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BAGGRUND
FRAK arbejder med at gøre unge fra udsatte boligområder gode til at arbejde. De ser et potentiale 
i det grønne område, da arbejdet i og med naturen giver unge ny viden om udeliv og fx sunde 
fødevarer. Derudover øger det også de unges fysiske aktivitet, og det giver de unge nogle nye 
oplevelser, som de ellers ikke ville have fået. 

UKRUDT bestod i første del af projektperioden af tre forskellige grønne indsatser: Naturpleje, 
Anlæg & Vedligehold og Ukrudtbrusen (Spiseligt ukrudt). Naturpleje-indsatsen blev nedlagt i 2019, 
da det viste sig svært for FRAK at finde en form, der genererer tilstrækkelig økonomi til at løse 
naturplejeopgaver, hverken på statslige, kommunale eller private jorde. De enkelte opgaver, der var 
tilbage indenfor denne indsats, blev fra 2019 lagt under Anlæg & Vedligehold.

OVERORDNET FORMÅL
FRAKs formål med UKRUDT er at gøre flere unge gode til at arbejde og samtidig give de unge erfaring 
med, oplevelser i og viden om naturen og det grønne felt.

MÅLGRUPPE
FRAK arbejder primært med unge i alderen 13–17 år fra udsatte boligområder, som på forskellig vis er 
sårbare eller i en udsat position, enten på grund af at de er kriminalitetstruede, er i en sårbar familie- 
eller livssituation, har faglige og/eller sociale udfordringer eller er stigmatiserede, fordi de er unge fra 
et udsat boligområde. UKRUDT har primært været rettet mod unge fra Nørrebro (Lundtoftegade og 
Indre Nørrebro), Tingbjerg, Valby og Amager (Urbanplanen).

GRUPPELEDERE
I UKRUDT indgår både grønne – og sociale gruppeledere i arbejdstræningsforløbene. De grønne 
gruppeledere har viden indenfor blandt andet landskabsarkitektur, havedyrkning samt biodiversitet, 
og hvordan naturen spiller en rolle i forhold til klima. Den sociale gruppeleder har det sociale og 
pædagogiske ansvar når de unge er på arbejde. De kan selv være tidligere FRAK-unge, der kan 
fungere som rollemodeller i arbejdet. De sociale gruppeledere er dem, der taler med de unge om det 
ansvar samt de regler og pligter, der følger med arbejdet.

FINANSIERING
Den A. P. Møllerske Støttefond
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INTRODUKTION & RESUMÉ
Den A. P. Møllerske Støttefond har støttet FRAKs 
grønne fritidsindsats fra august 2017 til august 
2021. 

FRAKs primære fokus har været at skabe nye grønne 
fritidsjob, som kunne gøre unge gode til at arbejde.

Denne evaluering er udarbejdet af SocialRespons 
for FRAK. Formålet med evalueringen er at 
undersøge, hvilke resultater arbejdet med grønne 
fritidsjob har og hvilke virkemidler, der har 
været grundlæggende for at skabe resultater. 
Evalueringen belyser, hvilke resultater det skaber, 
at unge fra udsatte boligområder får deres første 
joberfaringer gennem fritidsjob hos en aktør som 
FRAK – og har desuden et særligt fokus på, hvad de 
grønne fritidsjob bidrager med både for de unge og 
for FRAK som fritidsjobaktør. 

FRAK har som fritidsjobaktør med projekt UKRUDT 
oparbejdet en særlig styrke indenfor det grønne 
område, de har kvalificeret sig som en grøn aktør 
gennem ansættelse af flere grønne gruppeledere 
med relevant faglig viden på området og har 
udvidet deres samarbejdspartnerkreds gennem det 
grønne fokus. 

Arbejdet med det grønne bidrager samtidig med en 
ekstra positiv dimension både for de unge og for 
de lokalområder, FRAK opererer i, men også som 
et brobyggende element mellem de to. UKRUDT 

– særligt Ukrudtsbrusen – men med tiden også 
Anlæg & vedligehold har vist sig som en virksom 
indsats og platform for rekruttering af piger til 
fritidsjob. 

De grønne fritidsjob har udgjort en tryg og 
inspirerende træningsbane for de unge, hvor 
de har kunnet gøre sig en lang række positive 
erfaringer med at have et fritidsjob. De unge 
og samarbejdspartnere fremhæver særligt 
arbejdsfællesskabet, oplevelser i og med naturen, 
ejerskabet til de produkter, de skaber, og den 
viden, de opnår gennem samarbejdet med de 
grønne gruppeledere som centrale virkemidler i 
indsatsen. 

FRAK har på de fleste områder mere end  
opfyldt deres målsætninger med UKRUDT: Der  
er kommet 289 nye, unikke unge i FRAK (105 %  
af målsætningen), der er blevet oplært og 
ansat 36 unge, sociale gruppeledere (180 % af 
målsætningen), og de unge har samlet lagt 11.459 
arbejdstimer i UKRUDT 103 % af målsætningen). 
Derudover er 111 unge brobygget videre til 
fritidsjob (100 % af målsætningen), og 57 unge 
er brobygget videre til uddannelse (163 % af 
målsætningen).

