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EN SESSION FLERE SESSIONS  + FROKOST 

Vil du kun deltage i en session? Det 
er helt fint. Vi glæder os til se dig. 

Deltag i flere sessions eller hele ugen 
til en fast pris. Så nemt er det. 

Spis med og få ukrudt mellem 
tænderne – på den gode måde. 

300 kr. ex moms 500 kr. ex moms 75 kr. ex moms per gang 

 
 

TILMELD DIG 
www.frak.dk/festival 

 
Festivalen foregår på Lundtoftegade 21-23, 2200 København N 

 

 

SES VI? 
 
Vi åbner dørene for fire dage fyldt med faglige 
sessions, fernisering af unges kunstværker, 
lancering af en ny pixibog, en helt særlig 
verdenspremiere og meget mere! Programmet 
er fyldt til bristepunktet – og du vælger selv, om 
du vil deltage i en enkelt session, en hel dag 
eller hele ugen. Formålet med festivalen er at 
dele ud af vores guldkorn fra to større 
indsatser, som vi afslutter. Vi inviterer også til 
faglige snakke, socialt samvær og rundvisning i 
vores nye gørested på Nørrebro.  
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08.30  

KAFFE & CROISSANT  
  

      

 
 

RESONANS I  
RELATIONEN 

Hvordan lykkes FRAK med tillids- 
fulde og udviklende relationer?   

FRAK & SocialRespons  
  

  
  

 

FRAK I ANDRE BYER? 
Kan FRAK lykkes i andre byer  

- og i så fald hvordan? 
FRAK & Copenhagen Dome 
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ET GØRESTED   
MED FRAKTIVITETER  

Besøg vores nye lokaler og  
hør om drømmen for  
vores nye gørested.   

 

OBS: 10-12 
FRITIDSJOBBERE   

I BYGGEBRANCHEN  
Social beskæftigelse med fritidsjobbere. 

FRAK & Foreningen for Byggeriets 
Samfundsansvar 

  

 

ET GØRESTED   
MED FRAKTIVITETER  

Besøg vores nye lokaler og  
hør om drømmen for  
vores nye gørested.  

  

 

OBS: 10-12 

APPETIT PÅ LIVET  
Kan unge få appetit på livet af at 

juice ukrudt og lave mad? 
FRAK & Højskole Uden Mure   
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FROKOST  
Lækkerier fra FRAK & 
Højskole uden mure.  

 

FROKOST 
Lækkerier fra FRAK & 
Højskole uden mure. 

 

FROKOST 
Lækkerier fra FRAK & 
Højskole uden mure. 

  

 

FROKOST 
Lækkerier fra FRAK & 
Højskole uden mure.  
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FÆLLESSKABENDE   
FÆRDIGHEDER  

Hvordan lukker vi op for 
 fællesskabets potentiale?   

FRAK & Public Funk 
  

 

VERDENSMÅLENE   
– DET ER FRAK’T  

Unge som drivere for verdens- 
målene i udsatte byområder.  

FRAK & PlanMiljø 

 

RESONANS I   
RELATIONEN  

Hvordan lykkes FRAK med tillids- 
fulde og udviklende relationer?   

FRAK & SocialRespons   

 

ET GØRESTED   
MED FRAKTIVITETER 

Besøg vores nye lokaler, hør om 
drømmen for gørestedet og prøv 

fraktiviteter på egen krop.  
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RECEPTION  

LANCERING AF PIXIBOG  
Lancering af ny FRAK-pixibog   

med hapsere og hygge.  
  

 

FERNISERING  
STREET (SM)ART   

Fernisering af unges street art-værker 
med fokus på FRAK og verdensmålene. 

Med hapsere og hygge.   

 

WORKSHOP 
FÆLLESSKABENDE   

FÆRDIGHEDER  
Hvordan lukker vi op for 

 fællesskabets potentiale?   
FRAK & Public Funk  

  

 

RECEPTION  
LOUNGE & UKRUDTSBAR  

 Smag verdenspræmieren på en 
 helt ny smag af Ukrudt-brus, smag 

en drink med ukrudt og 
 hyg med os i vores lounge.  
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FILMVISNING  

“STEMMER FRA BLOKKEN”  
Dokumentar der giver et unikt  

indblik i, hvordan ungeliv leves.  
FRAK & Turning Tables  

  

   HYGGE & MAD 
SUPPEKØKKEN 

Suppekøkken med musik,  
hygge og overraskelser. 

