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UNGE ANLÆGGER OG VEDLIGE-
HOLDER UDEAREALER I BYEN
Anlæg & vedligehold er en indsats under FRAKs 
projekt Ukrudt: Grønne fritidsjob til byens rødder. 

I Anlæg & vedligehold får unge fra udsatte 
boligområder fritidsjob. De arbejder med at 
anlægge og vedligeholde udearealer i byen. 
Det gør de fx for kommunen, lokaludvalg, 
grundejerforeninger eller andelsforeninger. 

Anlægsopgaver kan være produktion af 
plantekasser, nyplantning fx med træer og har 
det overordnede formål at udvikle og forskønner 
byrum. Vedligeholdsopgaver er drift og vedligehold 
af udearealer fx gårdmiljøer eller grønne områder. 
De fleste opgaver udføres over en længere periode, 
men anlægsopgaver løses også via jobcamps i de 
unges ferier. 

For de unge, der arbejder med anlægs- og 
vedligeholdsopgaver, ses resultater som generelt 
ses for de unge, der arbejder i FRAK. Det omfatter 
resultater som: 1) Positiv erfaring med og viden 
om arbejdsmarkedet, 2) Nye kompetencer, 3) Del 
af positivt arbejdsfællesskab og nye relationer, 
4) En oplevelse af at få anerkendelse, og at der 
skabes nye fortællinger om dem som gruppe. 

Derudover ses særligt for unge, der arbejder med 
anlægs- og vedligeholdsopgaver, at de får viden 
og kompetencer indenfor håndværksfag og det 
grønne tema (i forhold til biodiversitet, klima og 
bæredygtighed). 

FRAK har haft succes med at sælge ydelser 
indenfor anlæg og vedligehold. Omsætningen 
indenfor dette forretningsområde har oversteget 
FRAKs oprindelige måltal, og ved udgangen af 
2020 kunne dette område stort set bære sig selv 
økonomisk. FRAK har her fundet et område med 
efterspørgsel, og hvor kunderne samtidig oplever, 
at et samarbejde med FRAK skaber en merværdi. 
Det giver kunderne en mulighed for at engagere 
unge, skabe nye møder og nye fortællinger om 
de unge i områderne – og for nogle kunder 
spiller FRAKs fokus på at skabe bynatur og bedre 
biodiversitet en vigtig rolle. Udfordringen for FRAK 
ligger nogle gange i, at de koster det samme som 
fx uddannede gartnere. Det kan gøre det svært 
for FRAK at sælge sig ind til opgaver og stiller krav 
om tydelig kommunikation om, dels hvordan de 
sikrer kvalitet i opgaveløsningen, og dels hvilken 
merværdi de kan være med til at skabe. Se mere 
under opmærksomhedspunkter. 
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EVALUERINGENS METODER
Evalueringen har haft et overordnet fokus på at etablere viden om resultaterne for de unge 
ansatte, samt at sikre viden til projektet, om hvilken værdi der skabes omkring anlægs- og ved-
ligeholdsopgaver med henblik på at tydeliggøre værdien for nuværende og mulige kunder. 
Evalueringen har været casebaseret, hvor vi har dykket særligt ned i én anlægsopgave på Amager 
(blomsterkasser til Amager), som er fulgt over en periode for i særlig grad at opnå dybdegående 
viden om værdiskabelsen omkring casen for alle aktører. Ud over denne dybdegående viden er 
der også samlet data på tværs af flere forskellige opgaver. I alt er der gennemført observation ved 
3 arbejdsgange på 2 forskellige opgaver herunder uformelle samtaler og on-spot interview, samt 
interview med 11 unge FRAK’ere og 9 samarbejdspartnere. Se hovedrapporten for beskrivelse af 
datagrundlaget for den samlede evaluering. 

Denne rapport er den afsluttende evaluering 
af Anlæg & vedligehold-indsatsen foretaget af 
SocialRespons for FRAK. Den beskriver hvilke 
resultater indsatsen skaber – særligt for de unge – 
og formidler viden og læring, som FRAK og andre 

fritidsjob-aktører kan bruge i arbejdet med at 
udvikle indsatser på området. Se desuden den 
samlede evaluering af UKRUDT som uddyber 
særlige virkemidler i FRAKs arbejde med grønne 
fritidsjob. 
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FRAK-MODELLEN 
FRAK arbejder med forskellige virkemidler, der 
tilsammen sikrer, at unge får mulighed for at 
udvikle sig og styrke sin position i samfundet. Det 
sker gennem deres fritidsjob og det fællesskab, der 
er omkring FRAK. SocialRespons har i en tidligere 
evaluering af FRAK udviklet FRAK-modellen, der 
beskriver virkemidler i FRAKs arbejde (model 1). 