Anlæg & vedligehold har i alt haft 281 
ungeansættelser i projektperioden, mens 
Ukrudtsbrusen har haft 179 ungeansættelser. 
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RAPPORTEN ER BYGGET OP I TRE DELE:
Del 1 omhandler UKRUDTs (Ukrudtsbrusen, Anlæg & vedligehold og Naturplejeture) tværgående 
resultater, virkemidler og læringspunkter. Denne del kan du læse alene, og danne dig et overblik 
over evalueringen af FRAKs arbejde med at skabe grønne fritidsjob. 

Del 2 beskriver evalueringen af Ukrudtsbrusen, som er et delprojekt under UKRUDT. Denne del kan 
læses uafhængigt af resten af rapporten, hvis du har en særlig interesse i dette projekt.

Del 3 beskriver evalueringen af Anlæg & vedligehold, som også er et delprojekt under UKRUDT. 
Denne del kan ligeledes læses uafhængigt af resten af rapporten, hvis du har en særlig interesse i 
dette projekt.

De resultater, de unge peger på, er 
mangefacetterede og går fra træning i at have et 
arbejd; fx at tjene og styre sine egne penge, opøve 
afgørende arbejdskompetencer – såsom at møde 
til tiden, samarbejde, løse opgaver, betjene og pleje 
kunder mv. – over i en ny selvfortælling baseret 
på anderledes oplevelser, ny viden og stolthed 
over de produkter, de har skabt. Alt sammen 
understøttet af den anerkendelse de har oplevet 
både i FRAK-fællesskabet og fra beboere, kunder og 
forbipasserende i forbindelse med arbejdet.

Det er et stort potentiale for FRAK i at 
arbejde videre med de grønne indsatser, og 
i den forbindelse kræves en fortsat særlig 
opmærksomhed på formidling af FRAKs merværdi 
overfor potentielle samarbejdspartnere, og 
herunder nødvendigheden i de fordyrende 
elementer i indsatsen – som fx den grønne 
gruppeleder, FRAK-fællesskabet og hele den sociale 
indsats, der ligger bag arbejdet med de unge.

LÆSEVEJLEDNING
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EVALUERINGENS METODER OG 
DATAGRUNDLAG
Evalueringens formål har været at synliggøre 
viden om virkninger for de unge ansatte og for 
det område, hvor de unge arbejder. Evalueringen 
skal desuden bidrage med viden om virkemidler, 
samt pege på anbefalinger i forhold til udvikling og 
justering af indsatsen.

Evalueringen tager primært udgangspunkt i en 
kvalitativ dataindsamling med feltstudier samt 
individuelle- og gruppeinterview med unge og 
samarbejdspartnere på tværs af de grønne 
indsatser. Denne afsluttende rapport er udarbejdet 
på baggrund af en tværgående analyse af alt data 
indsamlet i perioden 2017-2020, herunder seks 
delrapporter udarbejdet undervejs i forløbet på 
henholdsvis Naturpleje, Anlæg & vedligehold og 
Ukrudsbrusen. 

De to afsluttende evalueringsrapporter for Anlæg & 
vedligehold og Ukrudtsbrusen kan læses i del 2 og 
3 af denne rapport.

Samlet set bygger den samlede evaluering på 
følgende data:

 ❱ 39 interview med unge + on-spot interview med 
14 unge

 ❱ 7 interview med sociale gruppeledere

 ❱ 2 gruppeinterview med unge på tværs af de 
grønne indsatser.

 ❱ 14 interview med samarbejdspartnere/kunder 

 ❱ 10 observationer ved arbejdsopgaver

 ❱ FRAKs egne registreringer af unge, der har været 
en del af FRAK 
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UKRUDT – TRE INDSATSOMRÅDER
UKRUDT bestod oprindelig af tre hovedindsats- 
områder: Ukrudtsbrusen, Anlæg & vedligehold 
og Naturpleje. I 2019 blev Naturpleje afsluttet 
og indgår derfor ikke i denne rapport med 

en selvstændig evaluering, men resultater og 
virkemidler indgår som en del af den tværgående 
evaluering.

UKRUDTSBRUSEN
Produktion af tre forskellige sodavand. Unge arbejder 
i et forløb, hvor de både høster planter, producerer 
og er med til at sælge sodavanden. Ukrudtsbrusen 
dækker over det indsatsområde i FRAK, der tidligere 
hed Spiseligt ukrudt. Efter at have afprøvet forskellige 
ting indenfor fødevareproduktion, blev sodavand 
valgt, da det var det mest optimale produkt at 
arbejde med i forhold til skalering.