FRAK & Højskole Uden Mure  

 



 

 

 

TIRSDAG DEN 27/09 
 
 

KAFFE & CROISSANT 
08.30 – 09.00 
 
RESONANS I RELATIONEN 
FAGLIG SESSION 
09.00 - 11.00 
 

I de sidste to et halvt år har SocialRespons zoomet helt ind på FRAKs relationsarbejde. De 
har især kigget på, hvordan vi opbygger tillidsfulde og udviklende relationer til de FRAK-unge, 
som har sager i Socialforvaltningen. Det har frembragt nye indsigter, som har gjort, at vi har 
justeret vores ungemetode. I denne session åbner vi op for godteposen og deler ud af vores 
erfaringer med den gode relation. Hvordan skabes der resonans? Hvordan lykkes vi med de 
unge? Indhold: 1) Oplæg fra Sofie Bertolt Winther fra evalueringsbureauet SocialRespons. 2) 
Oplæg fra Mudi Jarkas, daglig leder i FRAK. 3) Tid til spørgsmål og debat. Målgruppe: sagsbe-
handlere og andre interesserede fagprofessionelle. 

 
ET GØRESTED MED FRAKTIVITETER 
RUNDVISNING 
11.00 - 12.00 
 

Besøg vores “gørested” på Nørrebro i København og få en smagsprøve på FRAK. Få en 
rundvisning i vores 400 m2, der er fyldt med fraktiviteter fra kælder til kvist. Bliv klogere på, 
hvad et “gørested” er og kan. Smag, duft og hør om, hvordan vi gør unge gode til at arbejde 
– nu i helt nye rammer. Indhold: Rundvisning med oplæg. Målgruppe: Åbent for alle. 
 

FROKOST 
12.00 - 13.00 
 

FRAK & Højskole uden mure serverer en lækker frokost fyldt med 
ukrudt-overraskelser.  
 

FÆLLESSKABENDE FÆRDIGHEDER 
INSPIRATION 
13.00 - 15.00 
 

Bliv klogere på, hvordan man kan bruge de syv "fællesskabende 
færdigheder" til at styrke (arbejds)fællesskabet. Færdighederne er 
udviklet af konsulentfirmaet Public Funk, som er eksperter i 
fællesskab, og som FRAK ofte har samarbejdet med. Denne faglige 
session består af et oplæg fra Public Funk efterfulgt af en fælles dialog 
om mulighederne og udfordringerne i at arbejde med denne tilgang, 
når man arbejder med unge og fritidsjobbere. Indhold: 1) Fagligt 
inspirationsoplæg. 2) Dialog / workshop. Målgruppe: Alle der er 
interesserede i at styrke fællesskaber og/eller arbejder med fritidsjob 
eller ungefællesskaber.  
 

LANCERING AF PIXIBOG 
RECEPTION 
15.00 - 17.00 
 

Få en gratis pixibog om vores metode, prøv spændende hapsere 
krydret med ukrudt og få en uformel snak med os og/eller de andre 
fremmødte.  



 

 

 

ONSDAG DEN 28/09 
 
 

FRITIDSJOBBERE I BYGGEBRANCHEN 
FAGLIG SESSION 
10.00 - 12.00 
 

Bygherrer har mulighed for at opnå ekstra point for social beskæftigelse i forbindelse med en 
DGNB-certificering, og entreprenører kan ad denne vej motivere flere unge til at vælge 
byggevejen og dermed skaffe noget af den arbejdskraft, som branchen kommer til at 
mangle. Så hvorfor er der ikke flere fritidsjobbere i sving på landets byggepladser? Det er for 
besværligt. Det er for farligt. Er det overhovedet muligt? I denne session får du et indblik i, 
hvordan FRAK involverer unge i byggeprojekter. FRAKs daglig leder, Mudi Jarkass, vil præsen-
tere konkrete råd til, hvordan barrierer i byggebranchen kan nedbrydes, så flere fritidsjobbere 
kan få arbejdserfaring på byggepladsen. Christina Schultz, sekretariatschef i Foreningen for 
Byggeriets Samfundsansvar, bidrager med konkrete værktøjer fra den spritnye publikation 
“Den rummelige byggeplads – en guide til social beskæftigelse”. Indhold: 1) Oplæg fra FRAK. 
2) Oplæg fra FBSA. 3) Dialog. Målgruppe: Alle der arbejder i byggebranchen og alle 
interesserede i social beskæftigelse og/eller fritidsjob. 