FRAKs arbejde med grønne fritidsjob bygger på 
samme virkemidler, men derudover har yderligere 
tre virkemidler vist sig centrale for at skabe stærke 
resultater gennem de grønne fritidsjob, som FRAK 
kan have fokus på at sikre for at udvikle og styrke 
arbejdet med grønne fritidsjob. 

AFPRØVENDE 
TILGANG

• Alternative og alsidige 
 samarbejdspartnere 

•  Elastiske samarbejder

• Blik for nye målgrupper
 og nye retninger

• Udgangspunkt i lokale 
 partnerskaber

• Et partnerskab med 
 unge og familier

   NYE MØDER
•  Nye møder og nye 
 kontekster

•  Møder med nye sider 
 af sig selv

  FRAK FÆLLESSKABET
• Et stærkt arbejdsfællesskab

• Et tydeligt tilhørsforhold

• En stærk fortælling

• Viden om arbejdsmarkedet 
 (fx skattekort, bankkonto,
 mødetid, kollegaskab og 
 erfaring med forskellige 
 erhverv)

• Plads til fejl og læring

• Fællesskabet giver sikkerhed 

   ROLLEMODELLER
• Gruppeledere og projekt
 ledere bliver rollemodeller 

• FRAK-unge er rollemodeller 
 for unge i området

AKTØR MED AFSÆT 
I DET LOKALE

ARBEJDSTRÆNING

NATUREN SOM 
VIRKEMIDDEL

EJERSKAB TIL 
PRODUKTET

RELEVANT 
GRØN AKTØR

Model 1
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INDSATSEN I TAL
 ❱ 284 unge har arbejdet
 ❱ 63        221
 ❱ 5.988 arbejdstimer

 ❱ 20 gruppeledere
 ❱ 1.067 arbejdstimer

 ❱ 40 % Amager
 ❱ 40 % Nørrebro
 ❱ 10 % Nordvest
 ❱ 10 % Andre bydele

 ❱ Opgaver for kunder som 
· Københavns Kommune 
· Brøndby IF 
· 3B 

 ❱ 89 udførte opgaver

 ❱ 111 unge brobygget videre 
til andet fritidsjob gennem 
Ukrudtsbrusen og Anlæg & 
Vedligehold
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EKSEMPLER PÅ OPGAVER
BLOMSTERKASSER PÅ AMAGER 

Opgaven:  
Unge FRAK’ere bygger blomsterkasser af gen-
brugsmaterialer, som de efterfølgende stiller 
op i byrum. Opstilling og beplantning sker 
i et samarbejde med lokale beboere, som 
efterfølgende står for at passe blomsterne. De 
unge, der arbejder på opgaven, bor lokalt i to 
forskellige udsatte boligområder på Amager. 

Kunden:  
To lokaludvalg på Amager har finansieret projektet 
ud fra et ønske om at forskønne byrum og sikre 
dialog og sammenhængskraft mellem forskellige 
beboergrupper. 

Samarbejdspartnere:  
To lokale boligsociale helhedsplaner, der hjælper 
med rekruttering, og et lokalt værkstedsfælles-
skab TinkerTank, som sætter fokus på opfinderi, 
reparation og genbrug, og hvor de unge arbejder 
med produktionen af plantekasserne. 

Resultater samlet set:  
Nye møder mellem de unge og andre beboere i 
området og nye fortællinger om de unge. De unge 
oplever at få mulighed for at vise omverdenen, 
at de ikke er de uroskabende unge, som de selv 
oplever at blive betragtet som. 
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PLANTEKASSER SOM DEL AF STØRRE 
ANLÆGSPROJEKT 

Opgaven:  
Unge FRAK’ere bygger blomsterkasser som 
del af et større anlægsprojekt i et udsat 
boligområde. Det gør de på en jobcamp i 
deres ferie. 

