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PROJEKTPERIODE

Januar 2020 – Oktober 2022 (forlænget grundet nedlukningerne under Covid-19)

FINANSIERING

VELUX FONDEN

BAGGRUND

VELUX FONDEN støttede FRAK fra november 2015 til november 2019 blandt andet med det formål, at FRAK skulle 
videreudvikle deres koncept og blive en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed. FRAK opnåede i denne 
projektperiode en lang række resultater og gjorde de sig mange vigtige erfaringer i forhold til deres forretningsmodel 
og deres indsatser. På baggrund af resultater og nye indsigter søgte FRAK VELUX FONDEN om endnu en 
projektperiode. Denne gang for at støtte op om arbejdet med at færdigudvikle og justere en række indsatser, der 
kunne hjælpe dem mod et stærkt samarbejde med Københavns kommune og eventuelt med andre kommuner, for 
derved at kunne sikre det økonomiske fundament for FRAK som socialøkonomisk virksomhed.

MÅLGRUPPE

FRAKs målgruppe er primært unge fra udsatte by- og boligområder i alderen 13-17 år, som på forskellig vis er 
sårbare eller i en udsat position. Det kan være kriminalitetstruede unge, unge i en sårbar familie- eller livssituation, 
unge, der har faglige og/eller sociale udfordringer eller er stigmatiserede alene på grund af deres etniske baggrund 
og/eller deres boligområde. I FRAKs indsatser er der unge fra Nordvest, Nørrebro, Amager og Tingbjerg.

INDSATSER, DER HAR VÆRET AFPRØVET

I FRAK Akademiet har FRAK arbejdet med at udvikle og afprøve indsatserne: Skoleflex, Beskæftigelsespakke, og 
Kontaktperson. Der har desuden været afprøvet en indsats med Lundehusskolen og Tæt på familien, hvor FRAK 
over 18 uger har arbejdet i skoletiden med fire unge fra to klasser.  

KORT OM FRAK AKADEMIET
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INDLEDNING

FRAKs overordnede formål er at gøre socialt udsatte 
unge (primært 13 -17 år) gode til at arbejde samt at 
styrke deres skolegang. Med FRAK Akademiet har 
FRAK fået støtte fra VELUX FONDEN til en to-årig
forankringsperiode (denne blev forlænget undervejs 
grundet Covid-19). Det primære fokus har været at 
udvikle indsatser, der kan bidrage til at sikre FRAKs
økonomiske fundament således, at deres grunddrift 
fra 2022 ikke er afhængig af fondsmidler. De nye 
indsatser skulle i projektperioden udvikles, afprøves 
og kvalificeres sammen med samarbejdspartnere 
således, at indsatserne kunne fortsætte efter 
projektafslutningen. 

Skoleflex er for unge mellem 13-16 år med særlige 
udfordringer, som har brug for mere social- og 
specialpædagogisk støtte, end hvad man kan tilbyde 
fra skolens side. Det er elever, der er i målgruppe til en 
plads i specialtilbud, men hvor det vurderes, at de kan 
profitere af at blive i folkeskolen. Formålet er at sikre, 
at disse unge får mulighed for at deltage i faglige og 
sociale fællesskaber indenfor rammerne af 
almenskolen.

Beskæftigelsespakker er for unge mellem 13-17 år, 
der har en aktiv sag i Socialforvaltning på baggrund af 
bekymringer omkring skolegang, kriminalitet og/eller 

forhold derhjemme. Dertil kan de unge også have 

kognitive vanskeligheder. Samme bekymringer kan 
også gøre sig gældende for unge i flextilbud herover.

Kontaktpersonforløb er, i henhold til Serviceloven 
§ 52, unge med særlige behov for støtte grundet 
sociale, faglige og/eller psykiske udfordringer. Unge i 
kontaktpersonsforløbet kan få hjælp til deres sociale 
eller faglige udvikling, ved at kontaktpersonen fx 
støtter op om konkrete aftaler for socialt samvær med 
venner/veninder, fungere som rollemodel eller 
lektiehjælp mv.. 

Gruppeforløbet var egentlig tænkt for unge i 
folkeskolens 7-10 klasse, som er erklæret ikke-
uddannelsesparate. I pilotprojektet blev konceptet 
testet på en gruppe af elever fra 6.klasse i alderen 12-
13 år. Formålet med gruppeforløbet er at skabe øget 
trivsel i skolen, at de unge får arbejdserfaring samt at 
myndighedernes bekymring mindskes.  

Skoleflex, beskæftigelsespakker og 
kontaktpersonforløb er i løbet af projektperioden 
afprøvet og fortsættes i den nuværende form. 
Gruppeforløbet kan ikke fortsættes direkte, da der var 
tale om nogle særlige rammer i den kommunale 
bevilling, der muliggjorde det den ene gang. I denne 
rapport evalueres projektets samlede resultater og 
virkemidler. Der er desuden undervejs lavet en 
delevaluering af Gruppeforløbet.

INTRODUKTION
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EVALUERINGENS HOVEDPOINTER

FRAK har med Akademiet udviklet en række ydelser, 
der i synergi med FRAKs andre ydelser bidrager til, at 
unge med særlige udfordringer udvikler deres tillid til 
positive relationer og derigennem får skabt bro til nye 
erfaringer med fx skole, fritidsjob og fritidsinteresser. I 
gennem de positive relationer og nye erfaringer 
udvikler flere af de unge en ny selvfortælling og en 
øget trivsel, der igen smitter af på flere områder af 
den unges liv. 

I projektperioden er der gennem workshops og dialog 
skabt et tættere samarbejde med Københavns 
kommune. Repræsentanter fra dette samarbejde 
fremhæver FRAK som en dygtig og vigtig 
samarbejdspartner i løsningen af opgaver med netop 
den målgruppe FRAK har specialiseret sig i.

Projektet har haft et større fokus på én-til-én opgaver 
end, hvad FRAK tidligere har haft. Dette har vist sig 
som et givende udviklingstiltag, både for FRAKs
økonomiske bæredygtighed, og som en naturlig del af 
udvidet ydelsespalette, der giver mening i 
sammenhæng med FRAKs øvrige opgaver. Særligt 
kontaktpersonsfunktionen har gjort det muligt for 
evalueringen at zoome ind på, hvordan FRAKs
relationsarbejde skaber resultater, samt hvilke greb, 
der er særligt vigtige i samarbejdet med de unge.