 
FROKOST 
12.00 - 13.00 
 

FRAK & Højskole uden mure serverer en lækker frokost fyldt med ukrudt-overraskelser 
 
VERDENSMÅLENE – DET ER FRAK’T 
FAGLIG SESSION 
13.0 - 15.00 
 

FRAK skaber grønne fritidsjobs, som bidrager til øget genbrug og genanvendelse af affald i 
udsatte byområder. FRAK’erne hjælper fx med at indsamle genbrugsmaterialer, hvorefter de 
bliver upcyclet og på den måde får en længere levetid. Unge spiller således en afgørende 
rolle i at sikre mere ansvarligt forbrug.  Kom og hør om resultaterne af projektet FRAktioner, 
som har været støttet af Tuborgfondet. Få samtidigt inspiration til, hvordan du kan involvere 
unge fritidsjobbere i at løfte verdensmålsdagsordenen. Indhold: Oplæg ved Julie Granhøj 
Christoffersen, antropolog hos PlanMiljø om resultaterne af projektet FRAKtioner.  2) Oplæg 
ved Steffen Plejdrup, projektleder i FRAK. Hvad er barriererne og hvad er udfordringerne? 
Hvad drømmer vi i FRAK om nu post-FRAKtioner?  3) Dialog om hvordan vi involverer flere 
unge fra udsatte byområder i at løfte verdensmålene. Målgruppe: alle der arbejder med 
fritidsjob, bogligsociale medarbejdere og verdensmålsentusiaster. 
 

STREET (SM)ART 
FERNISERING 
15.00 - 17.00 
 

Tolv FRAK’ere har brugt to måneder på at blive klogere på verdensmålene, 
bygge med genbrugstræ og arbejde med street art. Resultatet er en 
udstilling, som hedder “Verdensdøre”, som formidler FRAKs arbejde med 
verdensmålene gennem street art. Kom forbi til ferniseringen og mød de 
unge kunstnere. Vi serverer hapsere, noget at drikke og masser af hygge.  
 

STEMMER FRA BLOKKEN 
FILMVISNING 
17.00 - 18.30 
 

En samling af korte dokumentarfilm, der giver et unik indblik i hvordan 
ungeliv leves i dag. Unge fra Turning Tables præsenterer filmene og der 
serveres popcorn i vores lille filmklub. 



 

 

 

 

TORSDAG DEN 29/09 
 
 

FRAK I ANDRE BYER? 
DRØMMESESSION & WORKSHOP 
9.00 - 11.00 
 

Vi i FRAK har i mange år drømt om at ekspandere til andre kommuner. Vi har været i gang i ni 
år, har en veludviklet ungemetode og står på et økonomisk bæredygtigt fundament i 
København. Vi har været i dialog med en række kommuner, men vi mangler at tage næste 
skridt og finde en bæredygtig model i nye byer. I denne session inviterer vi samarbejds-
partnere, fonde og nye kommuner til en dialog om, hvad der skal til for at FRAK kan forankres 
i flere byer. Vi håber på en ærlig og åben drøftelse af de barrierer vi møder, og at få deltagernes 
bud på, hvad der skal til for at lykkes. Copenhagen Dome faciliterer dialogen, som også byder 
på en introduktion til tre koncepter med skaleringspotentiale: jobcamp, gørested og FRAK 
Akademiet. Indhold: 1) Oplæg ved FRAK. 2) Workshop ved Copenhagen Dome. Målgruppe: 
Fonde, kommuner og boligsociale helhedsplaner.  
 

ET GØRESTED MED FRAKTIVITETER 
RUNDVISNING 
11.00 - 12.00 
 

Besøg vores “gørested” på Nørrebro i København og få en smagsprøve på FRAK. Få en 
rundvisning i vores 400 m2, der er fyldt med fraktiviteter fra kælder til kvist. Bliv klogere på, 
hvad et “gørested” er og kan. Smag, duft og hør om, hvordan vi gør unge gode til at arbejde 
– nu i helt nye rammer. Indhold: Rundvisning med oplæg. Målgruppe: Åbent for alle. 
 

FROKOSTPAUSE 
12.00 - 13.00 
 

FRAK & Højskole uden mure serverer en lækker frokost fyldt med ukrudt-overraskelser.  
 

