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HVORFOR FACTS OM FRAK? 
Vi oplever en voksende nysgerrighed omkring vores 
arbejde – og det er dejligt. Vi får mange gode spørgs-
mål fra nær og fjern. Hvordan er vi organiseret? 
Hvordan får vi opgaver til de unge? Hvordan gør vi 
dem gode til at arbejde?

Med denne pixibog ønsker vi at give en kort intro-
duktion til FRAK. Vi forsøger at besvare de vigtigste 
spørgsmål, så du kan få en bedre forståelse af, hvad 
vi er for en størrelse. Vi har grebet det an som en 
Q&A, hvor vi besvarer centrale spørgsmål om vores 
arbejde med en masse “frakta”. 

Bogen henvender sig til alle, der er nysgerrige på 
FRAK og vil blive klogere på, hvad vi er og hvad vi 
kan. Det kan være, at du er en boligsocial medar-
bejder, en anden socialøkonomisk virksomhed, 
der arbejder med unge, en sagsbehandler eller en 
virksomhed. Alle kan få noget ud af at læse denne 
pixibog.

Den er tænkt som en lille appetizer - så du er altid 
velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.

God læselyst!

Lucas Nielsen
Udviklingsleder 
FRAK
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HVAD ER FRAK? 
Vi er en socialøkonomisk virksomhed med base i 
København. 

Vi er juridisk en forening og samtidigt registreret som 
socialøkonomisk virksomhed (RSV) hos Erhvervssty-
relsen. Det betyder, at: 

 → Vi har et socialt sigte om at give unge på kanten en 
god start på voksenlivet. 

 → Vi er not-for-profit og skaber således ikke økono-
misk overskud til enkelte personer.

 → Vi geninvesterer alt overskud i FRAK, så vi kan 
arbejde med endnu flere unge.

 → Vi er uafhængige af kommunen. De handler hos 
os, men støtter ikke vores drift. 

 → Vi er organiseret som en forening med en ulønnet 
bestyrelse.
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HVAD VIL FRAK?
Vi vil gøre unge gode til at arbejde! 

Vi tror på, at arbejde er nøglen til en lysere fremtid 
for unge på kanten. Vi investerer i de unge og gør 
dem gode til at arbejde. De får sved på panden, 
penge på lommen og erfaring på CV’et. De oplever at 
lykkes i et fællesskab og at vi hjælper dem videre – til 
glæde for dem selv og samfundet.

Arbejdstræning og brobygning til et ordinært fri-
tidsjob er vores hovedformål. Men vi vil også gøre 
dem gode til at møde fremtiden med åben pande og 
med en rygsæk fuld af værktøj, som de kan bruge, 
og succesoplevelser som de kan trække på, når livet 
bliver for svært.

Det gør vi især i forhold til de unge, som er visiteret 
til FRAK gennem kommunen. Men hele vejen rundt, 
i vores indsatser, projekter og opgaver, forsøger vi 
at udvikle de unges individuelle, sociale og faglige 
kompetencer. Gøre dem stærkere. Få dem væk fra 
kanten og ind i midten af samfundet ved at brobygge 
dem til et fritidsjob, hjælpe dem med at få en forbed-
ret skolegang, få dem ind i nye fællesskaber og vise 
vejen mod en (erhvervs)uddannelse.
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HVORFOR GØRE UNGE GODE 
TIL AT ARBEJDE?
Beskæftigelsesministeriet kom i 2019 frem til, at 
25.300 færre unge mellem 13 og 17 år havde et 
fritidsjob end før finanskrisen. En ny undersøgelse 
fra 2021 viser desuden, at andelen af unge i fritidsjob 
i København er betydelig lavere sammenlignet med 
andre byer. Den er 27,1 procent mod 42 procent i fx 
Varde. 

Der er mange gode grunde til, at det er vigtigt at gøre 
unge gode til at arbejde og få dem i gang med et 
fritidsjob. 

Al forskning viser, at fritidsjob er forebyggende i for-
hold til kriminalitet og opbyggende i forhold til at få 
styrkede kompetencer og lære at passe et arbejde. 

Helt konkret så klarer unge med et fritidsjob sig 
bedre i skolen og har større chance for at gennem-
føre en ungdomsuddannelse. 