Evalueringen her peger på seks centrale greb i FRAKs

møde med de unge, der bidrager til en særlig 
resonans mellem den enkelte unge og de ansatte i 
FRAK:

1. Stærk faglighed 

2. Matchingproces

3. Kulturel og sproglig genkendelighed

4. Baggrundsforståelse

5. Lokal forankring 

6. En ressourceorienteret relation

Udover disse virkemidler i relationsarbejdet, 
fremhæves det, særligt af samarbejdspartnere, at 
FRAK har et vedvarende fokus på brobygning, således 
at arbejdet ikke stopper ved relationen, men at sigtet 
konstant er, at få de unge løftet videre.

INTRODUKTION
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EVALUERINGENS METODE OG DATAGRUNDLAG

Evalueringens formål har dels været at synliggøre 
viden om virkninger for de unge, der har været 
tilknyttet en eller flere af de nye indsatser og dels at 
bidrage med viden om de væsentlige greb og 
virkemidler i FRAKs arbejde og de udviklede indsatser 
for derved at kunne pege på udviklingspotentialer og 
anbefalinger i forhold til justering af indsatserne.

Der har været fokus på overlevering af viden fra 
evalueringens fund undervejs gennem løbende dialog 
og møder med projektledelsen.

Evalueringen tager primært udgangspunkt i en 
kvalitativ dataindsamling, hvor interview med 
samarbejdspartnere, unge og ansatte i FRAK har været 
centrale for analysen. Evalueringen såvel som 
projektet har været berørt af nedlukningerne under 
Covid-19. En større del af evalueringen er derfor 
baseret på dagbogsjournaler og telefoninterview end 
forventet. 

Der har været et løbende indblik i FRAKs
dagbogssystem på de unge, der har fået 
forældresamtykke til dette. Det har givet mulighed for 
at følge de unges udvikling i de forskellige forløb, samt 
givet indsigt i brug af metoder og greb hos den enkelte 
ansatte i FRAK. Endelig har FRAK løbende registreret 
på deres måltal, som ligeledes er indarbejdet i 
evalueringen. 

Der er derudover foretaget interview med seks unge, 
fire samarbejdspartnere, fire lærere, seks ansatte i 
FRAK, to forældre og evaluator har deltaget i tre 
workshops med fokus på hhv. virkemidler og 
konceptudvikling, samt bæredygtigheden i de 
forskellige ydelser. 

INTRODUKTION
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RESULTATER OG MÅLSÆTNINGER FOR DE UNGE

I projektperioden har FRAK opnået de fem centrale
målsætninger de har sat for projektet, som kan ses i 
modellen herover. Særligt FRAK Classic er vokset i 
perioden, og også FRAKs målsætning for brobygning 
af unge til uddannelse og andre fritidsjob er lykkedes i 
højere grad end ventet. 

Akademiets indsatser imødekommer den enkelte 
unges behov med udgangspunkt i relationen. I de 
fleste tilfælde lykkes det at løfte den unge frem mod 
bedre trivsel i hverdagen. Der ses klare tegn på, at de 
unge gennem det tætte samarbejde med FRAKs
ansatte udvikler en god relation til andre i FRAK både 
unge og ansatte og herigennem får trænet deres 
sociale kompetencer og tillid til andre mennesker. 

Der ses også at FRAK med det intensive 
relationsarbejde får givet de unge et positivt skub 

henimod nye erfaringer med fritidsjob og 
fritidsinteresser. 

Overordnet ses, at indsatserne formår at skabe 
resultater, der både har en positiv indvirkning på de 
unges skolegang i de tilfælde, hvor dette er i fokus, og 
en øget tro på egne evner, der fremmer modet til at 
tage nye og positive livsvalg.

Det er vigtigt at pointere, at de unge ofte har vidt 
forskellige behov og kommer med forskellige 
baggrunde, ressourcer, problemstillinger og 
udfordringer. De er samtidig blevet mødt af en 
håndholdt indsats, der er blevet tilrettelagt ud fra 
deres behov. Dermed er det ikke alle unge, som 
oplever resultater indenfor alle områderne og ikke alle 
unge for hvem, det har været relevant.

RESULTATER OG VÆRDISKABELSE
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ØGET TRIVSEL, DER PÅVIRKER DEN UNGE PÅ FLERE OMRÅDER

Bedre trivsel smitter af på tilgangen til skole

De interviewede drenge i skoleforløbet oplevede, at 
forløbet havde mindsket presset i skolen og 
hverdagstressen. 

Kombinationen af indsatsen, forældreopbakningen og 
ekstra tiltag på skolen, ledte til at drengene generelt 
blev roligere. 

Flere peger også på, at de unge, der er tilknyttet en af 
FRAKs kontaktpersoner får et mere positivt syn på 
skolen, samt for nogen en øget mødestabilitet og 
mere aktiv deltagelse i skolen. 

”Det hjælper mig i skolen at være her, det er lidt svært at 
forklare, det blev lidt fredeligere, jeg var stresset i skolen -
presset […] det var det med at komme væk fra skolen og 
arbejde i stedet. Samtidig så hjalp FRAK mig, hvor vi 
snakkede og hyggede på en anden måde end i skolen” 
– Ung  

Styrket tro på egne evner

Det giver de unge en helt særlig værdi, at have en 
‘ekstra voksen’ som udelukkende taler deres sag. De 
regelmæssige møder forebygger at de isolation og 
ensomhedsfølelse og giver dem en rollemodel at 
spejle sig i. Det at have en fortrolig som hverken er 
forældre, fra skolen eller det kommunale regi, styrker 
deres tro på egne evner og vejleder dem i konstruktive 
livsvalg. 