RESONANS I RELATIONEN 
FAGLIG SESSION 
13.00 - 15.00 
 

I de sidste to et halvt år har SocialRespons zoomet helt ind på FRAKs relationsarbejde. De 
har især kigget på, hvordan vi opbygger tillidsfulde og udviklende relationer til de FRAK-unge, 
som har sager i Socialforvaltningen. Det har frembragt nye indsigter, som har gjort, at vi har 
justeret vores ungemetode. I denne session åbner vi op for godteposen og deler ud af vores 
erfaringer med den gode relation. Hvordan skabes der resonans? Hvordan lykkes vi med de 
unge? Indhold: 1) Oplæg fra Sofie Bertolt Winther fra SocialRespons. 2) Oplæg fra Mudi 
Jarkass, daglig leder i FRAK. 3) Tid til spørgsmål og debat.  Målgruppe: sagsbehandlere og 
andre interesserede fagprofessionelle. 
 

FÆLLESSKABENDE FÆRDIGHEDER 
WORKSHOP 
15.00 - 17.00 
 

Bliv klogere på, hvordan man kan bruge de syv "fællesskabende færdigheder" til at styrke 
fællesskabet. Færdighederne er udviklet af konsulentfirmaet Public Funk, som er eksperter i 
fællesskab. Public Funk står for en workshop, hvor vi sammen prøver kræfter med 
færdighederne. Få nogle helt andre briller på så du kan være med til at styrke de 
fællesskaber, du indgår i, om det så er familien, en forening, arbejdspladsen eller noget helt 
fjerde. Indhold: Oplæg og workshop. Målgruppe: alle der brænder for at styrke de store og 
små fællesskaber. 



 

 

 

 
FREDAG DEN 30/09 
 
 

APPETIT PÅ LIVET 
FAGLIG SESSION 
10.00- 12.00 
 

Kan unge få appetit på livet af at juice ukrudt og lave mad? I denne session bliver du klogere 
på, hvordan FRAK og Højskole uden mure arbejder med madlavning, fødevareproduktion og 
madevents som et værktøj til at gøre unge klar til det næste skridt i livet. Du får en særlig 
rundvisning i FRAKs sodavandsfabrik, hvor du kan snakke med FRAK’ere og selv prøve kræfter 
med at trylle ukrudt om til brus. Og de unge fra Højskole uden mure står klar med en 
overraskelse. Indhold: Oplæg ved Niels Thorvaldsen, Højskole uden Mure. 2) Oplæg ved 
Steffen Plejdrup, projektleder i FRAK. 3) Rundvisning i sodavandsfabrik. 4) Dialog med de unge. 
Målgruppe: Boligsociale medarbejdere og andre professionelle, der arbejder med unge. 
 

FROKOSTPAUSE 
12.00 - 13.00 
 

FRAK & Højskole uden mure serverer en lækker frokost fyldt med ukrudt-overraskelser.  
 

ET GØRESTED MED FRAKTIVITETER 
UDVIDET RUNDVISNING 
13.00 - 15.00 
 

Besøg vores “gørested” på Nørrebro i København og få en smagsprøve på 
FRAK. Få en rundvisning i vores 400 m2, der er fyldt med fraktiviteter fra 
kælder til kvist. Bliv klogere på, hvad et “gørested” er og kan. Smag, duft 
og hør om, hvordan vi gør unge gode til at arbejde – nu i helt nye 
rammer. Indhold: Udvidet rundvisning med oplæg. Målgruppe: Åbent 
for alle. 
 

LOUNGE & UKRUDT-BAR 
RECEPTION OG VERDENSPREMIERE 
15.00 - 17.00 
 

Kom til reception for en helt ny og hemmelig Ukrudt-smag, 
som vi lancerer i dag og som derfor har verdenspremiere! Få 
en god start på weekenden med en "Danish Paloma", som er 
en drink, der består af Ukrudt-brus med hyben og gran 
blandet med tequilla og lime. Og så serverer vi lækre hapsere 
med ukrudt til - akkompagneret af loungemusik.  
 

SUPPEKØKKEN 
17.00 - 19.00 
 

Hyggen forsætter med suppekøkken. Unge fra FRAK og 
Højskole uden mure serverer suppe, som de selv har 
lavet, med et strejf af ukrudt og vilde planter.   
 
 
 
 
 
 
 