Kunden: Københavns Kommune som er 
ansvarlig for byggeriet. De betaler FRAK for 
at varetage opgaven som en del af deres 
strategi om at sikre involvering af de unge i 
anlægsprocessen. 

Samarbejdspartnere:  
Den lokale boligsociale helhedsplan, 
der hjælper med rekruttering, og 
entreprenøren, der samarbejder med FRAK 
om opgaven. I udbuddet til entreprenøren 
blev det – meget tidligt i processen – 
beskrevet, at der skulle være inddragelse af 
de unge fra området. 

Resultat:  
Det gør, at de unge får ejerskab over det 
nye der bygges, og dermed bliver en del 
af et nyt anlægsprojekt på et område, 
som de selv og andre unge skal bruge 
efterfølgende. 
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NYPLANTNING AF ÆBLELUND 
OG EFTERFØLGENDE 
VEDLIGEHOLDSOPGAVE

Opgaven:  
Unge FRAK’ere planter 
en æblelund i et privat 
boligområde, hvor der er 
et ønske om at skabe mere 
bynatur, og hvor der samtidig 
er et ønske om at samarbejde 
med socialøkonomiske 
virksomheder. Efter 
anlægsopgaven fortsætter FRAK 
med at vedligeholde området 
ved oprettelse af en 2-årig 
driftsaftale. 

Kunden:  
Grundejerforeningen. 

Resultat:  
Grundejerforeningen får mere 
bynatur og får samtidig inviteret 
unge fra omkringliggende 
boligområder ind i deres 
område, – hvilket understøtter 
et ønske om at skabe et mere 
aktivt område. 
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HVILKE RESULTATER SES  
HOS DE UNGE?
De unge tilegner sig en række sociale erfaringer, 
der kan have stor betydning for deres fremtidige 
uddannelsesforløb og arbejdsliv. De har haft en 
succesoplevelse med at arbejde og har følt sig 
velkomne, hvilket kan have betydning for, hvordan 

de i fremtiden møder en arbejdsplads. Her følger 
en række eksempler på resultater for de unge. Det 
er ikke alle unge, der oplever resultater indenfor 
alle temaer. 
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POSITIV ERFARING MED OG VIDEN OM ARBEJDSMARKEDET 
Det omfatter viden om og erfaring med den 
formelle del af arbejdsmarkedet, fx oprettelse 
af NemKonto, viden om skattekort mv. – en 
viden, som de unge oplever direkte at kunne 
bruge i fremtiden. Det omfatter i lige så høj 
grad mere uformel og underforstået viden om 
arbejdsmarkedet herunder hvilke normer og 
forventninger, der eksisterer på en arbejdsplads. 
Derudover får mange unge gennem FRAK også 
hjælp og sparring omkring job og uddannelse mere 
generelt – en viden, der hjælper dem på deres vej 
mod job og uddannelse.

De unge fremhæver selv, at fritidsjobbet giver dem 
mulighed for at tjene deres egne penge, og at det 
giver en oplevelse af frihed og selvstændighed. 
Lønnen er en vigtig drivkraft, fordi det giver de unge 
noget frihed og nogle muligheder, de ellers ikke 
ville have haft. De unge får en positiv (og for mange 
en første) erfaring med at have et job. Mange unge 
fortæller, at de er glade for at arbejde for FRAK. 
Derved skabes et positivt erfaringsgrundlag med 
at have et job, som forventes at styrke de unges 
muligheder og motivation for fremadrettet at indgå 
på arbejdsmarkedet. I den samlede evaluering af 
UKRUDT ses, at 111 unge er brobygget videre til 
andre fritidsjob, og deres erfaring fra FRAK bidrager 
til dette. 

Du får en positiv arbejdserfaring – på en 
anden måde end hvis du fx var avisbud. 
Så ved du, hvad arbejde kan bringe dig. 
Ligesom med skole – hvis du har haft rigtig 
dårlige erfaringer i skole eller gymnasiet, så 
tager du ikke på uni. 
Ung FRAK’er

Første gang jeg fik 500 kr. på kortet, gav 
jeg 200 kr. til min mor, og beholdte resten 
selv. Det var bare den bedste følelse, jeg 
nogensinde har haft, at du har arbejdet 
for noget og knoklet for det, og så får du 
pengene. 
Ung FRAK’er

””
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OPØVET KOMPETENCER
De unge opøver kompetencer både igennem de 
konkrete anlægs- og vedligeholdsopgaver, de 
udfører, men også kompetencer som disciplin, 
tålmodighed og ansvarlighed. De sociale 
gruppeledere får første erfaring med at lede andre. 
De får ansvar for at motivere og hjælpe grupper på 
en opgave, og de oplever det positivt at have fået 
ansvar og at kunne give erfaring og viden, fx om det 
grønne, videre til andre. 