”Særligt i sager hvor der er fravær af en far, så er der 
måske en anden, som man ligesom kan se op til og blive 
set og hørt på en anden måde, end hvad man lige til af 
systemet. Der sker bare noget lidt mere ægte i det, når de 
ligesom kan spejle sig selv i personen.” 
– Samarbejdspartner 

En anden selvfortælling understøttet af flere 
parter

Et tredje resultat som går på tværs af Akademiets 
indsatser er, at FRAKs helhedsorienterede tilgang og 
opmærksomhed på at skabe et bredt samarbejde om 
den unges trivsel og udvikling, har medført at andre 
voksne arbejder med samme mål for øje som fx 
kontaktpersonen. 

I dagbogsjournaler og interview kan det ses, at FRAK 
arbejder på og lykkedes med at skabe en bred 
opbakning om de unges udvikling. Gennem et tæt 
samarbejde med andre voksne omkring den unge fx 
skolelærer eller sagsbehandler, bliver flere voksne 
opmærksomme på den unges behov. Dette forstærker 
de unges udvikling og understøtter den positive 
selvfortælling yderligere. 

”Det handler også om, at der er en god relation mellem 
samarbejdspartnere, det gør bare forløbet nemmere og 
bedre for dem, der har brug for tilbuddene.”
- Samarbejdspartner 

RESULTATER OG VÆRDISKABELSE
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SOCIALE KOMPETENCER OG TILLID TIL POSITIVE RELATIONER

På tværs af Akademiets indsatser fremmes de 
unges kompetencer i at bidrage til og indgå i 
positive fællesskaber.

De unge har på tværs af Akademiets indsatser udviklet 
positive relationer, enten til deres kontaktperson, til 
andre i FRAK fællesskabet eller med andre fra deres 
sociale omgangskreds. Dette skal ses i lyset af, at flere 
af de unge har sociale udfordringer og/eller har få 
positive sociale relationer.

Flere af forløbene har arbejdet med at give de unge 
indblik i hvordan støttende og konstruktive relationer 
så ud. Både i de individuelle forløb og i gruppeforløb 
arbejder FRAK med at koncentrere tid og rum om en 
specifik aktivitet. Herfra får de unge succesoplevelser 
med at omgås andre mennesker på nye måder, hvilket 
har ført til positive sociale oplevelser og læring om 
egen rolle i fællesskaber.

Ligeledes i FRAKS gruppeforløb i skoleregi udviklede 
gruppedynamikken sig mellem de deltagende drenge 
positivt. Til gruppeinterviewet var der en gensidig 
anerkendende tone, hvor alle lyttede og talte 
respektfuld til hinanden. En forælder fortæller:

”Jeg tror det har været det helt rigtige med det her FRAK, 
at de venner som er med til FRAK fra hans klasse, at de 
har noget helt anderledes socialt nu, synes jeg, de er 
meget mere stille og rolige når jeg henter ham fra skole 
end før” – Forælder 

Kontaktpersonsordningen fokuserer ligeledes på at 

etablere positive sociale forbindelser gennem skolen 
eller fritidsaktiviteter, særligt for unge uden netværk. 
Herved styrkes de unges sociale kompetencer og de 
støttes i at fravælge uhensigtsmæssige relationer.

En tidligere kriminalitetstruet ung brugte fx sin 
kontaktperson, til at komme ud af en potentiel 
konfliktfyldt situation. Den tillidsbaserede kontakt 
mellem de to skabte muligheden, for at den unge 
kunne finde støtte til at vælge en anden 
håndteringsstrategi. Denne positive brug af den 
støttende relation hos FRAK går igen i flere af de 
unges fortællinger.

RESULTATER OG VÆRDISKABELSE
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NYE ERFARINGER MED JOB OG FRITIDSINTERESSER

FRAKs indsatser fremmer de unges lyst til at 
udforske egne ønsker i forhold til en meningsfuld 
fritid.

En stor del af de unge, der har været en del af 
Akademiets tilbud har enten før eller undervejs 
udtrykt ønske om at prøve kræfter med en 
fritidsaktivitet eller fritidsjob, men har samtidig 
oplevet forskellige barrierer i forhold til at realisere 
det.

Her er kontaktpersonerne i flere tilfælde lykkedes med 
at understøtte og skabe bro til enten fritidsinteresse 
eller fritidsjob. Med den løbende rådgivning og 
opmuntring, har kontaktpersonerne bidraget til et 
stabilt fundament hvorfra mod kunne opbygges til at 
turde betræde nye ukendte arenaer. De positive 
oplevelser med fritidsjob eller fritidsaktivitet har herfra 
styrket de unges selvstændighed og givet dem 
værdifulde nye erfaringer med at kaste sig ud i nye 
ting.

FRAKs indsatser har på den måde skabt gode rammer 
for de unges personlige udvikling i forhold til at 
indtræde i positivt fritidsfællesskaber. For en pige i 
kontaktpersonforløbet var målet fx at gå til 
badminton. I starten var træningen overvældendende, 
men gennem kontinuerlig øvelse, hvor 
kontaktpersonen var med og bakkede op om 
træningen, oplevede hun langsomt succes med at 
deltage. En anden ung oplevede, hvordan 
kontaktpersonens støtte, og opfordring til at være 

opsøgende resulterede i, at hendes kærlighed for 
naboens hundehvalp, kunne udvikle sig til et fritidsjob 
som hundelufter. Der er flere eksempler på, at 
kontaktpersonen går målrettet ind, og bakker op om 
de unges personlige ønsker til en positiv fritid og 
lykkedes med at i gangsætte dette, som de unge ellers 
har kæmpet med længe før samarbejdet.

”Hvis jeg fx skal finde arbejde eller et eller andet, så er 
det godt at have min kontaktperson. Sådan en, der kan 
hjælpe med noget. Fx hvis jeg skal finde arbejde, eller jeg 
skal finde en ny skole eller et eller andet.” - Ung

RESULTATER OG VÆRDISKABELSE
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VÆRDISKABELSE FOR SAMARBEJDSPARTNERE

Kommunale samarbejdspartnere oplever, at FRAK 
tilbyder ydelser som:

• Sparer ressourcer i det lange løb
• Er fleksible og målrettede den unges behov
• Har fokus på brobygning til andre områder såsom 
skole, fritidsjob, fritidsaktiviteter mm.

