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Vi har fokus på et match med mening
Vi forstår os på den unges ståsted
Vi er til stede, dér hvor de unge er
Vi løfter de unge op
Vi hjælper de unge videre 
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GØR UNGE GODE....
…til at arbejde! Det har været vores slogan 
siden 2014 og det er dét, som vi er kendt for. 
Vi har dog siden 2020 haft nogle unge i FRAK, hvor 
det primære formål ikke er at gøre dem gode til at 
arbejde. Det drejer sig om unge i en særlig udsat 
position, som fx Københavns Kommune og Gladsaxe 
Kommune visiterer til os fordi der er en bekymring 
for den unges trivsel og udvikling. De unge er udfor-
drede på fx diagnoser, skolegang og/eller familiære 
forhold. Målet for os er at opbygge en tillidsfuld og 
udviklende relation med de unge, således at vi kan 
hjælpe dem med de udfordringer, der fylder i deres 
hverdag. Vi har altid blik for at introducere dem til 
FRAKs arbejdsfællesskab, men det bliver et add–on, 
som den unge selv kan tilvælge. Det er sådan fordi 
vi tror på, at en tryg træningsbane og et (arbejds)
fællesskab kan være udviklende for de fleste unge, vi 
møder, og som bliver FRAK’ere.

Det er vigtigt at gøre unge gode til at arbejde – så 
det vil vi fortsætte med. Men det er lige så vigtigt, at 
de bliver gode til at møde livet med åben pande og 
en rygsæk fyldt med både værktøjer, de kan bruge, 
og succesoplevelser, som de kan trække på, når livet 
bliver svært. 

Denne pixibog sætter et punktum for en knap treårig 
indsats støttet af VELUX FONDEN. Indsatsen resulte-
rede i “FRAK Akademiet”, som er en fællesbetegnelse 
for de ydelser, vi tilbyder unge med sager i Socialfor-
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valtningen. Det drejer sig om kontaktpersonordning, 
skoleflex, beskæftigelsespakke og gruppebaseret 
skoleforløb (se side 8). SocialRespons fulgte indsat-
sen tæt med fokus på vores relationsarbejde. De fik 
øje på seks greb, der skaber resonans mellem de 
unge og os. Det har vi reflekteret lidt over – og resul-
tatet er denne lille pixibog. 

Vi håber, at det kan inspirere andre, der arbejder 
med fritidsjobbere eller unge.

God læselyst!

Lucas Nielsen
Udviklingsleder
FRAK
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FRAK AKADEMIET
YDELSER

FRAK tilbyder følgende ydelser til unge, der visiteres 
af kommunen:

1. Beskæftigelsespakke. Håndholdt fritidsjob i FRAK 
eller i en lokal virksomhed.

2. Kontaktperson. Voksenkontakt med fokus på den 
unges udvikling og trivsel.

3. Skoleflex. Erhvervsrettet skoleflex med praktisk og 
fagligt indhold.

4. Gruppebaseret skoleindsats. Intensivt læringsfor-
løb for en elevgruppe. 

5. Jobcamp. Arbejdstræning ifm. forskønnelse af 
lokalområdet.

6. Brusforløb. Læringsforløb hvor unge producerer 
deres egen sodavand.

7. Skræddersyet indsats. Forløb for den unge, der 
har brug for et særligt tilrettelagt forløb.

8



RESULTATER
Uddrag af evaluering: 

 → Bedre trivsel smitter af på skolegang. Et FRAK–
forløb kan mindske presset i skolen og hverdags-
stressen. En del unge med kontaktpersoner får et 
mere positivt syn på skolen. Nogle oplever øget 
mødestabilitet og mere aktiv deltagelse i skolen.

 → Styrket tro på egne evner. Det at have en fortro-
lig, som hverken er forældre, fra skolen eller det 
kommunale regi, der vejleder dem i konstruktive 
livsvalg, styrker de unges tro på egne evner.

 → En anden selvfortælling understøttet af flere par-
ter. FRAK lykkes med at skabe en bred opbakning 
om de unges udvikling gennem et tæt samarbejde 
med andre voksne omkring den unge. Dette 
forstærker de unges udvikling og understøtter den 
positive selvfortælling yderligere.

 → De unges kompetencer for at bidrage til og indgå 
i positive fællesskaber øges. De unge får succes-
oplevelser med at omgås andre mennesker på nye 
måder, hvilket har ført til positive sociale oplevel-
ser og læring om egen rolle i fællesskabet. 

 → Unge får øget lyst til at udforske egne ønsker 
ift. en meningsfuld fritid. FRAK har skabt gode 
rammer for de unges personlige udvikling ift. 
at indtræde i positive fritidsfællesskaber og har 
understøttet og skabt bro til enten fritidsinteresse 
eller fritidsjob. 
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FRAKS DNA
Relationsarbejdet udgør essensen af alt det, vi laver 
i FRAK. Det er kernen i vores metode. Vi ville ikke 
lykkes uden en stærk, tillidsfuld og udviklende rela-
tion mellem de unge og os. Men det står ikke alene. 
Rundt om relationsarbejdet har vi syv virkemidler, 
som vi bruger aktivt til at styrke relationen, udvikle 
de unge og gøre dem gode til at arbejde – se model-
len på side 10.