Særligt på vedligeholdsopgaver arbejder de unge 
ofte med samme type opgave over længere tid. 
Her bliver de øvede i opgaven. De oplever at blive 
gode til noget og oplever det som positivt, at de kan 
trække på erfaringer fra tidligere. 

” FRAK har lært mig mange ting. De har lært mig disciplin, 
tålmodighed, arbejde med mennesker, jeg ikke kender, lærer mig at 
bruge værktøj og klippe hæk. For eksempel hvis jeg havde en have 
nu, kunne jeg sagtens passe den selv. 
Ung FRAK’er
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EN DEL AF ET POSITIVT ARBEJDSFÆLLESSKAB OG NYE RELATIONER
De unge fremhæver generelt arbejdsfællesskabet 
i FRAK som positivt. De er glade for at arbejde 
med deres venner, og samtidig møder de gennem 
arbejdet andre unge. Flere fortæller, at de gennem 
FRAK har lært andre mennesker at kende, som 
de normalt ikke ville tale med, eksempelvis 
personer, der er yngre/ældre end dem selv eller 
unge fra andre bydele. De oplever at være blevet 

en del af et positivt fællesskab. Et fællesskab, 
hvor gruppelederne går op i, at de unge lærer at 
hjælpe hinanden og være gode ved hinanden. 
FRAK kommer således til at fremstå som et positivt 
alternativt til andre gadeorienterede fællesskaber 
præget af kriminalitet, som kan trække i nogle af de 
unge i FRAKs målgruppe. 

Jeg har lært nogle fra Nørrebro at kende. Normalt, så kan unge 
godt lide at komme op at skændes med unge fra andre steder. 
Når jeg nu går en tur på strøget og ser dem fra Nørrebro, så 
hilser vi og snakker i stedet for at skændes. 
Ung FRAK’er

”
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ANERKENDELSE OG NYE FORTÆLLINGER OM DEM SOM GRUPPE
De unge oplever, at de bliver anerkendt for det, de 
gør. Det bliver de både af omverdenen, fx beboere i 
de områder, hvor de arbejder, og af gruppelederne. 
Flere fortæller desuden om, at deres forældre er 
stolte over, at de har fået et fritidsjob. Arbejde 
bliver således en arena, hvor de unge kan udvikle 
sig og søge udmærkelse. 

De oplever, at fritidsjobbet, særligt job de udfører 
i deres eget lokalområde, giver dem en mulighed 

for at skabe nogle nye fortællinger om dem som 
gruppe baseret på,, at de er en ressource. De unge 
i FRAK har forskellig baggrund, men fælles for dem 
er, at de ofte møder fordomme mod dem som 
gruppen “unge, der bor i et udsat boligområde”, og 
de oplever, at selvom de ikke selv har haft en dårlig 
adfærd tidligere, så giver arbejdet i FRAK dem en 
mulighed for at skabe nye fortællinger om dem 
som gruppe: Fortællinger baseret på kompetencer 
og ressourcer. 

Jeg synes, at vi har gjort et meget godt stykke arbejde. Jeg vil sige, 
at vi godt kan vise, at vi faktisk engagerer os og ikke bare ‘ikke laver 
noget’. 
Ung FRAK’er

De kom ud, og det gik rigtig rigtig godt. Det var super arbejde, og de 
fik ros fra beboerne rundt omkring. Rigtig meget ros. 
Samarbejdspartner

”

”
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VIDEN OG KOMPETENCER INDENFOR HÅNDVÆRKSFAG OG DET GRØNNE TEMA

De grønne fritidsjob, som fritidsjob i Anlæg & 
vedligehold-indsatsen er en del af, giver de unge 
viden og kompetencer både indenfor håndværk 
(tømrer og anlægsgartneri) og omkring temaer 
som biodiversitet, klima og bæredygtighed. De 
unge ønsker ikke nødvendigvis at uddanne sig 

indenfor disse fag, men oplever det alligevel som 
kompetencer, de kan bruge i fremtiden, fx hvis de 
selv får en have. Viden omkring biodiversitet, klima 
og bæredygtighed kan anses som et bidrag til en 
bredere form for dannelse og viden, som de unge 
byboere ikke umiddelbart har adgang til. 