Samarbejdspartnere:  
Boligsociale helhedsplaner: Tingbjerg Forum, 
Nørrebrobyggerne (Lundtoftegade), Partnerskabet 
(Urbanplanen, Hørgården), Mit kvarter (Folehaven), 
Os fra Mimerskvarter samt Væksthuset og 
Socialforvaltningen 

Eksempler på forhandlere:  
Irma (11 forskellige Irmaer), diverse caféer og 
socialøkonomiske initiativer, DR, Esrom Kloster, 
KIHOSKH, Meyers Deli og mange flere. Samlet set 
er Ukrudsbrusen blevet solgt hos 55 forskellige 
forhandlere.
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ANLÆG & VEDLIGEHOLD
Etablering og pleje af grønne områder 
i København, særligt i Nordvest og 
på Amager. Anlægsopgaver kan være 
produktion af plantekasser, nyplantning 
fx med træer og har det overordnede 
formål at udvikle og forskønne byrum. 
Vedligeholdsopgaver er drift og 
vedligehold af udearealer fx gårdmiljøer 
eller grønne områder. De fleste opgaver 
udføres over en længere perioder, men 
anlægsopgaver løses også via jobcamps 
i de unges ferier. 

Eksempler på opgaver:  
Vedligehold af fællesarealer, 
konstruktion og beplantning af 
plantekasser som del af et større 
anlægsprojekt, nyplantning af æblelund 
og efterfølgende vedligehold. 

Eksempler på kunder:  
Kommuner, lokaludvalg, grundejerfor-
eninger eller andelsforeninger.
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NATURPLEJE
Pleje af naturområder rundt om i 
Danmark. Unge FRAKere tager afsted 
på et flerdages ophold, hvor de bor 
i forbindelse med området, hvor 
arbejdet udføres. Turene foregår i 
skolernes ferie. Gruppeledere og unge 
arbejder i tidsrummet 9.00-16.00. De 
unge hjælper på skift med at tilberede 
maden. Efter arbejde bliver der lavet 
bål, spillet spil og gået ture i naturen. 
Naturpleje-indsatsen blev nedlagt i 
2019, da det viste sig svært for FRAK 
at finde en form, der genererer 
tilstrækkelig økonomi til at løse 
naturplejeopgaver. 

Eksempler på opgaver:  
Rydning af baneterræn for invasive 
planter i Rødby, naturpleje ved 
naturcenter i Horsens

Eksempler på kunder:  
Naturstyrelsen, kommuner og private 
jordejere.
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RESULTATER PÅ TVÆRS AF 
INDSATSERNE
ATTRAKTIVE GRØNNE FRITIDSJOB – MERE END ET ARBEJDE

I dette afsnit præsenteres de tværgående 
resultater for UKRUDT. Resultaterne for de enkelte 
indsatser – Ukrudtsbrusen og Anlæg & vedligehold 
– er yderligere beskrevet under de selvstændige 
evalueringer af indsatserne på hhv side 29 og side 
57. 

Der har igennem flere år og på tværs af en del 
undersøgelser (VIVE 2018, CFBU 2012, Den 
Sociale Kapitalfond 2017, Aalborg Universitet 
2019, SocialRespons 2021) vist sig en række 
store gevinster ved at have et fritidsjob. Blandt 
andet fremmer fritidsjob de unges mulighed for 
at komme i beskæftigelse ved at træne dem i at 
varetage et arbejde. Derudover kan det betyde, 
at de unge klarer sig bedre i skolen, og det kan 
mindske ungdomskriminalitet. FRAK har med 
UKRUDT skabt 289 arbejdstræningsforløb for en 
marginaliseret målgruppe, der ofte er udfordret i at 
få et fritidsjob. Dette skyldes, ifølge de unge selv, fx 
svage netværk, manglende rollemodeller, forældre, 
der ikke kan hjælpe dem, da de selv står udenfor 
arbejdsmarkedet samt ikke mindst ekskludering og 
fordomme omkring dem som gruppe pga. bosted, 
etnicitet og religion. 

Unge i arbejdstrænings- 
275 289forløb

Gruppeledere oplært  20 36og ansat

Arbejdstimer for unge  11.075  11.459

Arbejdstimer for  1.650 1.867gruppeledere

Brobygning til fritidsjob 111 111

Brobygning til  
35 57uddannelse

Mål Realiseret

I projektperioden er det lykkedes FRAK at få: 
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FRAK har en tilgang til de unge, hvor de 
behandler dem, som alle mulige andre 
unge mennesker. De har en rummelighed, 
men på samme tid stiller de også krav og 
har forventninger. De har en tro på, at de 
unge kan udvikle sig, de kan snakke med 
de unge på en ligeværdig måde, og der er 
plads til fejl. FRAK er et sted, hvor de unge 
må øve sig, og det gør, at det er okay at 
fejle. Det kan ikke lade sig gøre i en normal 
virksomhed, fordi de skal tjene nogle penge, 
og de orker ikke, at folk fejler hele tiden.  
Samarbejdspartner 

FRAK har med UKRUDT formået at skabe lærende, 
grønne fritidsjob, som de unge langt hen ad vejen 
finder attraktive, motiverende og givende på en 
række andre parametre end blot det at have et 
arbejde og tjene sine egne penge.