På den større klinge, så udgør unge i fritidsjob en 
samfundsøkonomisk gevinst. Det gælder især for 
udsatte unge. De opnår større tilknytning til arbejds-
markedet og uddannelsessystemet som 25-årige 
end unge, der ikke har haft et fritidsjob. Det slår 
en rapport fra Den Sociale Kapitalfond fast (2018). 
Samme rapport konkluderer, at fritidsjob udløser en 
betydelig økonomisk gevinst for samfundet, når den 
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unge bliver voksen. Det gælder fx ift. lavere udgif-
ter til velfærdsydelser og højere skatteindtægter. 
Derudover konkluderes det, at sandsynligheden for, 
at unge med ikke-vestlig baggrund med fritidsjob 
har en fængselsdom, er cirka 20 pct. lavere end for 
unge uden fritidsjob. Fritidsjob har således en reel 
forebyggende effekt. 

Et fritidsjob er et effektivt værktøj til at flytte unge i 
udsatte positioner væk fra kanten af samfundet og 
tættere på midten af samfundet. Det giver dem flere 
muligheder i livet. Flere unge fra stenbroen mellem 
13-17 år fortjener at få en god start på arbejdslivet 
og hjælp til at blive en del af et fællesskab – og det er 
bl.a. dét, som et fritidsjob kan.
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HVEM ER DE UNGE? 
FRAK’erne er unge mellem 13-17 år, både drenge 
og piger. De kommer fra udsatte byområder i 
København. De er teenagere med krudt i røven og/
eller ondt i livet. De fleste af dem er topmotiverede 
til at arbejde. Det skyldes, at de fleste er under 15 
år og derfor har svært ved at finde et fritidsjob i 
fx et supermarked, da de har krav om, at de unge 
enten er over 15 eller har afsluttet 9. klasse. De er 
sultne efter at tjene egne penge – og det er et godt 
udgangspunkt for vores arbejde med dem. De er 
unge, som unge er flest. Men de har også nogle 
udfordringer, som enten kan være i form af en diag-
nose, på grund af at de bor i et udsat byområde eller 
fordi familien har begrænsede ressourcer. 

Lidt generelt kan vi sige følgende om FRAK’erne:

 → Vi har primært fokus på unge, som er kriminali-
tetstruede, på kanten af samfundet eller på anden 
vis i en sårbar familie- eller livssituation. 

 → En håndfuld af dem har sager i Socialforvaltnin-
gen og har fået tildelt FRAK som en forebyggende 
foranstaltning fordi de har skole-, familie- eller 
kriminalitetsmæssige udfordringer.

 → De kommer fra familier med begrænsede ressour-
cer og med lav tilknytning til arbejdsmarkedet.

 → Mange unge, der er i FRAK, har også udfordringer 
i form af en diagnose. Det kan være ADHD, lettere 
autisme osv. 
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 → Vi har med unge at unge, som bliver erklæret 
ikke-uddannelsesparate.

 → De unge søger efter et fællesskab, men meget få af 
dem dyrker de etablerede fællesskaber såsom for-
eningslivet, klubber m.m. Mange af dem kæmper 
med dårligt selvværd og ensomhed.

 → Det er på gaden, at de mødes med vennerne og 
socialiserer. De har ikke mulighed for at hænge ud 
hos hinanden bl.a. på grund af pladsmangel. De 
har ikke et værelse, hvor de kan lukke døren, og så 
er der i forvejen alt for mange mennesker der-
hjemme. Socialisering og opdragelse sker således 
på gaden, hvor de bruger det meste af deres fritid.

 → Ca. 70 pct. af de unge, vi arbejder med, er drenge, 
og hovedparten har minoritetsbaggrund.
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HVILKE FORHOLD ARBEJDER 
DE UNGE UNDER?
De unge er ansat i FRAK under ordnede arbejdsvil-
kår. Det betyder at:

 → De får løn, som vi har afstemt med 3F, og de får 
lovpligtige feriepenge. Lønnen udregnes alt efter 
den unges alder og hvilken type opgave, de har 
løst. Lønnen er fx en del højere for de 16-17-årige, 
når de er ude på grønne opgaver. 

 → De er forsikrede. De unge er dækket af vores 
arbejdsskadeforsikring.

