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Denne rapport formidler evalueringen af projektet: Vi
Passer Børn. Omdrejningspunktet for indsatsen i
projektet er at skabe børnepasser-fritidsjob for unge
mellem 13-17 år og støtte de unge i at kunne varetage

og fastholde et fritidsjob. Projektet er en del af FRAK,
som arbejder med at skabe og støtte udsatte unge i at

Læsevejledning

varetage fritidsjob.
FRAK startede allerede i 2013 som et kommunalt projekt

Rapporten består af fem dele.

forankret i et lokalt kulturhus på indre Nørrebro. FRAK

Introduktionen indeholder evalueringens metoder
og datagrundlag. Efterfulgt af en præsentation af
projektets formål, målsætninger, organisering og
projektperiodens proces.

har siden arbejdet med at skabe lokale fritidsjobs til
socialt udsatte unge med lav arbejdsmarkedstilknytning,
og er i dag registeret som socialøkonomisk virksomhed.
Med projektet: Vi Passer Børn ønsker FRAK at styrke
udsatte unge pigers vej ind på arbejdsmarkedet ved at
gøre dem klar til et fritidsjob. Fokus er på piger, hvis
forældre har begrænsede forudsætninger for at hjælpe
deres børn med at få og fastholde et fritidsjob.
Dette projekt adskiller sig fra FRAKs tidligere projekter
ved at sætte særligt fokus på pigerne. Tidligere projekter
har haft mere fokus på kriminalitetstruede unge,
herunder drenge, men i mindre grad de piger, der ikke
har en udadreagerende adfærd. FRAK ser imidlertid et
lige så stort behov for indsatser, der styrker pigerne, og
som giver dem udviklings- og jobmuligheder, hvilket det
aktuelle projekt netop sætter fokus på.

I centrale virkemidler gives først en kort
introduktion til FRAK-modellen og dernæst beskrives
de virkemidler, der er afgørende for at skabe
resultater under projektperioden.
Virkning og værdiskabelse behandler det udbytte
som er skabt gennem projektet for unge,
samarbejdspartnere og ift. forankring af indsatsen.
Dernæst opsamles projektets centrale resultater,
som også illustreres i en model med de fire resultater,
FRAK har opnået.
Afslutningsvis gives en præsentation af potentialer
og opmærksomhedspunkter rettet mod FRAKs
videre arbejde.

Projektet løber fra august 2019 – september 2021 og er
støttet af Novo Nordisk Fonden. Evalueringen er
gennemført af SocialRespons for FRAK.

4

Evaluering tager udgangspunkt i en kvalitativ
dataindsamling. Omdrejningspunktet er at tydeliggøre

Datagrundlag

den værdiskabelse og de resultater, som der er opnået
gennem projektet - både for de unge, men også ift. at

understøtte forankring af indsatsen efter
projektperioden. Desuden synliggøres hvilke
virkemidler, der særligt gør sig gældende i dette projekt;
det, der har betydning for at skabe værdi for unge
gennem børnepasser-fritidsjob og som bidrager til, at
denne type fritidsjob kan fortsætte og fortsat skabe

21 kvalitative interview
▪

8 med unge piger

▪

5 med familier, som har fået passet barn

▪

1 med projektgruppen

▪

7 med samarbejdspartnere fra daginstitutioner,
kommunale forvaltningsområder og lokale

fritidsjobmuligheder for unge på længere sigt.
Evalueringens metoder er en kombination af kvalitative

foreninger og aktiviteter

interview, deltagelse og observation samt

Deltagelse og observation

sparringsmøder. Dataindsamlingen har prioriteret at få

▪

indsigt fra flere aktører, som har haft en tilknytning til
indsatsen: unge, familier, samarbejdspartnere fra

1 deltagelse i kursus for unge afholdt i
samarbejde med ungdomsskolen

kommune, daginstitutioner og andre aktiviteter, hvor

Spørgeskemaundersøgelse blandt familier

unge har haft fritidsjob under projektet samt

▪

projektgruppen og projektets styregruppe.

Fokus har været at få viden om udbytte og centrale
metoder ved indsatsen, samt perspektiver på
udfordringer og muligheder ved etablering og
fastholdelse af fritidsjobbene, både under projektet og
som en mere blivende indsats. Desuden gennem
sparringsmøder, at kvalificere indsats og viden.

3 forældre, som har fået passet børn privat, har
besvaret et spørgeskema*

Sparringsmøder
▪

3 med FRAKs projektmedarbejdere og ledelse

▪

1 med projektets styregruppe

Projektets egne data

Yderligere har enkelte forældre, der har gjort brug af

▪

Registreringer under projektet

børnepasningen besvaret et spørgeskema om deres

▪

Logbøger fra projektmedarbejdere

erfaringer med forløbene gennem FRAK.