Flere af de interviewede unge påpeger, hvordan 
det at være udenfor, få frisk luft samt at opholde 
sig i naturen opleves positivt. Derudover kræver 
de grønne fritidsjob, at de unge bruger deres krop 
og hænder, hvilket betyder, at de er fysisk aktive i 
op til flere timer. Eksempelvis skal de unge plante 
nye træer, bygge plantekasser eller plukke ukrudt. 
Det at være aktiv i og med naturen adskiller sig fra 
ordinære fritidsjob som fx at arbejde i butik eller 
i det lokale supermarked. Gennem observationer 
og interview tydeliggøres det, at de unge har glæde 
af at bruge deres krop, arbejde udenfor og bruge 
deres hænder, som 

...står i kontrast til at sidde stille hele dagen 
i skolen. 
Ung Frak’er 

”
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En ung fortæller om fordelene ved at være ude i 
sammenligning med fx at arbejde i butik:

 Her i FRAK der bliver du fysisk træt i stedet 
for at sidde bag kassen og få ondt i hjernen.  
Ung FRAK’er

Ligeledes fremhæver flere af de unge, at det 
har en betydning, at de gennem de grønne 
arbejdsopgaver er med til at skabe forskellige 
slutprodukter, som eksempelvis sodavand, 

plantekasser eller æbletræer, som de har været 
med til at plante. Disse slutprodukter er konkrete, 
fysiske og man kan se, røre og i nogle tilfælde 
smage dem. Det betyder, at de unge kan forholde 
sig direkte til deres arbejde og se, at det bærer 
frugt.

Altså det giver sådan en eller anden 
stolthed [...] jamen det der, det har jeg jo 
lavet.  
Ung FRAK’er

”
”
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GODE OPLEVELSER OG NYE MØDER

Det er en gade, som ligger tæt på min skole, 
men det er ikke en gade, som jeg kendte 
til inden projektet. Men det er virkelig en 
fed gade, for der ligger små butikker og alt 
muligt.  
Ung FRAK’er

UKRUDT giver de unge en række betydningsfulde 
oplevelser med i rygsækken, som er med til at 
udvide deres indsigt og forståelse for det samfund, 
de er en del af. Det skyldes blandt andet, at 
UKRUDTs flersidige grønne opgaver udføres 
forskellige steder i det københavnske bybillede 
såvel som i nærliggende naturområder. Det er 
derfor ofte en del af arbejdet, at de unge besøger 
nye steder i deres eget boligkvarter, såvel som at 
de introduceres for ukendte by- og landområder. 
Arbejdet kræver derfor, at de unge passerer 
usynlige bydelsgrænser, taler med fremmede 
kunder og generelt arbejder i områder og miljøer, 
de, ifølge dem selv, ikke normalt ville komme i.

I UKRUDT arbejdes der desuden bevidst med 
at skabe nye møder og forbindelser mellem 
befolkningsgrupper, både lokalt og på tværs af 
bydele, og samtidig bidrage til at gøre de unge til 
en positiv del af bybilledet. Dette arbejde opleves 
positivt af de unge, men også af det lokalområde 
de arbejder i.

Der kommer en anden relation mellem 
de voksne og de unge og også de kunder, 
vi har. Fx i Jægersborggade, der gør vi 
meget ud af at gå ind og snakke med de 
erhvervsdrivende i gaden, så de unge og de 
erhvervsdrivende faktisk får en relation. 
Viceværterne har også en relation til de 
unge. Nu er det for eksempel en pigegruppe, 
der er i Jægersborggade. Og der sker 
noget helt magisk, både i den måde, som 
almindelige mennesker ser på de piger 
der, men også i den måde, som pigerne får 
en funktion i samfundet og helt konkret i 
Jægersborggade. 
Projektkoordinator i FRAK

På tværs af interviewene fortæller flere unge også, 
hvordan de gennem UKRUDT har mødt og talt med 
mennesker, der ikke ligner dem selv, og at disse 
oplevelser er positive og givende for dem, blandt 
andet fordi det ofte afføder stolthed og glæde ved 
at blive mødt med anerkendelse for deres arbejde.

Folk er virkelig interesserede i det, vi laver 
og kommer over og hilser og synes, det er 
fedt, det vi laver. Vi er blevet lidt kendt for 
det. Så det er virkelig fedt, at vi gør det. 
Ung FRAK’er 

” ”

”
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Mødet med naturen og arbejdet med det grønne 
giver desuden de unge positive oplevelser, som de 
kan tage med sig videre. De fleste unge fra FRAK 
bor i lejligheder i boligområder uden adgang til 
have, og flere af de unge fortæller, at de ikke er 
vant til at begå sig i naturen. De grønne indsatser 
giver de unge nye positive oplevelser i og med 
naturen, hvilket er med til at udvikle deres viden, 
erfaring og tryghed med naturen. UKRUDT er med 
til udfordre de unges fordomme og derigennem 
rykke nogle af de unges grænser. De grønne 
arbejdsopgaver, som at lave en sodavand af ukrudt 
eller forskønne et byrum og bygge plantekasser, 
viser de unge, at naturen er noget andet og 

mere, end de troede. UKRUDT skaber således 
en ramme, hvori de unge får mulighed for nye 
indsigter og forståelser for både områder og 
befolkningsgrupper, hvilket i sidste ende bidrager 
til at styrke gåpåmod og oplevelsen af at turde 
springe ud i nye oplevelser.