”Der, hvor jeg ser en kæmpe styrke, det er jo netop, at de 
tilpasser det alt efter behovet og er meget hurtige til at 
justere indsatsen. Altså så er der lige pludselig et behov 
for, at der er brug for at give noget lektiehjælp i en 
periode. Jamen så kan FRAK lige komme ind og dække 
det behov, der er brug for. Omvendt om 14 dage ser vi et 
andet behov, så taler vi sammen løbende. Der er bare en 
eller anden intensiv indsats og nogle gange bliver jeg i 
tvivl, om det er det, vi har aftalt, men det er bare det, der 
sker.”
- Kommunal samarbejdspartner

En fleksibel og målfokuseret samarbejdspartner
FRAKs samarbejdspartnere peger på en styrke hos 
FRAK i, at de har en særlig forståelse for mange af de 
lokale unges afsæt. Her peger de på flere af de 
virkemidler, der bliver beskrevet i næste afsnit. Fx 
fremhæver en samarbejdspartner, at FRAK ofte ikke 
skal bruge samme mængde tid på at sætte sig ind i de 
unges baggrund, og derfor hurtigere kan fokusere på 
den unges behov. Det skyldes de virkemidler, der er 
særlige for FRAK, som beskrives i næste afsnit.

Derudover fremhæver samarbejdspartnerne, at FRAK-
indsatserne opleves meget fleksible. Der en 
tværgående erfaring med, at FRAK kan tilpasse både 

aktiviteter og støtte til den enkelte unges behov. FRAK 
tilbyder en stor smidighed, som åbner døren for at 
kunne behandle flere krydsrelaterede 
problemstillinger samtidigt. Indsatsen kan således 
forbedre unges trivsel på tværs af livsområder, samt 
skabe samarbejde med andre voksne omkring den 
unge og samtidig brobygning til en aktiv fritid. 

”De havde en dreng, som gerne ville have et fritidsjob og 
så viste det sig, at faderen var på førtidspension, og så 
tilbød FRAK at tage faderen ind. En slags aktivering. Altså 
på en måde, hvor det ligesom blev, at så tog de faderen 
med ud og lave nogle ting med sin søn […] Det er jo 
ekstremt fleksibelt og enormt tillidsbaseret, i forhold til 
hvad vi ser alle andre steder” 
- Kommunal samarbejdspartner

En lokal og dedikeret samarbejdspartner
En anden gennemgående oplevelse er, at FRAK 
tilbyder lokalt forankrede løsninger, som de unge 
nemt kan se sig selv som en del af. FRAKs
tilstedeværelse i de unges område er dermed med til 
at understøtte, at de unge fastholder deres gode 
vaner – også efter forløbet slutter.

Endelig fremhæves FRAK som en særligt dedikeret 
samarbejdspartner:

”Så kan man få fat på dem altid. Altså de er 
superdedikerede, og de kommer til de møder, de skal 
komme til. De melder fra, hvis de ikke kommer.” 
– Kommunal samarbejdspartner

RESULTATER OG VÆRDISKABELSE
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CENTRALE GREB I 
RELATIONSARBEJDET
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RESONANS I MØDET MED DE UNGE

”Når du skal have troværdighed overfor borgere, så skal 
du kunne danne relation på relativt kort tid, og du skal 
være enormt troværdig, uanset hvad det er for en 
besked, du skal ud at give. Det kan FRAK. De har en helt 
enestående evne til at skulle levere både gode og dårlige 
budskaber, men er enormt troværdige overfor de 
borgere, de skal ud til. Og så kender de det miljø, de er i.”
- Kommunal samarbejdspartner 

FRAK har gennem årene opbygget et bredt netværk af 
samarbejdspartnere og personer, der arbejder inden 
for ungeområdet. Det netværk bruges strategisk. Dels 
til at skabe nye muligheder og opgaver for 
virksomheden, dels til at sikre de bedste betingelser 
for de unge som FRAK arbejder med. 

I dette projekt, hvor fokus har været på at opdyrke og 
udvikle nye tilbud til unge, særligt i samarbejde med 
Københavns kommune er én-til-én opgaver blevet en 
større del af FRAKs ydelseskatalog. Det har gjort det 
muligt at evaluere, hvordan FRAKs relationsarbejde 
fungerer samt hvilke greb, der er særligt vigtige i 
FRAKs møde med den enkelte unge. 

RESONANS I RELATIONSARBEJDET

FRAK arbejder fx som kontaktpersoner for unge med 

mange forskellige udfordringer i livet. Det kan være 
kognitive udfordringer, kriminalitet, integration mv. 
Hver af disse unge mødes af kontaktpersoner, der er 

specielt udvalgt til dem. Det er en central del af 
forklaringen bag de positive resultater FRAK skaber for 
og med de unge. Derudover oplever både de unge og 
samarbejdsaktører, at en række andre greb i FRAKs 
møde med de unge fremmer et tæt samarbejde. 

Evalueringen her peger på seks særligt centrale greb i 
FRAKs møde med de unge, der tilsammen er med til at 
skabe resonans mellem den enkelte unge og de 
ansatte i FRAK. 

KONSTANT FOKUS PÅ BROBYGNING

Parallelt med relationsarbejdet har FRAK et stærkt og 
kontinuerligt fokus på brobygning. Relationen er 
således ikke et endemål, men et middel, der bruges til 
at arbejde frem mod fx forbedret skolegang, fritidsjob, 
nye indsigter i samfundet og arbejdsmarkedet og nye 
positive oplevelser i de unges liv, der ofte har haft alt 
for få af disse. 

Fokus på brobygning og FRAKs muligheder for 
brobygning fremhæves af de interviewede 
samarbejdspartnere som helt centralt, da flere peger 
på at, der i for mange tilfælde laves socialt arbejde 
med FRAKs målgruppe, som stopper ved relationen.

Hvordan denne evaluering ser FRAKs relationsarbejde 
udfolde sig er visualiseret i model 1 på næste side. Og 

beskrives nærmere på de efterfølgende sider. 