* mange forløb med privat børnepasning er blevet afbrudt
kort tid efter opstart primært pga. corona. Der er sendt et
spørgeskema til otte familier.
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Formål

Projektforløbet

Formålet med projektet er at skabe børnepasser-

Projektets fokus var oprindeligt at skabe fritidsjob

fritidsjob for unge (hos familier privat) á 6 måneders

gennem privat pasning hos børnefamilier, men under

varighed, samt støtte de unge i at varetage og fastholde

projektperioden er fokus blevet udvidet til at indbefatte

fritidsjobbet. Desuden har projektet et formål om at

andre arenaer, hvor det er muligt at skabe fritidsjob,

understøtte forankring af indsatsen, således at unge

som på forskellige måder kan give arbejdserfaring med

også efter projektforløbet har bedre muligheder for at få

børnepasning.

fritidsjob med fokus på børnepasning.
Målgruppe
Projektet henvender sig til unge i alderen 13–17 år i
udsatte boligområder, der befinder sig i en sårbar
situation og hvor forældre har begrænsede
forudsætninger for at hjælpe deres børn med at få og
fastholde et fritidsjob.
Målsætninger
▪

30 unge piger får et fritidsjob som børnepassere
gennem FRAK

Succeskriterier
Gennem fritidsjobbet er det hensigten at pigerne
udvikler deres modenhed, bliver mere selvstændige og
opbygger en relation til den børnefamilie, hvor de
passer barn. Herigennem får pigerne arbejdserfaring,
der styrker dem socialt og personligt og som kan give
dem nye perspektiver på at være kvinde og familie.

En central udfordring i projektperioden har nemlig
været at etablere privat børnepasning. Denne
udfordring vurderes især at være foranlediget af corona,
hvilket - på trods af, at der i nogle perioder var

rekrutteret familier - ikke kunne gennemføres privat
pasning i hjemmene. Yderligere har rekrutteringen af
familier været udfordret af at FRAK ville rekruttere
familier via sociale aktiviteter fx i skoleregi, men da disse
ikke har kunnet afholdes under corona, har denne
rekrutteringsvej ikke været mulig. Derfor valgte
projektgruppen at gå i dialog med andre lokale aktører
for også ad den vej, at etablere børnepasser-fritidsjobs

for unge.
Corona-nedlukningen har også betydet, at de
fællesskabsaktiviteter - med hhv. unge og familier samt
med de unge - der var tiltænkt som en sideløbende del
af fritidsjobbet ikke har kunne gennemføres i det
omfang, som har var ambitionen i projektet.
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FRAK og to boligsociale helhedsplaner på Nørrebro

møder de andre unge, som ønsker et fritidsjob som

samarbejder om projektet og begge parter indgår i

børnepasser. Under fritidsjob-forløbet har de unge

projektgruppen og styregruppen.

løbende kontakt med en mentor fra enten FRAK eller
den boligsociale helhedsplan. Desuden afholdes der

I projektet arbejdes der med at rekruttere unge via

fællesaktiviteter for pigerne under forløbet, hvor de

FRAK eller de boligsociale områder. Familier er under

kan udveksle erfaringer med hinanden og sparre med

projektperioden fortrinsvis blevet rekrutteret gennem

projektgruppen.

information på digitale platforme. For at matche unge
med familier afholder en medarbejder hos FRAK eller

Som nedenstående model illustrerer har projektet

en boligsocial medarbejder samtaler med den unge og

haft flere samarbejdspartnere og herigennem skabt

med familien. Inden de unge starter i fritidsjobbet har

fritidsjob i flere arenaer end det oprindeligt var

de deltaget i et weekendkursus over to dage afholdt i

tiltænkt i projektet.

samarbejde med ungdomsskolen. Her får de viden om
og redskaber til et job med børnepasning. Desuden

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

Illustration af projektets organisering og aktiviteter
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FRAKs generelle tilgang til at skabe fritidsjob indbefatter

FRAKs arbejde er således generelt sammensat af en

seks centrale virkemidler, som er illustreret i modellen

række greb og tilgange, der illustreres gennem FRAK-

på modsatte side. Modellen er en sammenhængende

modellen.

model, da hver enkel brik i puslespillet er væsentlig for,

at FRAK lykkes med at henholdsvis rekruttere, fastholde
og brobygge de unge til arbejde.
FRAKs tilgang til at skabe fritidsjob til unge fra udsatte
boligområder er flerstrenget. FRAK har deres afsæt i det
lokale med fokus på opsøgende og relationelt arbejde.
Kendskabet til det område de agerer i – til de lokale
aktører og ikke mindst til de unge og deres familier –
muliggør både rekruttering og fastholdelse af
målgruppen og en lokal værdiskabelse, som går udover
den, de skaber for målgruppen alene.
Igennem FRAK-fællesskabet får de unge et tilhørsforhold
til et positivt fællesskab, hvor konstruktive møder finder
sted på tværs af alder og erfaring. Her møder de unge
rollemodeller og har også selv mulighed for at blive
rollemodeller på sigt.
FRAK skaber derudover en tryg træningsbane, hvor der
er plads til at øve sig, og hvor kravene er fleksible.
Denne tilgang samt den brede pallette af muligheder,
der opnås gennem mange og alternative