 → De får arbejdstøj. De unge får arbejdstøj, der pas-
ser til den type opgave, de skal løse. Det er vigtigt 
i forhold til både sikkerhed, brand og arbejdsiden-
titet. 

 → Vi har styr på, hvad de må og ikke må. Vi følger 
jobpatruljens guide til, hvad unge i forskellige 
aldersgrupper må og ikke må. Det er fx antal timer 
de må arbejde på hverdage, hvor meget de må 
løfte m.m. Det er vigtigt for os, at vi passer på de 
unge ved at overholde loven til punkt og prikke.

 → Løn hver 14. dag. De fleste unge får lønnen udbe-
talt hver 14. dag da det udgør en stor motivations-
faktor for dem.

 → Arbejder under supervision. De unge rykker ud i 
grupper, som har en eller to gruppeledere med sig, 
der står for læring, supervision og kvalitetssikring 
af de unges arbejde.
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HVILKE OPGAVER LØSER DE?
De unge løser mange forskellige slags opgaver. 

PRAKTISKE OPGAVER

 → Lettere flytteopgaver
 → Maleropgaver
 → Oprydning af fx kældre
 → Feje lager/gård
 → Hjælp ifm. konferencer
 → Pakning af julegaver etc.
 → Hjælpe med praktiske opgaver ifm. events
 → Lettere rengøring 

GRØNNE OPGAVER

 → Vedligeholde grønne arealer
 → Etablere nye grønne anlæg
 → Håndtering af grønt affald
 → Kompostordning
 → Plante træer
 → Græsslåning
 → Hækkeklipning
 → Fjerne ukrudt
 → Maleropgaver
 → Mindre håndværksopgaver
 → Værter ved havedage m.m.
 → Øge biodiversiteten  
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AFFALD OG GENANVENDELSE

 → Klargøring af skralderum
 → Oprydning af haver/bagstier
 → Oprydning efter skraldehentning
 → Hjælp m. fraflytning/dødsboer
 → Istandsættelse ude/inde
 → Oprydning af kældre
 → Kildesortering
 → Informationsopgaver
 → Hjælp med kampagner
 → Etablering af kompost/drivhus
 → Drift af byttestationer
 → Bygge plantekasser/bænke 

GRØN OMSTILLING

 → Kilde- og affaldssortering
 → Håndtering af grønt affald
 → Istandsættelse ude/inde
 → Genanvendelse af møbler
 → Etablering af spiselig have
 → Hænder til bæredygtige produktioner
 → Forgrønnelse af gård, tagterrasser og fællesarealer
 → Etablere ”vild med vilje”-områder
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HVORDAN BLIVER DE UNGE 
REKRUTTERET? 
Direkte fra gaden. Størstedelen af FRAK’erne banker 
selv på hos os. Det gør de fordi de har hørt om os fra 
andre unge, fx en ven eller en søskende, der arbej-
der i FRAK. Der sker således en organisk rekruttering 
i de områder, hvor vi er fysisk til stede eller på anden 
vis lokal forankret.

Via partnere. Lokalforankrede partnere eller kunder, 
der køber en ydelse, et forløb eller et produkt, har 
ofte et krav om en bestemt målgruppe. De vil gerne 
have, at det er “deres unge”, der får glæde af indsat-
sen, og de hjælper således med rekrutteringen. Det 
kan fx være boligorganisationer, boligsociale hel-
hedsplaner, områdefornyelser og andre kommunale 
aktører. 

Via kommunen. Unge med sager i kommunen kan 
blive visiteret til et 1:1-forløb i FRAK. De bliver visite-
ret på grund af bekymringer om adfærd, familiære 
forhold, skolegang, kriminalitet m.m. Vi samarbejder 
med fx Socialforvaltningen i København og med 
Gladsaxe Kommune.

19



HVORDAN FÅR DE ARBEJDSTRÆNING? 
Når de unge er blevet ansat i FRAK, så får de et 
arbejdstræningsforløb. 

Der er fem typer forløb eller måder de kan få løn-
nede arbejdstimer på: 

 → Individuelle forløb

 → Gruppeforløb

 → Projektforløb (projekttimer)

 → Ferieforløb (jobcamps i skoleferier)

 → Ad hoc-forløb 

De unge deltager oftest i ét forløb. Det gælder især 
for de unge, der er visiteret af kommunen eller hen-
vist af en partner til at løse en afgrænset opgave. De 
fleste FRAK’ere prøver dog kræfter med flere forløb. 
Især de unge, som starter som 13-14-årige i FRAK, 
kan nå at hoppe rundt mellem flere forløb.

