ser 
naturen som et frirum og et alternativ til byen.  

"Der er dyr i naturen, blomster, alt muligt fedt - før var jeg 
bange for smådyr, og nu har jeg ikke lyst til at slå dem ihjel 
som førhen - er ikke så bange for dem som tidligere. Og 
fedt, fordi før i tiden var jeg kun i byen hele tiden og 
omkring mennesker hele tiden, og det er fedt, man også 
kan gå ned i en skov - en gang syntes jeg, at det var 
ulækkert, men nu synes jeg, at det er fedt.” - ung i 
fritidsjobforløb



STOLTHED, SELVTILLID OG GÅPÅMOD 
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Flere af de unge i fritidsjobforløbet oplever en 
stolthed ved at have et fritidsjob og enkelte oplever 
en øget selvtillid, hvilket kan være med til at give de 
unge handlekraft og mod til at prøve nye ting. 

Spørgeskemaet om de unges oplevelser af 
fritidsjobforløbet viser, at tre ud af fem adspurgte unge 
føler sig stolte over at have et fritidsjob. 

En af de interviewede unge fortæller om, at en 
klassekammerat gerne ville starte i FRAK, efter 
klassekammeraten havde hørt hvad de lavede FRAK, 
hvilket gav den unge en positiv følelse af at lave noget 
andre også synes er attraktivt. Han følte sig ligeledes 
stolt over at have et fritidsjob hos FRAK. 

I forlængelse heraf, fortæller en anden ung hvordan hun 
blandt andet har fået mod på selv at prøve at juice 
derhjemme ud fra den viden hun har fået gennem 
FRAK. 

Således tyder det på, at brus-forløbets kan være med til 
at styrke de unges selvbillede og give dem gåpåmod og 
handlekraft til at prøve nye ting. 

”Jeg har sodavanden liggende hjemme fra FRAK af. Det 
synes jeg er meget fedt, at man kan komme hjem og vise 
forældrene, hvad man selv har lavet.” - ung i 
fritidsjobforløb



SOCIAL TRÆNING OG NYT FÆLLESSKAB
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Gennem brus-forløbet udvikler de unge deres 
sociale kompetencer. De opnår nye venskaber og 
bliver bedre til at samarbejde og oplever 
herigennem at blive en del af et nyt fællesskab.

De unge danner nye relationer til både gruppeledere og 
de andre unge ansatte og oplever at blive en del af et 
nyt fællesskab hos FRAK. Tre ud af fem unge svarer, at 
de har fået nye venner hos FRAK, mens alle de ung, der 
har svaret på spørgeskemaet enten i høj grad eller 
meget høj grad har følt sig som en del af et fællesskab, 
mens de har arbejdet hos FRAK. Gennem forløbet 
begynder de unge i stigende grad at snakke med  
hinanden og lave sjove ting sammen i pauserne. Nogle 
unge danner også relationer uden for FRAK og tager 
kontakt til hinanden i fritiden. Her spiller gruppelederne 
en afgørende rolle, fx ved at få de unge til at hilse på 
hinanden hver dag og igangsætte sociale lege, der 
bringer de unge tættere på hinanden.

Det er ikke blot opnåelsen af de konkrete venskaber, der 
skaber værdi for de unge. Flere unge oplever i høj grad 
at få styrket deres kompetencer og muligheder for at 
omgås med andre mennesker. Hvor flere af de unge 
tidligere har haft udfordringer med at opsøge det 
sociale, har forløbet hos FRAK givet dem mod på at 

indgå i nye relationer. En af de unge fortæller fx, at hun 
er blevet bedre til at snakke med andre unge og mere 
nysgerrig på at lære andre at kende. Det skyldes blandt 
andet, at hun har lært ikke at have så mange fordomme. 
Relationerne til de andre unge fremhæves som en 
væsentlig motivationsfaktor for at komme på arbejde.

”Det plejer at tage mig tid, før at jeg gider at snakke med 
folk og lære folk at kende. Det er jeg blevet bedre til her, 
fordi vi blev venner okay hurtigt alle sammen. Det er fedt! 
For så når man kom på arbejde næste dag, så havde man 
den samme glæde” - ung i fritidsjobforløb

Udover styrkede venskaber, oplever de unge også at få 
styrket deres samarbejdskompetencer. Fire ud af fem af 
de adspurgte unge erklærer sig enige i, at de er blevet 
bedre til at samarbejde. 