FRAK modellen

Udarbejdet af SocialRespons for FRAK
SocialRespons, 2019: FRAK - evaluering af FRAK – Fritidsjob
og jobtræning til unge i udsatte boligområder

samarbejdspartnere, muliggør, at de unge mødes med
krav, der matcher deres udfordringer og kompetencer.
Samtidig fremmer det brede samarbejde nye møder

mellem de unge og andre aktører.
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I formidlingen af de centrale virkemidler i indsatsen

▪

under projektet: Vi Passer Børn tages afsæt i FRAKmodellen og de metoder, greb og tilgange, som
kendetegner FRAKs indsatser.
I Vi Passer Børn er det særligt det lokale afsæt og den
afprøvende tilgang centreret omkring at skabe nye

forskellige lokale børnepasser-arenaer
▪

▪

børnepasning.

Virkemidlerne kan opsamles i fem pointer, som det, der

Unge klædes godt på af FRAK gennem et kursus og
ved at få sparring og støtte under ansættelsen

▪

Løbende erfaringsudveksling mellem parterne
understøtter fastholdelse

(arbejdstræning) et centralt element, som særligt
kendetegner fritidsjob-forløb, der har fokus på

Fritidsjob i lokale institutioner giver tryghed i
ansættelsen for alle parter

møder, der har etableret fritidsjob for de unge. Desuden
er kurset kombineret med mentorstøtte

Alsidige samarbejdspartnere skaber fritidsjob i

▪

Nye møder mellem unge og arbejdsmarkedet

På de næste sider uddybes de fem pointer.

skaber værdi og resultater for unge og andre aktører i
lokalområdet:
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I projektet har FRAK etableret fritidsjob i forskellige

Fritidsjob i etablerede institutioner giver tryghed i

børnepasser-arenaer gennem alsidige lokale

ansættelsen - både for unge, de unges forældre og

samarbejdspartnere

for potentielle børnefamilier

Et centralt virkemiddel i projektet ift. at få skabt

Ved at udvide samarbejdsrelationerne til etablerede

børnepasserjob for unge har været at samarbejde med

institutioner og indsatser - daginstitutioner og i

forskellige aktører lokalt. FRAK har imødekommet

tilknytning til andre aktiviteter – har unge med

udfordring med at etablere tilstrækkelige private

forskellige forudsætninger og behov fået et fritidsjob.

børnepasserjobs ved at tænke i andre arbejdsgivere for
de unge. Gennem projektperioden har FRAK etableret
flere nye samarbejder med lokale aktører:

▪ Non profit organisations (ReDi School of Digital
Integration)

▪ Foreninger (Hello Kitchen)

For nogle unge er jobbet deres allerførste fritidsjob og
andre har ikke passet ‘fremmede’ børn tidligere. Derfor
kan det for nogle være en stor udfordring at skulle
passe børn privat hos en familie. Unge oplever, at de har

følt sig trygge ved at passe børn sammen med andre
unge og andre voksne, fx i ReDI School og i en
børnehave. Nogle unge giver udtryk for, at deres

▪ Daginstitutioner (børnehaver og vuggestuer)

forældre også oplever, at det skaber tryghed, når deres

▪ Kommunale indsatser (JKU og Fritidsjob med mentor)

fritidsjob er i en institution frem for privat hos en

Disse samarbejder har betydet at unge har fået
fritidsjob i forskellige arenaer, hvor der var behov for
børnepasning. Hos ReDI School og Hello Kitchen har

familie.
Mine forældre ville ikke være trygge, hvis jeg skulle passer
børn hos en familie, som de slet ikke kender. - Ung

unge passet børn, hvis forældre deltog i hhv. et IT-

børnepasser

kursus og et madlavningskursus. I tilknytning til

Gennem et fritidsjob i en organisation kan unge udføre

kommunale indsatser og daginstitutioner har unge haft

arbejdet i trygge rammer, fx ved at arbejde sammen

fritidsjob i en børnehave eller vuggestue.

med andre unge i en forening (Hello kitchen), med

Ved at orientere sig bredt i det lokale har FRAK - på

pædagoger i en børnehave eller med frivillige i en NPO

trods af udfordringer under corona-nedlukningen –
skabt mulighed for at unge fik et fritidsjob centreret
omkring børnepasning. Således kan FRAKs fokus på
lokale aktører og åbne blik på samarbejdspartnere ses

(ReDI school). Desuden giver samarbejdet med
Fritidsjob med mentor unge mulighed for mentorstøtte
fra en medarbejder på arbejdspladsen under
ansættelsen.