20





INDIVIDUELLE FORLØB
Unge, der henvises af kommunen, får oftest et indi-
viduelt skræddersyet og håndholdt forløb i FRAK. Vi 
tilbyder skoleflex, som er individuel arbejdstræning 
i skoletiden eller i fritiden. De unge kan også få en 
beskæftigelsespakke, hvilket betyder, at de får et 
håndholdt fritidsjob enten i FRAK eller hos en ekstern 
partner. Vi tilbyder også kontaktpersonordning for 
livsstøtte med mulighed for arbejdstræning. 

GRUPPEFORLØB
Der er flere typer gruppeforløb: interne produkti-
onsforløb, grøn drift og gruppebaseret skoleindsats. 
Ved interne produktionsforløb får de unge timer i fx 
produktionen af vores Ukrudt-brus i vores soda-
vandsfabrik, af træprodukter i vores træværksted 
eller mad og madevents i vores produktionskøkken. 
Nogle unge kan også blive en del af et fast team, der 
tager sig af en grøn driftsopgave i deres lokalom-
råde. Vi tilbyder også arbejdstræning i skoletiden for 
en elevgruppe, som man fra myndighedernes side er 
bekymret for. 

PROJEKTFORLØB
Vi har ofte afgrænsede projekter og indsatser af 
kortere eller længere varighed, som er finansieret 
af fondsmidler. Oftest er der indregnet et eller flere 
lønnede arbejdstræningsforløb,
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FERIEFORLØB
Vi er optaget af at give unge arbejdstræning i deres 
skoleferier, så de har noget konstruktivt at tage sig 
til i stedet for at kede sig og hænge ud på gaden. 
Forløbene kan have karakter af jobcamps, hvor unge 
forskønner eller forgrønner deres lokalområde.

AD HOC-TIMER
Et mere fleksibelt forløb, hvor unge får tilbudt timer 
på ad hoc-basis. Timerne ligger efter skoletiden, dvs.  
eftermiddage, weekender og skoleferier.  
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HVEM ARBEJDER MED DE UNGE? 
Sekretariatet står for den daglige drift og udvikling af 
FRAK. Derudover har vi mellem 20-30 deltidsansatte, 
som løfter opgaven med at opbygge en tæt kontakt 
og relation til FRAK’erne. Vi har fire typer deltidsan-
satte: 

Sociale gruppeledere er oftest tidligere FRAK-unge, 
som har vist særlig gode lederevner og pædagogisk 
tæk. De kan også være studerende, der fx læser til 
socialpædagog. Deres opgave er at sikre, at de unge 
dukker op, at de er motiverede, at gruppedynamik-
ken virker, lære dem at passe arbejdet m.m. 

“Grønne gruppeledere” er oftest studerende eller 
unge professionelle i tyverne. Det kan være tømrere, 
gartnere, sankere, malere etc. De står for at lære 
de unge at bygge en plantekasse eller plante et træ. 
Samtidigt kvalitetssikrer de arbejdet så kunden er 
tilfreds og får lyst til at hyre FRAK’ere igen. 

Kommunikationsgruppeledere har erfaring med 
fx fotografi samt at filme og redigere videoer. De 
er oftest i gang med en relevant uddannelse eller 
arbejder professionelt med at undervise unge i 
medieprodukter. Deres arbejde er at rykke ud med 
junior reporterne og hjælpe dem ude i marken og 
bag skærmen i forhold til redigeringsarbejdet. 
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Kontaktpersonerne i FRAK har forskellige uddan-
nelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrunde. 
Nogle er uddannede socialpædagoger og har mange 
års erfaring med det. Andre har vi valgt fordi de er 
dygtige til relationsarbejdet med de unge samtidigt 
med, at de matcher dem på andre parametre. Det 
kan være interesse, kultur, baggrund m.m.
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HVOR GØR VI UNGE GODE 
TIL AT ARBEJDE?
Vi giver unge arbejdstræning i hele byen og rykker ud 
til der, hvor opgaven er. Vi er fysisk forankret på Nør-
rebro, men har ofte forløb af kortere eller længere 
varighed i en række udsatte byområder i København. 
Og så bruger vi Ungdomsøen som en platform for 
arbejdstræning. 