CENTRALE GREB I RELATIONSARBEJDET
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STÆRK FAGLIGHED OG MATCHINGPROCES

STÆRK FAGLIGHED 

”Jamen jeg tror, det vigtigste det er den høje pædagogiske 
faglighed.” – Ansat i FRAK

FRAKs ledelse lægger vægt på høj faglighed i deres 
ansættelser. Kontaktpersoner har for det meste en 
pædagogisk uddannelse eller stærke arbejdsmæssige 
erfaringer inden for det pædagogiske område. Grønne 
gruppeledere har viden og erfaring med enten 
landskabsarkitekttur, havedyrkning samt biodiversitet 
og klima. Således står fagligheden centralt frem hos 
de ansatte, der ikke er tidligere FRAK-unge, der er i 
træning. Oplevelsen af høj faglighed understøttes af 
samarbejdspartnere, der fremhæver faglighed og 
erfaring i FRAKs tilbud flere gange. For eksempel 
nævnes den indgående erfaring med 
kriminalitetstruede unge, som central for de positive 
resultater der skabes med de unge. 

MATCHINGPROCES

”Jeg står ikke med et kort på x-antal personer, som den 
unge skal passe ind i. Jeg kan gå ud og finde en person 
som jeg synes, virker spændende, og som jeg kan se et 
match i.” – Leder i FRAK

Et afgørende virkemiddel i FRAK er deres grundige 
matchingproces. Det gælder særligt i deres én-til-én 

tilbud, fx kontaktpersonsordningen, men det gælder til 
dels også gruppeforløb, hvor fokus er på gruppens 

samlede udfordringsbillede. 

For at opnå det gode match, rekrutteres 
kontaktpersoner i FRAK først når en ung er blevet 
henvist. Ud fra den unges udfordringer, baggrund, 
behov mv. går jagten på det ”perfekte” match ind. 
Denne måde at arbejde på er ressourcekrævende og 
kræver en fleksibel tilgang til organisering, men giver 
omvendt gode resultater i arbejdet med den unge. 

FRAKs ansatte matches for det første med unge på 
baggrund af deres tidligere arbejdsmæssige erfaringer 
og kompetencer. Har den unge kognitive udfordringer 
eller diagnoser, kobles en kontaktperson til den unge, 
som har erfaringer med denne type udfordringer. Er 
den unge i stedet kriminalitetstruet, tilknyttes en 
kontaktperson, som har arbejdsmæssig erfaring med 
kriminalitetstruede unge. 

For det andet har det personlige match, herunder fx 
kemi og forståelse for den unges situation en stor 
betydning for hvilke profiler, der matches med hvilke 
unge. For eksempel blev en kontaktperson med 
forståelse for en særlig religion, koblet på en ung, hvor 
religionen var en stor del af familiens hverdag. 
Kontaktpersonen kunne derfor tilgå den unge og den 
unges familie gennem en særlig forståelsesramme. I et 
andet tilfælde er en kontaktperson blevet tildelt en 

ung, da det var vigtigt for den unge at de kunne grine 
sammen.

CENTRALE GREB I RELATIONSARBEJDET
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”Far har afrikansk 
afstamning, mor er 
dansk, og så at kunne 
give dem en 
kontaktperson, der faktisk 
repræsenterer dem ret 
godt, men stadig kan lære 
den unge det her med, 
“Nej, nej, normen er ikke, 
at vi bare er sådan nogle, 
der ikke er en del af 
samfundet. Jeg arbejder 
og jeg træner og jeg gør 
sådan og sådan”

- Ansat i FRAK

Hans tilgang til særligt i 
forhold til 
kriminalitetstruede unge er 
bare unik. Det er både i 
forhold til hans viden og 
erfaring og tilgang til de 
unge, som bare er et større 
match, mener jeg. I hvert 
fald i denne her case giver 
det bare rigtig god mening. 
Så det er også et spørgsmål 
om, hvad er behovet fra 
gang til gang. 

- Kommunal samarbejdspartner

”



18

KULTUREL OG SPROGLIG GENKENDELIGHED

Som nævnt under ‘matchingproces’ går det på tværs af 
flere af FRAKs ungesager, at de unge kan spejle og 
identificere sig med de ansatte. Herunder fremhæves, 
af både unge og samarbejdspartnere, en særlig 
sproglig og kulturel genkendelse, som kan være et 
givende virkemiddel blandt andet da det formindsker 
distancen mellem de unge og den ansatte, samt 
fremmer samarbejdet med familien. 

”Altså det er jo den måde, de fanger forældrenes 
følelsesliv bedst, det er jo ved, at der ikke sidder et 
mellemled som f.eks. en tolk eller et eller andet, men at 
det rent faktisk kommer direkte fra kontaktpersonen selv 
til forældrene. Det betyder rigtig meget. Også i 
forklaringen og tilliden til kommunen, der betyder det 
helt sindssygt meget, at der ikke er de der forstyrrende 
mellemled.” 
- Kommunal samarbejdspartner

Flere fra FRAK teamet kan arbejde med de unge ved 
hjælp af deres eget kulturelle ophav. En kontaktperson 
fortæller fx, at han selv har en dansk mor, men er 
opvokset med muslimsk baggrund, hvilket gør ham i 
stand til at navigere i de forskellige kulturer og sprog. 
Det betyder, at unge med minoritetsbaggrund kan 
spejle sig i ham og samtidig se alternative muligheder 
for, hvordan man kan være ‘muslim i Danmark’ når 
dette kan være et behov. Den kulturelle 
genkendelighed og baggrundsforståelse giver også 
FRAK nogle særlige forudsætninger for at forstå de 
unges ‘jargon’ og måde at interagere på, som for 

andre kan være svært at indgå i. 

”Nu er det jo Nørrebro-Bispebjerg, ikke? Og det er jo 
altafgørende, at den unge han kan spejle sig, fordi hvis 
ikke så… Altså så bliver min kontaktperson bare ham der, 
ej, men jeg gider ikke tage den, når han ringer”
- Kommunal samarbejdspartner

CENTRALE GREB I RELATIONSARBEJDET
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”Der er vel også det der 
med at have en 
rollemodel i sit liv. Især 
særligt i sager, hvor 
fraværet af far er der, så 
er der måske en anden, 
som man ligesom kan se 
op til og blive set og hørt 
på en anden måde, end 
hvad man lige til af 
systemet. Der sker bare 
noget lidt mere ægte i det, 
når de ligesom kan spejle 
sig selv i personen.