som en forudsætning for at etablere og gennemføre

børnepasser-fritidsjob for unge.
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Weekendkurset og rekrutteringen gennem FRAK

Desuden er dialogen med mentorer i FRAK en vigtig

klæder de unge godt på til at kunne starte i et

uformel støtte for den unge. Mentorerne er

børnepasser-fritidsjob

forbindelsesleddet mellem den unge og

Børnepasning er et omsorgsjob, hvor unge påtager sig
et stort ansvar for andres børn. Private familier eller
institutioner, der ønsker en ung børnepasser, skal kunne
have tillid til, at den unge kan påtage sig opgaven.
Weekendkurset, hvor de unge får undervisning i
førstehjælp og børnepasning samt redskaber hertil
ruster de unge til at kunne påbegynde jobbet. De unge

samarbejdspartnere, hvilket er et centralt element for at

rekruttere og matche fritidsjob-forløb, som
samstemmer med den enkelte unges forudsætninger og
behov.
Selvom det kan være de dummeste spørgsmål jeg stiller
hende (mentoren), svarer hun, som om det er et helt
normalt spørgsmål, det er bare rart. - Ung børnepasser

fortæller positivt om undervisningen og oplever, at det

de lærte kunne bruges i jobbet som børnepasser. Kurset
giver de unge tryghed og selvtillid i opgaven.
Det var godt, vi lærte om førstehjælp, og vi talte om lege, vi
kunne lege med børnene. Jeg har ikke passet børn før, så
det var rart, at vi fik noget at vide om det inden. - Ung
børnepasser
Kurset er også vigtigt ifølge flere samarbejdspartnere,

da det giver de unge et godt fundament, for at kunne
starte et fritidsjob og da de unge ved at deltage i kurset
udviser motivation for netop et fritidsjob med
børnepasning.
Et andet aspekt, de unge sætter pris på er, at de til
kurset møder andre unge, som skal passe børn. Fx
fortæller unge, som skal passer børn privat, at de

derved føler sig mindre alene i jobbet, hvor man jo ofte
arbejder selvstændigt.
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Løbende dialog mellem FRAK, unge og
samarbejdspartnere understøtter fastholdelse af de
unge
For at understøtte gode fritidsjobansættelser for de
unge kan weekendkurset ikke stå alene, men skal ses i
sammenhæng med, at de unge løbende kan sparre og
udveksle erfaringer med mentorer fra FRAK og andre
unge. FRAKs rolle, hvor der er kontakt med de unge
under deres ansættelse er et vigtigt greb, som gør at de
unge kan afklare store og små spørgsmål, tvivl og
udfordringer, som de støder ind i. Det styrker de unges
tryghed at vide, at FRAK er der for dem og styrker de
unges fastholdelse.

Jeg ringer altid til Gizem (mentor), hvis jeg har et eller andet
og er i tvivl om det mindste. Sidst jeg ringede, var lige da jeg
startede, der var jeg lidt i tvivl om, hvem jeg skulle ringe til
først, hvis der skete noget med børnene. Der sagde hun, at
jeg skulle ringe til forældrene først, og hvis det var alvorligt,
så skulle jeg ringe til hende efter. - Ung børnepasser
Oprindeligt skulle weekendkurset indgå i et længere

forløb, hvor de unge og mentorerne mødtes yderligere
tre gange. Dette har i begrænset omfang været muligt
gr. corona-restriktioner. De unge efterspørger imidlertid
mere erfaringsudveksling undervejs med andre unge.
Det er vigtigt, at os unge deler hinandens oplevelse, så kan
vi hjælpe hinanden med det, vi oplever i jobbet.
- Ung børnepasser
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De alsidige samarbejdspartnere har skabt nye

Desuden har børnepasning i tilknytning til en

møder mellem unge og aktører i forskellige

daginstitution, fx for en ung med mentorstøtte betydet,

børnepasnings-arenaer

at den unge har lært flere medarbejderne og børn at

Et særligt greb ved projektet er, at børnepasning kan

kende under ansættelsen.

skabe nye møder centreret omkring relationen mellem

FRAKs fokus på at skabe nye møder mellem mennesker

en familie og en unge. I projektet er nye relationer

betyder, at de unge ud over et fritidsjob også skaber nye

kommet til udtryk på flere måder, hvor unge har lært

relationer af kortere eller længere varighed afhængig af

nye mennesker at kende og i forskelligt omfang har haft

den konkrete jobmulighed.