Altså jeg har fået mere mod på at springe 
ud i ting, og sådan ikke tænke for meget 
over det, bare prøve det. For jeg var meget 
sådan i starten, nej det er ikke noget for 
mig. Men det viste det sig så at være, og så 
blev det bare en rigtig god oplevelse. 
Ung FRAK’er

”
”
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TRÆNING OG OPBYGNING AF ARBEJDSRELEVANTE KOMPETENCER 
Ukrudtsbrusen og Anlæg & vedligehold er bygget 
op som forløb, hvor de unge bliver en del af en 
gruppe og afprøver opgaverne flere gange og 
samtidig får mulighed for at deltage i kurser 
og relevant oplæring. Derudover er der faste 
gruppeledere, der virker som rollemodeller i 
forhold til at tage ansvar for arbejdet, og der er 
lagt vægt på, at det er okay at fejle. Herigennem 
skabes der med UKRUDT et hensigtsmæssigt og 
givende læringsmiljø, hvor de unge oplever at blive 
udstyret med en række betydningsfulde erfaringer, 
færdigheder og grundlæggende viden omkring det 
at have et fritidsjob. 

På tværs af UKRUDT lægger de unge særligt vægt 
på, at de har tilegnet sig en praktisk og uformel 
viden omkring arbejdsmarkedet. Det kan være 
svært at forstå arbejdsmarkedets normer og regler 
om at møde til tiden, være præsentabel, hilse pænt 
og tale ordentligt til sine kolleger, hvis man ikke har 
haft et fritidsjob før. 

Ja jeg har det meget med at komme for 
sent, men efter jeg er startet i FRAK, er 
jeg ikke kommet for sent. Jeg har lært at 
komme til tiden og sådan nogle ting. 
Ung FRAK’er

Det er særligt samarbejdet med gruppelederen, 
der er afgørende for, at de unge forstår, hvad 
der forventes af dem; hvad der er accepteret, og 
hvad der ikke er. Samtidig er arbejdsfællesskabet 
med de andre unge også en vigtig brik i forhold 
til arbejdstræningen, blandt andet fordi de er 
afhængige af hinandens arbejdskraft og motivation 
og derfor også motiverer hinanden i arbejdet både 
direkte og indirekte.

De unge lægger således vægt på, at de lærer 
arbejdsmarkedets forskellige spilleregler at kende, 
hvilket er med til at ruste dem til deres fremtidige 
fritidsjob og uddannelse. En ung FRAK’er fortæller 
fx, at hun igennem et salgskursus lærte vigtigheden 
af at ‘smile med øjnene’, når hun skal sælge et 
produkt til en kunde. Hun fremhæver desuden, 
at de kompetencer, hun har lært fra kurserne i 
forløbet, er noget, hun har taget med sig videre til 
hendes nye fritidsjob. 

Og vi har også haft mange forskellige 
kurser. Også det der med salg- og 
servicekursus. Hvor vi lærte for eksempel 
at smile med øjnene. Det var noget, jeg ikke 
vidste før det. Så det har også givet mig 
nogle forskellige kompetencer med til min 
nye arbejdsplads, som jeg arbejder med nu.  
Ung FRAK’er

” ”
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I forlængelse heraf har de grønne indsatser 
bidraget til, at de unge opøver deres 
samarbejdskompetencer. Det at skulle bygge en 
plantekasse eller tilsmage en sodavand, så alle 
kan lide smagen, kræver samarbejde og en fælles 
indsats fra alle parter. Hermed øves de unge i at 
hjælpe og motivere hinanden samtidig med, at 

de lærer at spørge om hjælp fra andre, hvis de 
har brug for det. Disse samarbejdskompetencer 
kommer særligt til udtryk, når nye FRAK’ere skal 
introduceres til de grønne arbejdsopgaver. Her er 
det de mere erfarne unge, som har arbejdet med 
de grønne opgaver før, der tager teten og viser de 
nye, hvordan man løser de respektive opgaver.

”Vi får hjulpet hinanden meget, især når der er nogle nye, der kommer 
ind, så er det de andre (erfarne), der viser det.  
Ung FRAK’er
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NY GRØN VIDEN
UKRUDT har resulteret i, at flere af de unge 
FRAK’ere oplever at have tilegnet sig en ny viden 
om bæredygtighed og klima, hvilket er med til at 
skabe indsigt samt udvikle deres forståelse for 
naturen. 