GØRESTED
På Nørrebro har vi 600 m2 fyldt med fraktiviteter fra 
kælder til kvist. Vi kalder det for et gørested (modsat 
værested) fordi de unge kommer for at gøre noget. 
De kommer for at arbejde. Vi har følgende faciliteter, 
som udgør rammen for de unges arbejdstræning: 
træværksted, materialebank, sodavandsfabrik, 
produktionskøkken, spiselig oase og medieværksted. 
Gørestedet er også et sted, som er åbent for resten 
af Nørrebro. De unge inviterer fx til madevents, film-
klub og andre sociale arrangementer for børn, unge 
og voksne.

UNGDOMSØEN
Ungdomsøen er en vigtig strategisk partner for os. 
Først og fremmest bruger vi øen som en platform 
for arbejdstræning. De unge kommer ud på øen og 
bygger, maler, rydder op, fjerner ukrudt, hjælper til 
med events og meget mere. 
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Vi har lige nu en særlig fondsfinansieret indsats, hvor 
FRAK’ere bygger en ø-have med plads til aktiviteter 
og hygge. Derudover er målet at udvikle øen til et 
springbræt til erhvervsuddannelser for unge fra 
stenbroen. 

LOKALE FORLØB
Vi har ofte lokale forløb i andre bydele i København 
for en specifik målgruppe. Disse forløb finansie-
res af lokale aktører, det kan fx være boligsociale 
helhedsplaner, boligorganisationer, lokaludvalg og 
områdefornyelser. De hyrer os fordi de gerne vil 
give arbejdstræning til lokale unge. Oftest giver det 
mening at afvikle forløbene lokalt i de områder, de 
unge bor.   

OPGAVER I HELE BYEN
FRAK’ere arbejder i hele byen. Vi rykker ud dér, hvor 
opgaven er, fx i en virksomhed på Refshaleøen, en 
festival på Østerbro eller en organisation i Nordhav-
nen. Vi arbejder primært i København, men har også 
haft nogle afstikkere til fx Roskilde og Brøndby.

Vi har også unge fra andre kommuner, hvor vi står 
for det administrative set-up. Det betyder, at de unge 
er ansat i FRAK, men det er den lokale partner, der 
står for relationsarbejdet.
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HVAD BROBYGGES DE UNGE TIL?
Hvad får de unge ud af at være i FRAK? Hvad brobyg-
ger vi dem til? 

Det afhænger meget af, hvilken type unge vi taler 
om, og hvilket forløb, de har deltaget i. Vi har først og 
fremmest fokus på brobygning til ordinære fritidsjob. 
Det er det, der fylder mest. Og det arbejde løfter vi 
sammen med lokale kræfter, der tilbyder fx. CV-skriv-
ning og jobsøgning. Men det er ikke det fulde billede 
af vores brobygningsarbejde. Vi har et bredere fokus, 
når det drejer sig om de unge, der er blevet visite-
ret af kommunen. Her er der oftest andre mål, der 
vægter højere end at få den unge i et fritidsjob. Vi 
har forsøgt med et lille overblik over, hvad de unge 
kommer ud til, efter endt forløb hos FRAK.

Målet for de “unge fra gaden” er oftest:

 → Klar til et fritidsjob

 → Brobygning til et ordinært fritidsjob

Målet for de unge, der deltager i projekter, kan - 
udover ovenstående - være:

 → Brobygning til en erhvervsuddannelse

 → Brobygning til praktik eller lærlingeplads
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Målet for de unge visiteret af kommunen kan 
være:

 → Styrket skolegang

 → Afslutte 9. klasse

 → Bedre trivsel

 → Forebygge kriminalitet

 → Brobygning til fritidsaktivitet

 → Brobygning til FRAKs arbejdsfællesskab
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HVORDAN ER FRAK FINANSIERET?
Vi har været heldige at have en del midler fra Køben-
havns kommune og fonde til at udvikle, forankre og 
skabe en økonomisk bæredygtig forretningsmodel 
for FRAK. Dét har været dejligt – og nødvendigt - i 
mange år, men nu står vi her i 2022 i en hel anden 
situation:

 → Vi har udfaset den kommunale driftsbevilling siden 
2020. Kommunen handler nu hos os i stedet for 
- og det er meget sundere for os som socialøkono-
misk virksomhed. De handler med os fordi de har 
erkendt, at vi har nogle gode tilbud til deres unge.