en relation til børn, forældre samt andre ansatte eller
andre unge.
Jeg er genert. Jeg har lært en anden ung at kende, fordi vi

arbejder sammen i børnehaven og hun fik mig åbnet mere
op. – Ung børnepasser
Flere af de unge finder meningsfuldhed i arbejdet, fordi
de passer på et andet menneske og lærer dette
menneske at kende. Gennem privat børnepasning har
unge lært en familie at kende, som de ellers ikke ville
have haft mulighed for at lære at kende. Ved fritidsjob i
institutioner har de unge mødt andre unge, som de har
arbejdet sammen med, fx har flere unge passet flere
børn sammen med andre voksne i en forening (Hello
Kitchen).
I daginstitutioner har nogle unge gennem arbejdet med
andre unge lært nye unge at kende, hvilket også har
givet en god oplevelse med fritidsjobbet.
Det er sjovere, når man er flere sammen og lærer nye at
kende. - Ung børnepasser
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Hos FRAK er der generelt fokus på at skabe værdi for de
unge gennem fritidsjob ift. fire aspekter, som er
illustreret i modellen til højre og som samlet set kan ses
som en katalysator for at styrke social
sammenhængskraft i lokalområdet.
I indsatsen under Vi Passer Børn er værdiskabelsen
reflekteret med udgangspunkt i modellen og udbyttet
for de unge. Desuden formidles også de virkninger, som
styrker forankringen af indsatsen og som samlet set
bidrager til at styrke den sociale sammenhængskraften i
lokalområdet.
Virkningerne kan opsamles i fire pointer:
▪

Unge udvikler selvtillid, der styrker dem i deres
omgang med andre mennesker

▪

Unge udvikler selvstændighed og de får blik for nye
handlemuligheder ift. job og uddannelse

▪

Kilde: SocialRespons 2019

Nye indsigter for unge, familier og andre
samarbejdspartnere, der styrker relationer på tværs

▪

Forankring styrkes og fritidsjob-processer for unge
fremmes
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Fritidsjobbet giver de unge mere selvtillid og styrker

De unge udvikler større selvstændighed og får blik

dem i deres omgang med andre mennesker

for nye uddannelses- og jobmuligheder gennem

Flere af de unge fortæller, at de tidligere var usikre og

fritidsjobbet hos FRAK

generte, når de var sammen med andre, særligt nye

Gennem fritidsjobbet har de unge et ansvar, som både

mennesker. Børnepasserjobbet styrker de unges

gør dem mere selvstændige i varetagelsen af

selvtillid.

børnepasser-jobbet og som gør dem i stand til at løse

Jeg var usikker på det i starten. Men har fået mere selvtillid
efter jeg har prøvet det – Ung børnepasser
De unge oplever, at forældrene og institutionerne er
glade for deres hjælp, og de unge bliver anerkendt i

deres arbejde.
Vi er rigtig glade for hende. Det er også rart for børnene, at
hun er yngre end os andre. Det giver liv og energi hos os.
– Leder i daginstitution

vanskeligheder, der opstår undervejs.
Jeg har lært at det er ok at sige fra over for børnene
- Ung børnepasser
Samtidig bidrager fritidsjobbet hos FRAK til, at unge
skaber nye refleksioner over fremtidige uddannelses- og
jobønsker.
Nu ved jeg bedre, hvad jeg gerne vil have i et arbejde
- Ung børnepasser
FRAK har kontakt til mange unge og mange forskellige

Ved fx børnepasning privat er forældrene ofte med til at

typer fritidsjob. Og nogle unge oplever, at muligheden

støtte de unge i starten af processen, og det gør at de

for at kunne prøve forskellige fritidsjob kan bidrage i

unge oplever at blive taget alvorligt, og at det fx er okay,

deres individuelle proces omkring uddannelsesafklaring.

at de siger fra overfor børnene. Børnepasserjobbet

Det er godt at se, hvordan et arbejde er i en børnehave, så
jeg kan se om det kunne være noget for mig. Også når jeg
snart skal i 9. klasse og begynder at tænke på, om jeg
gerne vil være pædagog. - Ung børnepasser

styrker dermed de unges selvfortælling og tro på at de
kan varetage jobbet. Det kan have en positiv
afsmittende effekt på de unge i forskellige
sammenhænge, fx deres kommunikation med andre –

Desuden kan dialogen på tværs af unge, som har

både i skole, job og fritidslivet.

forskellige fritidsjob i forskellige arenaer bidrage til, at

Jeg står meget mere på egne ben efter jeg har haft

fritidsjob. – Ung børnepasser

de unge får et bredt kendskab til forskellige
jobmuligheder.
Jeg vil gerne prøve forskellige ting. Det synes jeg man kan i
FRAK. Når jeg skal til møde med Gizem og de andre piger
fra kurset, så vil jeg spørge Gizem og der kunne være et
andet job jeg kunne prøve. - Ung børnepasser
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Fritidsjobbene har værdi for alle parter. De nye

Mit barn får en relation til en ung, som ellers ikke ville være

relationer skaber nye indsigter på tværs, hvilket

mulig. – Forælder fra privat børnepasning

styrker sammenhængskraften i lokalsamfundet

Mødet mellem forældrene og de unge i lokalområdet

Det har social værdi, der rækker ud over den specifikke

tydeliggør de unge som en ressource i lokalområdet.