FRAK lægger vægt på, at de unge skal samarbejde om 
opgaverne og  igangsætter mange gruppeøvelser, der 
skal understøtte dette. Gennem forløbet lærer de unge 
derfor at hjælpe hinanden og have fokus på at komme i 
mål med et samlet produkt frem for blot at blive færdig 
med egne arbejdsopgaver. På den måde opnår de unge 
vigtige kompetencer i forhold til at kunne indgå på en 
arbejdsplads og i andre sociale sammenhænge.

Det har stor betydning, at det er sjovt for de unge at løse 
opgaverne sammen. En ung fortæller fx, at det er sjovt 
at lave sodavand sammen, fordi hun kan snakke med 
den person, der hakker (grøntsagerne/ukrudtet) til 
hende, når hun juicer, og de på den måde kan hygge sig 

sammen om arbejdet og hjælpe hinanden.

”Vi har bare et godt fællesskab alle sammen, og vi prøver 
at hjælpe hinanden, hvis der er noget, vi ikke kan finde ud 
af” - ung i fritidsjobforløb



GRUPPELEDERES STØTTE SKABER TRYGHED OG MOTIVATION
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Gruppelederne spiller en afgørende rolle i forhold til 
at understøtte de unge gennem forløbet. De støtter 
dem både i de arbejdsrelaterede opgaver, giver dem 
personlige råd og motiverer dem til at gå på 
arbejde.

De unge, der indgår i fritidsjobforløbet, har brug for 
ekstra støtte for at komme igennem forløbet. Dette 
oplever de unge i høj grad også at få. Samtlige af de 
adspurgte unge svarer, at de i meget høj grad eller i høj 
grad har fået den nødvendige hjælp og støtte fra FRAK.

Gruppelederne har en vigtig funktion i forhold til at 
støtte de unge gennem forløbet. De støtter først og 
fremmest de unge i de arbejdsrelaterede opgaver. Det 
gør de blandt andet ved at give de unge de samme typer 
af opgaver, så de bliver trygge ved at udføre dem. 
Derudover lægger de vægt på, at de unge får tildelt 
ansvar for de opgaver, de skal udføre. Herved oplever 
de unge, at de gradvist kan udføre opgaverne mere 
selvstændigt og til slut kan gøre det uden hjælp fra en 
voksen. Dette bidrager til, at de får succesoplevelser 
med at udføre arbejdet og bliver motiverede til at løse 
opgaverne.

Derudover gør gruppelederne arbejdet tilgængeligt for 
de unge og støtter dem i at møde op på arbejdspladsen. 
De kører de unge til arbejdet og sender dem en 
påmindelse dagen før, de skal arbejde.

Gruppelederne fungerer også som en hjælpende hånd i 
situationer, der rækker ud over de arbejdsrelaterede 
opgaver. De hjælper de unge med ting af mere personlig 
karakter og fungerer som en kontinuerlig støtte gennem 
hele forløbet. På den måde oplever de unge at få en 
tillidsfuld relation til en voksen, og det skaber en tryghed 
hos de unge, at der altid er en at snakke med, hvis de 
har problemer. En ung fremhæver, at hun er rigtig glad 
for en af gruppelederne, fordi han er god at snakke med 
og giver gode råd til det personlige liv. Han er der altid, 
og det gør hende glad. Det er ifølge hende noget af det 
bedste ved at arbejde i FRAK.

Gruppeledernes opmuntrende tilgang har stor 
betydning for de unges engagement i arbejdet. De unge 
fremhæver gruppelederne som engagerede,  
imødekommende og altid glade. Dette smitter af på de 
unge, der dermed oplever at blive motiverede til at 
komme hos FRAK og udføre arbejdet - selv hvis de har 
haft en dårlig dag.