I UKRUDT-indsatserne bestræber de ansatte sig 
på at introducere de unge for den grønne verden 
ved at give dem faglig og brugbar viden, om fx 
de forskellige typer af ukrudt, de sanker, eller 
hvorfor det er vigtigt at rydde et krat, inden man 
planter nye træer. Dette er med til at give de 
unge en forståelse for, hvorfor de overhovedet 
vedligeholder grønne områder, og hvorfor denne 
arbejdsopgave er vigtig set fra et miljømæssigt 
perspektiv. Arbejdet i og med det grønne er for 
de fleste af de unge helt nyt, hvilket derfor også 
nødvendiggør, at de unge introduceres for den 
grønne, faglige viden, da det netop kræver en vis 
basisviden om planter, dyr og natur, før de unge 
kan udføre deres arbejdsopgaver.

Altså der var en del undren, altså fra de 
unges side, på, hvorfor er det egentlig, vi 
laver det, hvad skal vi lave? Altså hvorfor 
rydder man noget krat for at plante nogle 
træer, den der. Så der er jo i det grønne 
utrolig mange ting, der skal forklares, for 
ellers kan man ikke udføre det grønne 
arbejde. Fx var de nødt til at lære en 
bestemt plante at kende, fordi det var den 
eneste plante, der skulle blive stående i det 
krat, vi så ryddede. 
Projektkoordinator 

Således er denne grønne viden, som de unge 
tilegner sig, indlejret i arbejdsopgaverne. Ifølge 
de unge selv er kendskab til biodiversitet og 
bæredygtighed en ny form for viden, som de ellers 
ikke ville have adgang til. En ung gruppeleder 
fortæller blandt andet, at han gennem de grønne 
job hos FRAK fik et unikt indblik i den bæredygtige 
sektor, som han ellers ikke havde fået kendskab til. 
Dette skyldes, ifølge ham og flere af de andre unge, 
at arbejdet i og med naturen adskiller sig fra hvad 
de normalt laver i deres hverdag, da mange af de 
unge ikke opholder sig i eller bruger naturen i deres 
fritid eller sammen med deres familier.

”
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Jeg var også ude på Fælleden, og vi skulle 
plukke en masse ukrudt. Jeg synes, det var 
meget anderledes, end ting jeg normalt 
laver i min hverdag. Det er noget, jeg aldrig 
ville gøre og aldrig tænker på selv, så det 
var meget nyt, anderledes og spændende. 
Det var alt, der var nyt; hvordan man ikke 
skal ødelægge planterne, hvordan man 
plukker dem og hvor henne. 
Ung FRAK’er

De grønne fritidsjob er derfor med til at give de 
unge en forståelse for naturen, og hvad man 
kan bruge naturen til, hvilket kan være med til at 
udvikle den måde, de anskuer naturen på. Således 
udstyrer UKRUDT-indsatserne de unge med et nyt 
sæt af briller, de kan se verden igennem, da den 
grønne viden og forståelsen for naturen er med 
til at dygtiggøre, danne og uddanne de unge i det 
grønne tema. Derudover kan de unge bruge deres 
viden om naturen i andre sammenhænge, fx i 
skolen eller fritidslivet.

”
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EN STYRKET SELVFORTÆLLING

UKRUDT bidrager til, at de unge har mulighed for at 
konstruere nye fortællinger om sig selv. De grønne 
fritidsjob er med til at give dem en bevidsthed om 
og tro på deres egne styrker og talenter. Her er det 
blandt andet tilegnelsen af den grønne viden og 
nye kompetencer samt de forskellige oplevelser, 
de grønne projekter giver, der tilsammen bygger et 
grundlag for, at de unge kan se sig selv som en del 
af en positiv fortælling. 

Til sommer skal vi sælge den på Nørrebro 
[…] man kommer til at kunne se på os, at 
det ikke bare er noget, vi sælger, men at vi 
selv har gjort det. 
Ung FRAK’er

De unges positive selvfortælling styrkes yderligere 
af den anerkendelse og ros, de modtager for deres 
grønne arbejde. UKRUDT kan på mange måder 
karakteriseres som nytænkende, forskønnende 
og bæredygtigt og spiller dermed ind i en 
toneangivende og fællesskabende dagsorden 
i kraft af indsatsernes sociale og grønne fokus, 
hvilket også gør dem til populære initiativer 
for det omkringliggende samfund – kunder, 
samarbejdspartnere, beboere og andre lokale 
aktører. Det betyder, at de unge får en positiv 
modtagelse og oplever stolthed, da fx både familie 
og kunder finder det grønne arbejde interessant 
og relevant. Flere af de unge fortæller blandt andet 
om, hvor specielt og sejt, de føler, det er at have 
været med til at lave en sodavand fra bunden. 
Det giver således de unge en oplevelse af at være 

med i noget særligt og unikt, som andre unge med 
fritidsjob ikke nødvendigvis oplever. 