opgave ved børnepasningen, at unge og andre i

Samtidig nedbryder det eventuelle skel eller fordomme,

lokalområdet matches i et fritidsjob.

der kunne være mellem forældrene og de unge ved at

De nye relationer ved privat børnepasning kan skabe

de får et større kendskab til og forståelse for hinanden.

nye refleksion hos de unge. Gennem samtaler mellem

For samarbejdspartnere fx i institutioner har det værdi,

den unge og forældre om personlige temaer, er der

at de ved at ansætte en ung i fritidsjob også støtter op

eksempler på, at forældrene rådgiver og bidrager med

om et socialt formål. En leder i en daginstitution

egne erfaringer i dialogen med den unge. De unge får i

fortæller, at det bidrager til arbejdsmiljøet, når den unge

mødet med forældrene en ny måde at anskue

matcher godt til institutionens behov for hjælp og når

situationer og valg i deres hverdag på, som kan skabe

medarbejderne lærer en ung at kende. Den unge kan

en øget refleksion over livssituationer, job og

bidrage med andre perspektiver og god energi i

uddannelse for de unge.

institutionen, som kan bidrage positivt til personalets

Sidste gang jeg var der, der hjalp de mig for eksempel med
min teoriprøve, moren hun er så flink, det er faren også.
Jeg talte med moren om, hvad jeg kunne gøre bedre til en
køreprøve eller teoriprøve. Hun fortæller mig også historier
om, da hun var til køreprøve eller gik i gymnasiet. Så vi
snakker bare om alt muligt. - Ung børnepasser

arbejde.

De unges tilknytning til familierne, betyder også, at de

betydning, da de positive resultater bliver

unge udvider deres netværk. En ung fortæller blandt
andet, at hun er begyndt at genkende flere familier og

Det giver også noget til os, at hjælpe en ung godt på vej.
Det gør, at vi skaber refleksion over vores egen praksis.
- Samarbejdspartner i daginstitution
At FRAK tager sit afsæt i det lokale har en vigtig
selvforstærkende, og områdets sammenhængskraft
styrkes via nye møder og forbindelser på tværs af

børn i lokalområdet efter hun er startet som

sociale skel, generationer og faglige områder.

børnepasser.

Det er win-win. Vi får løst et hverdagsproblem og
hjælper en ung i lokalområdet. – Forælder fra privat
børnepasning

For forældre har det værdi, at de kan hjælpe og lære et
ungt menneske med en anden social og kulturel
baggrund at kende.
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Alsidige samarbejder styrker bred forankring af

mentor, efterfølgende får job gennem FRAK, og på sigt

indsatsen og understøtter bedre processer for de

kan fortsætte i ordinært fritidsjob fx i en daginstitution.

unge til ordinære fritidsjobs

I daginstitutioner udvises der en interesse for at

En væsentlig værdiskabelse fra projektet er, at FRAK har

udbygge samarbejdet, således at der kan skabes flere

etableret flere nye samarbejder under projektperioden.

ordinære fritidsjob for unge. Når en ung får en relation

Forankring og udbredelse af børnepasser-fritidsjob er

til ansatte, kan det potentielt skabe muligheder for

styrket, da FRAK har orienteret sig mod flere aktører der

længere ansættelser i institutionen eller som

arbejder mod samme mål: 1) en interesse i at skabe

brobygger til privat børnepasning for familier med

fritidsjob for unge og/eller 2) et behov for konkret

tilknytning til institutionen.

varetagelse af børnepasning.

Nogle samarbejdspartnere sætter stor pris på

En væsentlig værdi er, at samarbejdet med kommunale

fleksibiliteten i samarbejdet med FRAK, hvilket har

aktører fra JKU og Fritidsjob med mentor, kan skabe

muliggjort et ‘akut’ udbud af børnepasning i tilknytning

bedre processer for de unge.

til konkrete lokale aktiviteter.

Nogle af de unge har det svært og det kan give dem en
blidere overgang og en bedre proces, når vi er sammen om
det her – Samarbejdspartner fra JKU

Samarbejdspartnere udviser stor villighed til at bidrage

Gennem de brede samarbejder kan de unge fx få

herigennem lærer hinanden at kende og lærer hvordan

mulighed for mentorstøtte i en periode eller de kan
afprøve job i forskellige arenaer og få sparring undervejs

i indsatsen om fritidsjob for unge. Her har de tætte
lokale samarbejder en vigtig funktion, da parterne
de kan bruge hinanden i indsatsen.