"De voksne er rigtig søde, glade hver gang vi ser dem, hvis 
man har haft en dårlig dag, gør de den god” - ung i 
fritidsjobforløb



OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
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FRAKS TILGANG GIVER PLADS TIL SÆRLIGE 
UDFORDRINGER INDEN FOR NORMALE RAMMER

Repræsentanten fra Borgercenter Børn og Unge-
Københavns kommune fremhæver FRAK som en 
samarbejdspartner, der formår at tilbyde de unge 
“normale” rammer og samtidig have blik for deres  
specifikke udfordringer. I forløbet hos FRAK får de unge 
lov til at agere inden for de rammer, der opstilles for de 
fleste ungarbejdere, og de unge mødes på samme vis 
som andre unge i fritidsjob. Men FRAK har blik for de 
udfordringer, som de unge kæmper med og har fundet 
et koncept, hvor der tages hensyn til de unges særlige 
behov og udfordringer, uden at de unge nødvendigvis 
oplever det som et egentligt særhensyn.

‘BYENS RØDDER’ SOM NEGATIV SIGNALVÆRDI

I FRAKs folder om deres Ukrudsbrus, står der som en 
del af teksten: lavet af byens rødder. Repræsentanten fra 
Borgercenter Børn og Unge har oplevet, at 
ordvendingen sender et lidt uheldigt signal. Hun 
fremhæver, at de lidt mere indadvendte og stille unge 
samt forældre der med flere ressourcer, ikke ønsker at 
identificere sig med eller deres barn identificeres med, 
det at være en del af rødderne. Hun fortæller, at der var 
enkelte tilfælde, hvor de deltagende unge overvejede 

om forløbet overhovedet var noget for dem grundet 
denne formulering. 

FRAKS FLEKSIBILITET ER VIGTIG
Et vigtigt element i FRAKs tilgang er fleksibilitet, der 
netop kan understøtte de unge inden for normale 
rammer.

FRAKs fleksibilitet i forbindelse med tilrettelæggelsen af 
de enkelte arbejdsgange er særlig vigtig i forhold til at 
skabe et trygt læringsmiljø og give de unge et godt 
udbytte af forløbet. Ved at tilpasse forløbet til de unges 
tempo og have en fleksibel tidsplan gives der plads til, at 
de unge kan have et svingende energiniveau, og at 
aktiviteterne kan planlægges herefter. Det fleksible 
program giver ligeledes plads til hyggelige og ikke-
arbejdsrelaterede aktiviteter, som bidrager til, at de 
unge oplever at være en del af et fællesskab. Netop 
dette fremhæver de unge som en væsentlig 
motivationsfaktor for at komme på arbejde. FRAKs
fleksibilitet er derfor med til at skabe  en fortsat 
motivation og interesse hos de unge, der dermed 
(lettere) fastholdes i forløbet og kan se meningen med 
aktiviteterne.
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MANGE PARTER – MANGE FORVENTNINGER 

Et nyt tiltag ved dette forløb har været at involvere flere 
aktører i projektet. Aktørerne har fungeret som vigtige 
ressourcer i forhold til at understøtte netop denne 
målgruppe af unge. Med involveringen af flere aktører 
øges støttemulighederne, men også det samlede 
vidensniveau om målgruppen/de unge, hvilket kan være 
givende, men det kan også risikere at fastholde de unge 
i en særlig fortælling eller rolle. Derudover kan 
forskellige parter kan også have forskellige 
forventninger til forløbet. Derfor er er det vigtigt, at man 
ved projektets opstart aftaler, hvad man kan og skal 
forvente af de unge og afstemmer, hvordan rolle- og 
ansvarsfordelingen skal være mellem de forskellige 
aktører i projektet, så de unge understøttes bedst muligt 
gennem hele forløbet.

KONKRET PROJEKTBESKRIVELSE

Selvom samarbejdet mellem FRAK og det kommunale 
regi har fungeret godt, efterspørger repræsentanten fra 
Borgercenter Børn og Unge en klar projektbeskrivelse 
eller konkret plan over fritidsjobforløbet. Her ville det 
være en fordel at alt praktisk information var nedskrevet 
såsom tid, sted og dage for forløbet og målsætninger 
samt hvad de kan unge forvente og hvad skal man sige 
til forældrene, da den kommunale medarbejder 
ligeledes skal indhentes en partshøring hos forældrene. 
Dette kan hjælpe den kommunale medarbejder med at  
videreformidle forløbet til de involverede parter. 