Jeg synes det var bare oplevelsen. Hele 
oplevelsen, at kunne fortælle det videre 
til folk, bare selv at have lavet sin egen 
sodavand, sådan den har jeg lavet, den har 
jeg været med til at lave. Sådan at sælge til 
folk og sådan når man møder dem, så er de: 
‘Ej hvor sejt’. 
Ung FRAK

I forlængelse heraf skabes der ligeledes nye og 
alternative fortællinger om de unge gennem deres 
grønne og forskønnende arbejde. I lokalområdet 
skaber de unges synlighed, omkring de opgaver de 
laver med fx plantekasser en positiv fremstilling 
af de unge, eftersom de er med til at udføre et 
arbejde, som lokalsamfundet sætter pris på. 
Derudover har det populære Ukrudtsbrusen fået 
diverse medieomtaler fra Danmarks Radio med 
både artikel og radioindslag. De grønne projekter 
skaber dermed en alternativ fortælling om de unge 
fra udsatte boligområder, som ellers ofte oplever at 
blive portrætteret negativt i medierne. 

Alt i alt kan selvfortællingen og stoltheden over 
arbejdet og produkterne samt oplevelsen af at 
være en del af et fællesskab styrke de unges 
selvtillid og selvopfattelse, og dermed også bidrage 
til en reel oplevelse af at kunne se sig selv varetage 
et arbejde, tage en uddannelse og være en del af et 
fællesskab. 

”

”
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Jeg har før sat nogle grænser op for mig selv, som jeg har nedbrudt ved 
at være en del af FRAK. Det har givet mig motivationen til at søge et nyt 
fritidsjob. 
Ung FRAK

”
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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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NATUREN SOM VIRKEMIDDEL

Det grønne som fælles tredje  
Arbejdet med grønne opgaver giver mening for de unge – de kan se, 
det bidrager til områderne. Samtidig fungerer de grønne opgaver ofte 
som en naturlig brobygger mellem de unge og andre beboergrupper. 
Det sker på de opgaver, hvor de unge FRAKere arbejdere sammen 
med lokale beboere, fx om beplantning af plantekasser. Her bliver “det 
grønne” og de grønne opgaver et fælles tredje, som alle parter kan se 
meningen med at samles om. Den fælles opgave kommer til at fremstå 
som et samlende element og et symbol på, at alle gerne vil skabe liv og 
få deres fælles lokalområdet til at vokse. 

Udeliv og rummelighed  
Naturen som det fysiske sted hvor opgaven udføres giver mulighed for 
rummelige arbejdsopgaver. Det sker, fordi naturen og udelivet lægger 
op til fysisk udfoldelse, hvilket fx kan gøre det nemmere for unge med 
en masse energi at blive engagerede og koncentrerede om opgaverne. 
En anden årsag til rummeligheden er opgavernes karakter, der blandt 
andet betyder, at de unge ikke er i kontinuerlig direkte kontakt med 
kunden. Opgaverne er tilrettelagt sådan, at FRAK får tildelt opgaven. 
Derefter kan FRAK, gruppelederne og de unge selv tilrettelægge 
arbejdet, så det passer til den aktuelle gruppe af unge. 

Naturen som ramme for uformel læring 
Naturen som ramme bliver et uformelt afsæt for relevante snakke og 
spørgsmål, der leder til ny viden om et felt, de unge ikke oplever at 
have stiftet bekendtskab med andre steder. Desuden kalder opgaverne 
i naturen på andre kompetencer og mere fysisk udfoldelse, end de er 
vant til, og bidrager til sjove og spændende oplevelser med fx dyr og 
planter. Samlet bliver de grønne opgaver en indgang til ny læring om 
natur, biodiversitet, bæredygtighed og herunder også om menneskets 
plads i naturen.
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EJERSKAB TIL PRODUKTET

At skabe nyt og blivende 
I mange af de grønne opgaver er de unge med til at bygge noget 
eller skabe noget, der ikke var der i forvejen, fx en æblelund eller nyt 
gårdmiljø, plante-eller blomsterkasser. Det virker motiverende for de 
unge, at de med deres arbejdskraft er med til at skabe et synligt og 
blivende resultatet, og i nogle tilfælde et resultatet som vil vokse og 
gro sig større i fremtiden. 

At se det skabe glæde 
De unge fremhæver gentagende gange, hvor givende det er for dem, 
at de oplever, at de mennesker, de henholdsvist samarbejder med og 
sælger til, virker glade og gør brug af de produkter, de unge skaber. De 
unge oplever på den måde at få stor anerkendelse for deres produkt 
og deres arbejde, hvilket bidrager til stolthed og en positiv fortælling 
om arbejdslivet.