- Kommunal samarbejdspartner

Men hvis den unge kigger 
på dig, og han overhovedet 
ikke kan spejle sig eller 
identificere sig selv med dig 
… Jeg siger ikke, man 
absolut skal have samme 
baggrund eller samme 
religion eller samme 
interesser 100 procent, men 
jeg føler, der skal være 
nogle flueben, der skal 
hakkes af, før du matcher 
Mustafa på 14 med Bent på 
45. 

- Kommunal samarbejdspartner

”
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BAGGRUNDSFORSTÅELSE

FRAK har et særligt kendskab til og forståelse for de 
unges situation, hvilket dels gælder det at være socialt 
udsat, og dels det at være ung i to kulturer. Det 
kendskab er med til at FRAK kan bygge bro til de 
unges livsverden.

”Jeg synes det FRAK kan, det er ligesom at skubbe nogle 
unge ind i et forløb, altså de kan ligesom bygge bro 
mellem parallel samfundet og det mere ordinære 
samfund.” – Samarbejdspartner

FRAK har en særlig forståelse og kendskab til unge i  
udsatte positioner, og ved hvordan man skal tilgå og 
komme ind under huden på dem. 

En kontaktperson beskriver, hvordan mange af de 
udsatte drenge har en særlig mentalitet, hvor der ikke 
skal meget til, før at relationen til dem ødelægges. Det 
er derfor altgørende, at man har en fornemmelse og 
forståelse for, hvornår man skal presse den unge eller 
trække sig. Den viden bunder ikke i en teoretisk viden 
der tilegnes på seminariet, men i stedet nået der 
tilegnes gennem arbejdserfaringer med de unge samt 
gennem ens egen baggrund. 

Forståelsen for hvor de unge kommer fra gælder også 
kendskabet til opdragelsestyper samt det at være 
fanget mellem to kulturer, hvori det kan være svært at 

finde ud af ens egen identitet som minoritetsdansker. 

FRAK har her en særlig kulturforståelse og viden om 
hvordan det er  at være udsat ung med en 
minoritetsbaggrund, og hvilke dobbelte implikationer 
det kan have for den unges situation. Denne 
kulturforståelse omfavnes ikke nødvendigvis af andre 
personer, aktører eller institutioner, som er en del af 
de unges hverdagsliv. 

Fx fortæller en kontaktperson, hvordan en 
kriminalitetstruet ung var særlig på tværs under 
Ramadan. Den unges skole manglede forståelse for, at 
den unge netop var på tværs, da han ikke havde 
mulighed for at faste på skolen, hvilket gjorde, at han 
ikke følte sig mødt af sin skole. 

Kendskabet til de unges situation, og hvad der kan gå 
ind og påvirke de unge negativt eller positivt, er noget 
som både samarbejdspartnere og de unge selv 
italesætter som værende særligt ved FRAK. 

”Fordi jeg sagde, jeg var fra Nordvest, så sagde han, “Nå, 
du er en af de hårde typer fra drengene fra Nordvest”, og 
alt det der. [Min kontaktperson] har aldrig sagt sådan 
ned til mig. Han kan forstå mig på en anden måde.” 
– Ung 

CENTRALE GREB I RELATIONSARBEJDET
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”Det handler blandt andet 
om, forstår man, hvordan 
det er at være 
minoritetsung, og forstår 
man den svære situation, 
man kan være i. De 
forudsætninger, de unge 
ligesom skal leve med 
gennem deres barndom. 
Og det tror jeg, FRAK 
forstår bedre, end de 
fleste. Så det bliver meget 
udramatisk, synes jeg, når 
man er ude og holde 
samtaler med borgere 
sammen med FRAK.

- Kommunal samarbejdspartner

Den ensomhedsfølelse, 
som jeg oplever mange af 
de unge har, den er FRAK 
sindssygt gode til at tale 
ind i.

- Samarbejdspartner

”
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LOKAL FORANKRING 

Afgørende for FRAKs resultater, er deres lokale 
forankring. Det gælder dels deres fysiske placering i 
lokalmiljøet, og dels deres aktive brug af lokale og 
anerkendte personligheder, der har kendskab til 
gadelivet, de unge og deres familier. 

Det fremstår centralt at FRAK er en yderst aktiv del af 
lokalmiljøet og at de er placeret centralt på Nørrebro. 
De er tilstedeværende på gaden og i miljøet, hvor de 
derfor kender mange af de unge, deres søskende og 
forældre. Dette forkendskab betyder, at FRAK ofte er 
afmystificeret allerede inden samarbejdet med den 
unge begynder. Derudover er FRAKS kendskab, til det 
de unge vokser op i, og indgår i, noget de kan trække 
på i deres arbejde. 

En samarbejdspartner fra det kommunale regi 
fremhæver, at FRAK har et vigtigt kendskab til de 
lokale unge, fx dem som indgår i deres kommunale 
tilbud. Det betyder, at de kan være på forkant med de 
unge, hvis der pludseligt opstår et særligt behov. 

En anden samarbejdspartner fortæller, hvordan FRAKs 
kontaktpersoner og gruppeledernes netværk og 
kendskab til de unges forældre, også har en stor 
betydning for arbejdet med de unge. Ifølge 
samarbejdspartneren giver det FRAK en anden og 
mere brugbar indgangsvinkel til de unge, idet 

relationen til en forældre kan være med til at påvirke, 

at den unge ”opfører sig ordentlig” og i højere grad 
tager indsatsen alvorligt. 

En ung i kontaktpersonsforløbet fortæller her, 
hvordan han ser det som noget positivt, at  hans far 
kender hans kontaktperson, da det er vigtigt for den 
unge, at han har en kontaktperson hans forældre også 
kan lide. 

”Det er bare en rigtig god ting at han snakker med mine 
forældre, at jeg har en kontaktperson, mine forældre 
også kan lide.” - Ung

FRAKs lokale forankring styrker på forskellige punkter 
indsatsen med de unge, og kan i sidste ende have 
betydning for at de unges motiveres og fastholdes i 
FRAKS indsatser.