Det har givet mig Indsigt i den bæredygtige sektor, som jeg ikke tror, jeg 
havde fået, hvis jeg ikke havde arbejdet med det grønne i FRAK. Det er 
noget, jeg har fået viden om. 
Ung FRAK’er

Man bor i storbyen, der er ikke mange steder, man kan lære de ting [om 
naturen og bæredygtighed] 
Ung FRAK’er

”

”
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HVILKE RESULTATER SES FOR 
OMRÅDET?
INVOLVERING AF UNGE I LOKALE INITIATIVER OG FÆLLESSKABER 

De unges arbejde som fritidsjobbere med 
projekter, der forskønner områder, giver mulighed 
for at involvere unge i aktiviteter og det daglige liv 
i boligområderne. I mange boligområder er der 
et ønske om at involvere unge og dermed sikre 
mangfoldige, lokale fællesskaber, men det opleves 
svært at få de unge med. Dette bliver muligt via 
samarbejdet med FRAK som virksomhed, der 
fremstår som et centralt mellemled mellem de 
unge og kunden i de enkelte områder. I nogle 
boligområder lægges i særlig grad vægt på at 
samarbejdet med FRAK giver mulighed for at 
involvere nogle unge, og dermed hjælpe dem på 
deres vej mod arbejdsmarkedet. 

De unge er generelt svære at involvere. 
Derfor giver det god mening at få de unge 
fra lokalområdet tættere på [VIA FRAK] 
Samarbejdspartner fra den boligsociale 
helhedsplan

De unge familier, der flytter her til vores 
kvarter, vil gerne se fornyelse. De tænker 
meget mere i biodiversitet og det sociale. 
Det kan jeg godt mærke. FRAK har fokus på 
begge dele, og det gør dem attraktive”. 
Kunde

”

”
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MØDER PÅ TVÆRS AF BEBOERGRUPPER 
OG GENERATIONER 
Anlægsopgaver omkring det grønne kan være 
med til at bygge bro mellem beboergrupper. Det 
sker tydeligst i de opgaver, hvor de unge FRAK’ere 
arbejder sammen med beboer, fx om beplantning 
af plantekasser. Her bliver arbejdet med det 
grønne et fælles tredje, som alle parter synes er 
meningsfuldt og skaber værdi for området. Det 
medfører små ændringer i dialogen og i områdets 
syn på de unge, men det er ofte sådanne små 
ændringer, som fremadrettet kan vise sig at være 
vigtige skridt i forhold til at sikre kendskab og 
dialog. Det kan både give værdi for beboerne og 
værdi og muligheder for de unge.

Jeg synes, dagen var meget sjov – hyggeligt, 
at være sammen med de knægte. Jeg har 
ikke mødt dem efter – jeg ville kunne kende 
dem, hvis jeg så dem. 
Beboer, der deltog ved opsætning af 
kasser

”
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EJERSKAB OG MEDANSVAR HOS DE UNGE

Fra et områdeperspektiv fremhæver fx bygherre 
til anlægsprojekter, at de oplever, at samarbejdet 
bliver en måde at involvere lokale unge i et 
anlægsprojekt, hvor de havde frygtet, at unge 
(lokale eller udefrakommende) ville hænge ud på 
fx byggepladsen og måske være til gene, fordi de 
i byggeperioden ikke havde steder at være. Det 
bliver en måde at invitere de unge ind, og det 
opleves som mere relevant end blot at engagere 
de unge i planlægningsfasen via workshops eller 
lignende. Ved dataindsamlingens afslutning var 
anlægsprojektet fortsat i gang, men unge, der 

havde arbejdet på opgaven, fortalte, at de selv 
forventer at være mere opmærksomme på at passe 
på det, de har været med til at anlægge.