RELEVANT GRØN AKTØR

Aktør med viden og kapacitet i forhold til det grønne 
FRAK har ansat grønne gruppeledere med viden indenfor det 
grønne område. Det omfatter både viden om landskabsarkitektur og 
havedyrkning, men også om biodiversitet, og hvordan naturen kan 
spille en rolle i forhold til klimaet. Den sociale gruppeleder har det 
sociale og pædagogiske ansvar når de unge er på arbejde. De kan 
selv være tidligere FRAK-unge, der kan fungere som rollemodeller i 
arbejdet. De sociale gruppeleder er dem, der taler med de unge om 
det ansvar samt de regler og pligter, der følger med arbejdet. Sammen 
med de sociale gruppeledere er de grønne gruppeledere et centralt 
virkemiddel for de grønne indsatser, både fordi de bidrager til, at 
kunderne oplever, de får et produkt eller en ydelse, hvor der er klare 
tanker bag, fx beplantningen, og fordi det er viden, de giver videre 
til de unge, hvis interesse for temaer indenfor det grønne område 
dermed øges. 
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HVAD KAN VI LÆRE AF UKRUDT?
Grønne fritidsjob kan skabe møder på tværs 
af befolkningsgrupper og miljøer. Det kan ske, 
når unge udfører opgaven, og der samtidig er 
lokale beboere, der deltager, fx hvis beboerne skal 
passe plantekasser efterfølgende, eller når der i 
forløbet med Ukrudtsbrusen skal arbejdes med 
salg og promovering. Her bliver det grønne islæt 
et positivt fælles tredje, som de fleste mennesker 
kan være enige om bidrager til et bedre samfund. 
FRAK har etableret samarbejder med fokus på 
dette både i Anlæg & vedligehold og i forløb med 
Ukrudtsbrusen, hvor eksempelvis en helhedsplan 
havde som ønske, at arbejdet med Ukrudtsbrusen 
skulle fremme det tværgående fællesskab i 
boligområdet. Der er et potentiale for at arbejde 
yderligere med det grønne som et direkte redskab 
til brobygning mellem befolkningsgrupper og 
miljøer. Her skal værdien af det arbejde, en aktør 
som FRAK laver, tænkes bredere end den konkrete 
opgave, de løser. Sådanne samarbejder er med 
til at skabe en lokal, social sammenhængskraft – 
en værdiskabelse, som kan være attraktiv for fx 
boligforeninger, der dermed kan se et samarbejde 
med en aktør som FRAK, som noget der skaber 
værdi både i form af forskønnelse og og styrkelse af 
den sociale sammenhængskraft. 

Grønne fritidsjob kan medvirke til, at der skabes 
nye fortællinger om de unge. Når de unge går 
og arbejder på udearealer, er deres indsats synlige 
for beboere i området: De unge ses arbejde med 
betydningsfulde opgaver, der handler om at 
sanke ukrudt, forskønne områder og/eller skabe 
mere bynatur. Det er med til at styrke de nye 
positive fortællinger, der skabes omkring de unge 
fritidsjobbere. De unge fortæller selv, hvordan der 
er brug for sådanne nye fortællinger: De oplever, at 
selvom de ikke selv er en del af ungegrupper, der fx 
er i berøring med kriminalitet, bliver de alligevel set 
som sådan – fordi de bor i et udsat boligområde. 
De nye fortællinger, der skabes som følge af deres 
arbejde for FRAK, bliver et modspil til fordomme og 
de dårlige historier. 
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Unge fritidsjobbere kan varetage reelle 
driftsopgaver i fx en grundejer- eller 
andelsforeninger. Unge FRAK’ere kan varetage 
driftsopgaver på lige fod med andre udbydere, 
og samtidig kan det medføre en merværdi til 
området. Erfaringen fra arbejdet med Anlæg & 
vedligehold-indsatsen har dog været, at nogle 
samarbejdspartnere kan være tøvende omkring at 
give en driftsopgave til FRAK. For at det kan lykkes 
en aktør som FRAK at vinde mange af sådanne 
opgaver, kræver det ressourcer til formidling 
omkring den værdi, FRAK skaber, og hvordan 
FRAK som virksomhed samt gruppelederen er et 
vigtigt mellemled mellem kunden og de unge, der 
udfører opgaven, og dermed medvirker til at sikre 
leverancen. 

Temaet omkring biodiversitet, klima og 
bæredygtighed udgør et særligt aktiv for nogle 
kunder. FRAKs fokus på og viden om disse temaer 
fremstår som noget, der er vigtigt for nogle kunder, 
og samtidig er det også temaer, der forventes mere 
fokus på i fremtiden. FRAKs fokus på disse temaer 
i deres forretningsmodel har været og er fortsat 
vigtig. 

Fritidsjob handler om at få positive første 
joberfaringer. Det at få et fritidsjob i FRAK handler 
ikke kun om, at det bliver en træningsbane i forhold 
til at øve sig i fritidsjob. FRAK bliver også en ramme, 
som de unge gerne vil være i – og arbejde for. Det 
sker, blandt andet fordi de unge er glade for ledere, 
projektledere og gruppeledere i FRAK, og fordi 
de generelt oplever FRAK som et godt fællesskab, 
hvor de får mulighed for at arbejde sammen med 
deres venner og andre unge. Det er medvirkende 
til at give dem en positiv start på arbejdslivet, og 
det giver et godt udgangspunkt for sikre deres 
motivation for job i fremtiden.
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