CENTRALE GREB I RELATIONSARBEJDET
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EN RESSOURCEORIENTERET RELATION

”Noget af det vigtigste for os, det er, at jo, vi arbejder med 
den gode relation, men den er først god, når vi kan sætte 
den på spil. Den er først god, når vi kan stille krav til den 
unge, kan skubbe den unge ud af comfort zone” 
- Ansat i FRAK

I FRAK er der et stort fokus på at skabe ligeværdige og 
ressourceorienterede relationer med de unge, hvor de 
unge ses som værdige mennesker med ressourcer, 
der kan sættes i spil. 

Den anerkendende tilgang skaber positive relationer 
til de unge. En ansat sagde fx 

”Vi arbejder ligeværdigt på den måde, at vi løfter de unge 
op i øjenhøjde i modsætning til at sætte os ned i knæ” 
- Ansat i FRAK

Her fokuseres på hvad de unge er gode til og hvilke 
potentialer de har, i stedet for at fokusere på de unges 
udfordringer. 

Det betyder ikke, at der ikke arbejdes med de unges 
udfordringer. Relationsarbejdet i FRAK, betyder netop 
også at der stilles krav til den enkelte, og at man 
kontinuerligt skubber den unge ud af sin 
‘comfortzone’, så den unge udvikler sig ved fx, at der 
stilles nye krav eller, den unge prøver nye ting af.   

FRAK taler de unge op, da de ser den enkelte unges 

potentialer og ligeværdighed, samtidig med at de har 
klare forventninger og en stor gennemsigtighed fra 
start. Det er med til at styrke den unges udvikling og 
tilliden mellem den unge og FRAK. 

CENTRALE GREB I RELATIONSARBEJDET
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”Og så arbejder vi hele tiden med en tilgang, der hedder, at 
vi skal sætte den unges gode ressourcer i spil. Altså vi skal 
hele tiden tale de unge op. Vi skal også være ærlige og tale 
om udfordringer og det, der gør det svært, men det er hele 
tiden med, hvad kan man sige, hvordan kan vi så udvikle 
os? Hvad kunne så næste skridt for den unge være? Altså 
det her zonen for nærmeste læring altså.

- Ansat i FRAK
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SAMSPIL MED FRAKS ØVRIGE VIRKEMIDLER

RESONANS SOM UDGANGSPUNKT FOR ET 
MENINGSFULDT SAMARBEJDE MED UNGE

FRAK har gennem evalueringer af flere forskellige 
projekter fundet frem til syv gennemgående 
virkemidler (se modellen) i deres arbejde med at gøre 

socialt udsatte unge gode til at arbejde. Sammen med 
den resonerende relation skabes et samarbejde 
mellem de unge og de ansatte i FRAK, der opleves 
meningsfuldt af både unge, forældre og 
samarbejdspartnere og leder til resultater på både 
personligt, socialt og samfundsniveau. 
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ANBEFALINGER OG 
UDVIKLINGSPOTENTIALER
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ARBEJDE MED AT NÅ UD TIL DEN ENKELTE SAGSBEHANDLER

En stor udfordring for FRAK i forhold til skalering af 
Akademiets ydelser er, at disse ydelser skal bevilges af 
den enkelte sagsbehandler i kommunen. Det vil sige at 
FRAK bare i Københavns kommune skal nå ud til fem 
forskellige børn og unge borgercentre med mellem 
135 og 280 ansatte (dog ikke alle sagsbehandlere). 
Interview med kommunale samarbejdspartnere peger 
på, at det ikke er nok at samarbejde eller henvende sig 
til ledelseslaget i de forskellige borgercentre, da der 
stadig er for langt til den enkelte sagsbehandler. 

Sagsbehandlerne, der kender FRAK oplever endvidere, 
at der skal gode argumenter til at prioritere FRAKs
ydelser, som ligger udenfor kommunens egen 
tilbudsvifte.

Her fortæller en sagsbehandler, der har brugt FRAK 
under en særlig enhed, hvordan hun tænker, at det 
bliver sværere når hun vender tilbage til den 
”normale” sagsbehandlerrolle:

”jeg synes jo, vi har haft en kæmpe fordel og fri leg til at 
bruge de tilbud, vi ser, er relevante, og nu skal jeg tilbage 
til den klassiske sagsbehandlerrolle, hvor jeg måske ikke 
kommer til at bruge FRAK i lige så stor grad. Men jeg vil 
bruge de erfaringer og kigge på de sager, hvor det vil give 
absolut god mening og argumentere for, at her er der et 
godt match, men jeg tror ikke, det som sådan indgår i 
den helt almindelige tilbudsvifte.”
– Kommunal samarbejdspartner

FRAK oplever selv, at de sagsbehandlere, der kender 
dem er glade for at bruge dem, og for det meste godt 
kan argumentere for at bruge dem i de relevante 
sager. Det kan derfor tyde på, at den største 
udfordring for FRAK, helt konkret består i at udbrede 
kendskabet til deres særlige kompetencer til 
sagsbehandlere på tværs af borgercentre.

Udover at udsende fx skriftlig materiale til de 
forskellige borgercentre kan en mulighed være, at 
FRAK tilbyder at holde oplæg for sagsbehandlerne om 
deres viden og deres tilgang og virkemidler i arbejdet 
med unge fra udsatte boligområder. Dette kan tilbyde 
sagsbehandlerne ny viden om målgruppen, som de 
selv kan bruge samtidig med, at det kan udbrede 
kendskabet til FRAK.



28

FOKUS PÅ RESULTATER VED AT KOBLE ARBEJDE OG SKOLE

En af de centrale udfordringer for FRAKs målgruppe i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse er, at de unge 
mangler voksne med en arbejdsidentitet i deres nære 
omgangskreds. De mangler med andre ord 
rollemodeller, der kan vise hvordan det er at have et 
arbejde, samt helt konkret hjælp til vejen frem mod 
beskæftigelse fx netværk, viden, støtte til lektier og til 
at deltage i sociale fællesskaber, skrive ansøgninger 
mm. Dermed er de unge dårligere stillet i forhold til at 
få et fritidsjob. FRAK kan tilbyde arbejdstræning 
tidligere end de 15 år, hvilket kan træne og forberede 
de unge på et ordinært fritidsjob senere hen. Samtidig 
kan dette tidlige bekendtskab med praktiske opgaver 
og arbejdssituationen generelt være med til at 
understøtte glæden ved at kære og ved skolen og 
fornemmelsen for vigtigheden af skole og uddannelse.