Hvis vi engang i fremtiden ser de her 
plantekasser og ser nogle små, som er i 
gang med lige at ødelægge lidt, så kan 
vi sige ‘Hallo, lad være med det’. Vi har 
fået penge for det, men stadigvæk brugt 
tid på det, og det er ikke noget man skal 
ødelægge. 
Ung FRAK’er

”
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
FRAK koster det samme som andre gartnere – 
og kan derfor have svært ved at sælge sig ind til 
kunder. Prisen for at få unge FRAK’ere ud og løse 
en opgave er relativ høj. Det er den, fordi prisen, 
udover løn til de unge, fx også skal dække løn til 
den grønne gruppeleder, administration og ekstra 
tid til læring undervejs. Prisen betyder, at kunderne 
sammenligner FRAK med uddannede gartnere, 
og det kan gøre det svært for FRAK at sælge sig 
ind. Det stiller krav til, at FRAK i tilbudsgivningen 
får kommunikeret, hvordan de sikrer kvalitet i 
opgaveløsningen, fx ved at de grønne gruppeledere 
bidrager med faglig ekspertise, og ved at FRAK 
ofte vil lægge flere arbejdstimer i tilbuddet og 
prisen end andre – for derved at gøre plads til at 
de unge kan lære undervejs. Derudover kræver det 
kommunikation af den merværdi, FRAK kan skabe, 
ved at lokale unge løser opgaven. 

Den grønne gruppeleder er en ekstra lønpost. 
Den grønne gruppeleder spiller en vigtig rolle 
som daglig leder, rollemodel og motivator for de 
unge. De sikrer, at de unge kan få den nødvendige 
træningsbane og første arbejdserfaring og fungerer 
samtidig som mellemled mellem de unge, der 
udfører opgaven, og kunderne. Gruppelederens løn 
er en forholdsvis stor omkostning men samtidig en 
central ressource, der er nødvendig at tænke ind i 
den samlede indsats, som handler om meget andet 
end at forbinde unge, der ønsker et fritidsjob, med 
en arbejdsgiver, der har brug for arbejdskraft. 

Anlæg- og vedligeholdsopgaver kræver ekstra 
fokus på arbejdsmiljøregler og sikkerhed. Det er en 
opgave, der ligger hos den grønne gruppeleder og 
er en stor opgave, blandt andet fordi det handler 
om helt unge fritidsjobbere, hvor der er særlige 
arbejdstidsregler, men i særlig grad i anlæg- og 
vedligeholdsopgaverne, hvor der skal tages højde 
for, at de unge fx ikke må betjene maskiner, og der 
derfor skal findes alternativer til dette.

Det har krævet en ekstra indsats at skabe 
fællesskab på tværs af unge fra forskellige 
bydele. Det har været et ønske hos FRAK at få unge 
på tværs af bydele til at arbejde sammen på samme 
opgave for derved at skabe møder og kontakt 
mellem unge, som måske til daglig ikke har kontakt 
eller endda ser skævt til hinanden. Det har i nogle 
tilfælde været udfordrende at få til at lykkes, blandt 
andet har det været svært på tværs af kvarterer 
på Amager. På tværs af bydele som fx Nørrebro 
og Amager fremhæver flere unge selv det positive 
i nye bekendtskaber i andre bydele, men det det 
tegner til at have krævet en indsats fra FRAK, blandt 
andet ved at sørge for at blande de unge gentagne 
gange på opgaverne.

Samarbejder skal indgås tidligt og kræver 
længere dialog. For at få de unge FRAK’ere ind, 
som del af et anlægsprojekt eller som ansvarlig 
for en driftsopgave i en boligforening, kræver 
det en del arbejde både hos FRAK i forhold til at 
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motivere mulige kunder for at indgå et samarbejde, 
men også hos kunderne for tidligt at tænke dette 
element ind fx i en anlægsopgave – det skal nogle 
gange ske år før selve anlægsarbejdet påbegyndes. 
I nogle opgaver vil FRAK kunne gå ind og overtage 
en del af en anlægs- eller driftsopgave og dermed 
blive finansieres ud fra de eksisterende budgetter. 

I nogle opgaver giver samarbejdet med FRAK 
en særlig stor merværdi, fx hvis der i projektet 
eller boligforeningen er et konkret ønske om at 
involvere de unge. I disse tilfælde kan det være en 
udvidelse af budgettet hos kunden, der finansierer 
opgaveløsningen. 
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