weekendkurset hos FRAK og en kommunal jobmulighed

Det er godt, vi lærer hinanden at kende og ved hvad vi
hver især kan byde ind med, så vi bedre kan supplere
hinanden i indsatsen for de unge – Samarbejdspartner
fra Fritidsjob med mentor

ved at JKU eller fritidsjob med mentor samarbejder med

Samarbejdspartnere peger på, at et vigtigt element i

via FRAK. Det bidrager til, at der skabes blidere
overgange for de unge, fx helt konkret mellem

FRAK og evt. kommer på besøg på kurset og møder de
unge.
Når der blandt aktører er et fælles fodslag, skabes der

sammenhæng i indsatsen og en bedre kontinuitet for
den unge, fx for en ung, der starter i fritidsjob med

samarbejdet om fritidsjob er en klar
forventningsafstemning og desuden løbende

opfølgning med den unge og de involverede
samarbejdspartnere i et fritidsjob-forløb (se uddybning
under ‘Potentialer og opmærksomhedspunkter’).
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Gennem projektperioden er der afprøvet flere veje til et

Særligt skal fremhæves FRAKs afprøvende tilgang med

børnepasser-fritidsjob (privat, daginstitutioner, lokale

fokus på alsidige lokale aktører og samarbejder.

aktiviteter i non-profit organisationer og foreninger). Det

Ligeledes har FRAKs kendskab til de unge og herunder

har betydet, at unge har afprøvet flere typer fritidsjob

fokus på at klæde de unge godt på til at varetage et

end projektet oprindeligt lagde op til, hvor fokus var på

børnepasser-fritidsjob samt tilbyde støtte under deres

private børnepasserjob.

ansættelse betydning for at de unge får et positivt

Gennem et fritidsjob udvikler de unge større selvtillid.

udbytte af deres fritidsjobforløb.

Børnepasning kræver selvstændighed og unge løfter et
stort ansvar gennem jobbet. De unge styrkes i troen på
egne evner og får motivation fx for at afprøve flere typer
fritidsjob, der også bidrager i de unges

Resultater

uddannelsesafklaring. De unge styrkes i at fastholde

•

35 unge er rekrutteret til et børnepasser-fritidsjob

jobbet og deres muligheder for at varetage et ordinært

•

35 unge har gennemført kursusforløbet

fritidsjob forbedres gennem projektet.

•

28 unge har haft et fritidsjob under projektet

De brede samarbejdsaktører under projektperioden har

•

29 unge er brobygget til et ordinært fritidsjob

desuden styrket indsatsens forankringspotentialer. Her

Note: Fritidsjobbene har haft forskellig længde og nogle
unge har haft fritidsjob flere steder.

er et vigtigt resultat, at FRAK pr. april 2021 har indgået
en partnerskabsaftale med Københavns ungdomsskole,
Fritidsjob med mentor og Jobcenter København

Ungecenter( JKU).
Samarbejdspartnere fra daginstitutioner, lokale
aktiviteter og kommunale områder ser stor værdi i at
samarbejde med FRAK. Samarbejdet bidrager til at
skabe bedre sammenhæng i indsatsen og bedre
overgange for den enkelte unge, når aktører går
sammen og har fælles fodslag ift. at støtte op om

fritidsjob.
FRAKs metoder har en central betydning for de opnåede
resultater for de unge og for forankringspotentialerne.
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Børnepasning er en omsorgsopgave som kræver ansvar

Andre samarbejdspartnere oplevede under et

og modenhed hos den unge. En vigtig læring fra

ansættelsesforløb, at de forventede, at den unge kunne

projektet er, at for nogle unge - fx unge på 13-14 år eller

påtage et større selvstændigt ansvar for flere børn end

unge som ikke tidligere har haft et fritidsjob – kan det

var muligt for den unge, som ikke før havde haft et

være for stor en opgave at skulle passe børn alene hos

fritidsjob.

en familie privat eller at passe flere børn sammen med
andre unge. Hvis unge ikke kan leve op til de behov,
som et given børnepasningsforløb forudsætter kan det
skabe dårlige eller afbrudte forløb.

Ved fritidsjob i en daginstitution kan en udfordring være,
at institutionens åbningstider kan være vanskelige at
matche de unges arbejdstidsmuligheder. Fx hvis en ung
går i skole til kl. 14-16 i hverdage og daginstitutioner

Et opmærksomhedspunkt er derfor, at der er tydelige

lukker kl. 17. Der er dog også gode eksempler, hvor

forventningsafstemninger mellem samarbejdspartnere

unge i stedet for børnepasning har haft mere praktiske

og den enkelte unge ift. de konkrete forløb. FRAK er her

opgaver så som opvask med andre unge i en

et vigtigt mellemled, der formidler kontakten mellem

børnehave. Det har fungeret godt for begge parter, og

samarbejdspartner og børnepasser. For at sikre gode

de unge er glade for, at få indblik i, hvordan en

match er det væsentligt, at der foretages specifikke

børnehave fungerer. Det er dog afgørende, at dette

afklaringer ift. hvad der forventes af forældre eller

forventningsafstemmes inden, så den unge ved hvad

samarbejdspartnere under ansættelsen, og om de

han/hun går ind til. En fordel ved dette eksempel kan

konkrete børnepasningsbehov matcher den unges

være, at den unge og daginstitutionen får etableret en

muligheder.