 → Vi er - næsten - ikke afhængige af fondsmidler til at 
dække vores drift. Vi er gået fra at være knap 100% 
fondsfinansieret til i år at have en fordeling på ca. 
30%-70%. Med andre ord, så dækker vi mindst 
70% af vores grunddrift selv. Det er lønninger til 
sekretariatet, deltidsansatte og unge samt admini-
stration og faste udgifter.

Vores forretningsmodel består af:

 → Salg af ungetimer til en række opgaver

 → Salg af ydelser til kommunen

 → Salg af produkter som unge har lavet (sodavand, 
plantekasser m.m.)
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Det er vigtigt for os at have en økonomisk bæredyg-
tig forretningsmodel for at sikre en så stor frihed 
som muligt i vores arbejde samt minimere den sår-
barhed, der følger med, når man får fondsmidler. For 
de hører op på et tidspunkt og mange vil ikke støtte 
drift. Vi er godt på vej til at lykkes med det – og det 
er vi stolte af. Du kan dog hjælpe os med at nå helt i 
mål. Se hvordan på de næste sider!

31



HVORDAN KAN DU STØTTE FRAK? 
Nu har du læst en del frakta om vores arbejde. Vi 
håber, at du er blevet klogere. Er du nysgerrig på, 
hvordan vi arbejder med de unge, så vend endelig 
denne pixibog om og læs del 2. Her bliver du klogere 
på, hvordan vi skaber tillidsfulde og udviklende rela-
tioner med de unge. 

Nu er der ét spørgsmål tilbage: Kan du gøre noget 
for at støtte FRAK? 

Svaret er ja – og det er meget nemt. Vi tillader os at 
slutte denne pixibog af med fem bud på, hvordan 
du kan støtte vores arbejde med at give unge flere 
muligheder i livet. 

HYR FRAK’ERE

 → Hyr unge til praktiske opgaver, grønne opgaver 
m.m. Vi har en hær af flittige arbejdsbier, som står 
klar til at hjælpe dig.

 → Hyr juniorreportere til at tage billeder eller lave 
en kort video. Vi rykker ud med mikrofon og godt 
humør. 

KØB FRAK’T

 → Køb et forløb til en ung. Er du sagsbehandler og 
har du en ung, som du leder efter det helt rigtige 
tilbud til? Så kan vi måske hjælpe dig. Tag fat i os 
for en uforpligtende snak. Og læs også den anden 
pixibog – den er et kig værd!
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 → Køb eller forhandl vores Ukrudt-brus. Det er en 
sodavand lavet på ukrudt og vilde planter, som 
de unge selv laver. Vi har hele fire smagsvarian-
ter – og flere er på vej. Få eller giv en anderledes 
smagsoplevelse og gør samtidigt unge gode til at 
arbejde.

 → Køb plantekasser, mosvægge eller andre træ-
produkter lavet af de unge. Vi bruger altid gen-
brugstræ. Det betyder, at du både gør noget godt 
for de unge og for kloden. 

BESØG OS

 → Lej mødelokaler og andre faciliteter til dit næste 
møde eller event. Vi har et gørested med 600 m2 
på Nørrebro med mange faciliteter. Tag fat i os, så 
finder vi ud af noget.

 → Kom forbi til et oplæg og rundvisning. Vi viser 
gerne rundt og fortæller om FRAK. Vi kan også tage 
ud til dig, hvis det passer bedre. 

BLIV FRAKTIONÆR

 → Investér i fremtidens arbejdskraft. Er du en 
virksomhed, som har lyst til at gøre en forskel for 
stenbroens unge? Køb en fraktie og gør en reel for-
skel samtidigt med at du får eksponering og lækre 
FRAK-produkter.

BLIV MEDLEM

 → Meld dig ind i FRAK. Som privatperson har du 
mulighed for at blive enten støttemedlem eller 
aktivt medlem. Dit kontingent går 100% ubeskåret 
til de unge. Bliv en del af FRAK-familien ;)
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