I Akademiet har FRAK koblet skole og arbejdstræning 
gennem fx pilotforløbet med Lundehusskolen. Dette 
kunne kun lade sig gøre gennem en særlig 
eksperimenterende bevilling, men viste gode 
resultater på trods af flere udfordringer (bl.a. en yngre 
målgruppe end planlagt og covid-19 nedlukningen). 

FRAK kan med fordel overveje at bruge erfaringer fra 
dette forløb samt fra andre af deres opgaver, hvor de 
har koblet arbejdstræning og skole på forskellige 
måder. En opsamling af deres resultater og viden om, 
hvordan arbejdstræning kan kobles til skolen, samt 
hvad det kan betyde for unge at afprøve deres 
kompetencer i praksis frem for på skolebænken, kan 
være med til at fremme dette arbejde på området 

generelt. Et par af de interviewede 
samarbejdspartnere peger på, at dette område er 
vigtigt og nødvendigt, men også at det kan være svært.

Her fortæller en samarbejdspartner, at han tror på, at 
denne kobling også bliver et øget fokus for 
kommunen fremover:

”jeg tror, der vil komme et større sigte henover de næste 
år på at skabe en arbejdsidentitet hos unge tidligere end 
i dag. Unge i dag, ja, de kan få et fritidsjob, når de bliver 
15, og det er der måske også nogle af dem, der gør, men 
ikke så mange. Heller ikke selvom de får støtte. Så det er 
nødt til at komme tidligere, og de bliver nødt til at tage 
højde for, at forældrene ikke har haft en arbejdsidentitet 
selv. Så i takt med at Beskæftigelsesforvaltningen og 
Socialforvaltningen bliver mere viklet sammen, så vil der 
også komme en strømning mod, at man vil sige, ‘Okay, 
det kan godt være, at det er kontroversielt at tage folk ud 
af folkeskolen for, at de skal arbejde, men det er rent 
faktisk vejen frem i forhold til at bygge en reel 
uddannelsesparathed, når de går ud af 9. klasse efter 
afgangseksamen’.” 

– Kommunal samarbejdspartner
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STYRKE SAMARBEJDET MED ERHVERVSLIVET

Brobygning til ordinære fritidsjob og til beskæftigelse 
generelt er mere eller mindre indirekte en del af 
FRAKs opgave. Men FRAKs kerneopgave består af 
træning i at arbejde. Det betyder både, at FRAKs
målgruppe også består af unge under 15 og at de 
unge, der starter hos FRAK har behov for at træne 
forskellige kompetencer og få noget på CV’et inden de 
kan starte i et ordinært fritidsjob. Alligevel peger 
samarbejdspartnere på fordele i, at FRAK arbejder på 
endnu tættere samarbejde med erhvervslivet. Hvis 
FRAK fx kunne brobygge direkte videre til attraktive 
fritidsjob i fx servicebranchen vil FRAK blive endnu 
mere tiltrækkende både for unge og for 
samarbejdspartnere.  

En af pointerne fra delevalueringen af pilotforløbet 
med Lundehusskolen var, at der kunne være 
udfordringer i at forklare forældre og børn, hvorfor de 
skulle tages ud af skolen enkelte timer for i stedet at 
arbejde. Der er ligeledes enkelte samarbejdspartnere, 
der peger på, at det af og til har været svært at 
motivere de unge til opgaver i FRAK fordi de ikke ser 
dem som ”rigtigt” arbejde. Disse udfordringer ville 
muligvis også formindskes, peger en 
samarbejdspartner på, hvis FRAK styrker samarbejdet 
med erhvervslivet yderligere.

”Hvis man virkelig gik ind med erhvervslivet og så sagde, 

“Okay. Vi kan jo rent faktisk prøve at skabe nogle 
ambitiøse unge mennesker ud af det her”, på en eller 
anden måde, “Hvordan skal vi gøre det? Hvordan kan vi 
lave arbejdspladser, som er attraktive for de unge i 
erhvervslivet?”. Så ville man heller ikke skulle bruge så 
lang tid på at overbevise forældrene om, at det er ikke, 
fordi de unge er dårlige, det er simpelthen, fordi vi vil 
prøve at skabe en karriere for dem. Og det vil være 
salgbart både for de unge, men også for forældrene […] 
hvis man kan lave en positiv vej tidligere, så har man en 
rigtig god sag”

- Samarbejdspartner 
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SKÆRPE SAMMENHÆNG MELLEM RELATIONSARBEJDET OG 
FRAKS ANDRE YDELSER

En af hovedkonklusionerne i denne evaluering af FRAK 
Akademiet er, at FRAKs relationsarbejde er et stærkt 
virkemiddel i de ydelser FRAK har udviklet og valgt at 
arbejde videre med i dette projekt. Det er dog et 
vigtigt opmærksomhedspunkt, at FRAK hermed også 
bevæger sig ind i et felt, hvor der er mange forskellige 
aktører på banen, inklusiv kommunens egne tilbud. 
Dermed kan en væsentlig overvejelse for FRAK være, 
at skærpe: 1. deres egen fortælling om, hvor de står 
særligt skarpt, fx hvilke målgrupper og udfordringer er 
de særligt gode til? Og hvordan adskiller de sig fra 
andre tilbud? Og 2. sammenhængen mellem det mere 
klassiske relationsarbejde og FRAKs fokus på fritidsjob 
og brobygning. 

Her kan det måske igen være en væsentlig overvejelse 
at gå mere fokuseret ind i brobygning til erhverv og 
uddannelse, på trods af at det ligger uden for den 
normale ydelse. Dette vil være meget 
ressourcekrævende, hvis det skulle gøres af den 
enkelte kontaktperson. Det vil derfor muligvis i højere 
grad være at intensivere FRAKs overordnede 
netværks- og partnerskabsarbejde. Hermed kan der 
muligvis på sigt oparbejdes en form for 
brobyggerplatform, der kan sættes i spil når det er 

relevant for den enkelte unge. FRAK er allerede i gang 
med dette arbejde på forskellig vis og har et stærkt 

netværk, men står samtidig stærkt i forhold til at 
intensivere dette yderligere.