relation, der potentielt kan skabe mulighed for og ses

Nogle forældre udtrykker en usikkerhed over deres rolle

som en overgang til børnepasningsopgaver.

og er uklare på forventningerne til, hvordan og hvor

Udover en klarhed i den indledningsvise

meget de skal involvere sig med de unge ud over

forventningsafstemning vil det styrke forløbene at FRAKs

børnepasningen.

løbende opfølgning både inddrager den unge og

Det er også nogle tanker for, hvordan gør jeg det bedst for
at hjælpe hende her på vej. Hvad er mit engagement i det
her? – Forælder til privat børnepasning

samarbejdspartnere. Dette kan understøtte gode forløb
og evt. styrke mulighederne for at fastholde
samarbejder og også formålet om at etablere ordinære
fritidsjob for de unge, fx i en daginstitution.

Enkelte forældre har givet udtryk for at lønnen for privat
børnepasning gennem FRAK er for høj sammenlignet
med, hvis en selv familie fik børnepasning uden om
FRAK.
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Prioritering af fællesskabsaktiviteter, der giver de

Bred formidling af indsatsen til flere aktører lokalt

unge vigtig sparring og rollemodeller

og til flere lokalområder

Under projektet har der været begrænsede muligheder

Samarbejdspartnere og forældre ser stor værdi ved

for at afholde fællesskabsaktiviteter særligt gr. corona.

projektet og udtrykker, at indsatsen og FRAK med fordel

Projektperioden har alligevel bekræftet, at FRAK-

kan formidles bredere til relevante aktører i

fællesskabet er et vigtigt virkemiddel, både for at

lokalsamfundet. En leder fra en daginstitution

rekruttere unge, fastholde unge i forløb og for at

efterspørger, at flere lokale daginstitutioner får

understøtte unges muligheder for forskellige fritidsjob.

information om FRAK og bliver opmærksomme på

Nogle unge har hørt om fritidsjob via venner, som har
fritidsjob i FRAK. De er ikke kun interesseret i et job,
men også fællesskabet med andre unge. Flere unge

udtrykker, at større mulighed for at deltage i
fællesskabet motiverer dem og vil støtte dem under
fritidsjobbet. De unge vil fx gerne kunne dele erfaringer
med andre unge om deres konkrete fritidsjob, og gerne
unge som også arbejder med børnepasning. Desuden
ønsker unge, at der i sparringen er blik for, at der kan
være forskelle på børnepasning fx privat og i en
vuggestue, pasning alene eller med andre.
Også aktiviteter, hvor unge møder hinanden og får
indsigt i FRAKS forskellige fritidsjobtyper er et ønske fra
unge, hvilket kan give mulighed for at afsøge og afprøve
flere jobmuligheder end børnepasning.

muligheden for at have en ung i fritidsjob, hvad det
indbefatter og hvor man kan henvende sig mhp. et
samarbejde.

Vi er flere i daginstitutionerne, der gerne vil det her, men
jeg vidste ikke, at det var en mulighed. - Leder i
daginstitution
Muligheden for fritidsjob i fx en daginstitution skal
afstemmes/tilpasses den enkelte institutions aktuelle
muligheder og behov, hvor der kan være flere veje til et
fritidsjob (opvasker, børnepasning). Yderligere kan
daginstitutioner være en central samarbejdspartner ift.

at formidle kontakt mellem en ung og familier.
Jeg vil gerne støtte op og kan da sagtens hænge et opslag
op, hvis jeg ved, at den unge vi har ansat gerne vil passe
børn i en familie. - Leder i daginstitution
Formålet om privat børnepasning understøttes, hvis

Behovet for sparring, rollemodeller og aktiviteter i FRAK-

daginstitutioner er villige til at være brobygger fra

fællesskabet er et væsentligt opmærksomhedspunkt

fritidsjob i institutionen til privat børnepasning.

ved netop børnepasning, når den unge er ansat hos en
privat familie eller i andre sammenhænge, hvor de har
et stort selvstændigt ansvar under jobbet.

25

Udarbejdet i juni 2021 af SocialRespons for FRAK

SocialRespons er en analysevirksomhed, som leverer
undersøgelser, projektudvikling, evaluering og rådgivning inden for
det sociale område. SocialRespons er specialiseret i inddragelse af
målgrupper og medarbejdere samt anvendte evalueringer.
Publikationen kan frit citeres med angivelse af kilden. Ved
gengivelse af publikationen modtages produktet gerne af
SocialRespons.

www.socialrespons.dk
Fotos: FRAK
26