Kort og godt handler det om, at vi tilbyder de unge 
lønnet arbejdstræning og et (arbejds)fællesskab. 
Hos os får de en arbejdsidentitet og en ny stærk 
selvfortælling. De får et stærkt tilhørsforhold til FRAK 
i kraft af, at de alle er kolleger. De er FRAK’ere. De 
oplever en tryg træningsbane, hvor der er plads 
til at øve sig, fejle og lykkes. De bliver mødt med 
reelle krav og en forventning om, at de yder en god 
arbejdsindsats for den løn, de får. De lærer at være 
en god kollega og at have en god arbejdsmoral. 

De voksne de møder i FRAK – hvad enten det er 
gruppeledere eller kontaktpersoner – bliver hurtigt 
til rollemodeller fordi de unge kan spejle sig i dem. 
Vi er bevidste om, at vi skal give de unge et kærligt 
skub. De skal udfordres med forskellige typer opga-
ver. De skal møde andre mennesker, der ikke ligner 
dem selv. Og de skal prøve at komme ud af deres 
lokalområde. Disse nye møder er med til at rykke 
ved deres mobilitet og give dem mere selvtillid. 
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Vi har gang i to bevægelser på samme tid. Med et 
stærkt afsæt i det lokale tilbyder vi unge opgaver i 
deres lokalområde, og vi har stærke partnerskaber 
med lokale aktører. Samtidigt har vi kunder fra hele 
byen, som de unge rykker ud til. Vi har gennem de 
sidste år fået en grøn profil. Vi giver i kraft af en 
stor grøn faglighed unge arbejdstræning i og med 
naturen og med fx fødevareproduktion, hvor de 
får ejerskab over eget produkt. Dét kan noget helt 
særligt. Dog begrænser vi os ikke til det grønne og 
har mange typer opgaver, som de unge kan prøve 
kræfter med. 

På de indre linjer har vi en afprøvende tilgang, hvor 
nye ideer afprøves, nye samarbejder udvikles og nye 
indsatser igangsættes. Alt det for at kunne tilbyde de 
unge så mange lønnede arbejdstimer, som muligt. 
Alt dét udgør FRAKs DNA. 

På de næste sider dykker vi ned i kernen af FRAK: 
relationsarbejdet.
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RESONANS I RELATIONEN
Resonans er et ord fra musikkens verden. Her taler 
man om, at toner, akkorder og instrumenter kan gå 
i resonans. I mellemmenneskelige relationer forstår 
man resonans som det at “svinge sammen”. At have 
“god kemi” med et andet menneske, man er “på 
bølgelængde”.

Når man er på bølgelængde, så oplever man gensi-
digt tryghed og tillid. Man kan lide at være sammen 
og søger at forstå hinanden. Dét skaber plads til den 
udviklende relation.

Vores mission i FRAK er at gøre unge gode til at 
arbejde – og hjælpe dem videre til et fast fritidsjob. 
Den tillidsfulde og udviklende relation er derfor 
central for vores arbejde. Vi lykkes med de unge 
fordi vi formår at skabe resonans i relationen. Det 
handler om at møde de enkelte unge med forståelse, 
faglighed og ligeværdighed. Det handler om at sikre 
det gode match og have tråde ind i de unges liv og 
i lokalområdet. Den gode relation bruges så til at 
udvikle den unge. Til at arbejde frem mod et fritids-
job, forbedret skolegang eller nye positive fællesska-
ber. 

Bliv klogere på, hvordan vi skaber resonans i vores 
relationsarbejde på de næste sider.
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VI HAR ET KOMPETENT 
MØDE MED DE UNGE
STÆRK FAGLIGHED

Det er vigtigt at have for øje, at FRAK først og frem-
mest er en arbejdsplads. De fleste af vores unge 
ansættes i FRAK for at arbejde. Et fåtal visiteres af 
kommunen til et forløb, der ikke inkluderer arbejds-
træning. I de tilfælde skruer vi op for den pædago-
giske kompetence. Men oftest vil FRAK’ere møde 
engagerede og dygtige malere, gartnere, tømrere og 
andre fagligheder i stedet for pædagoger. 

Alle typer jobs i FRAK kræver særlige kompetencer 
eller viden for at udføre dem. De kræver en faglig-
hed. Det er derfor vigtigt, at de unge bliver mødt af 
folk, der står solidt plantet i en faglighed, som de 
formår at aktivere i relationen med de unge. 

De unge, der er visiteret af kommunen til et 1:1–for-
løb, bliver mødt af fx kontaktpersoner med en pæda-
gogisk uddannelse eller stærke arbejdsmæssige 
erfaringer inden for det pædagogiske område. Det 
gør de fordi, det er dét, de unge har brug for. 

Vores faglighed består også i en indgående erfaring 
med sårbare unge. Her står vi stærkt fordi vi bl.a. har 
sociale gruppeledere, der selv har været ung i FRAK 
tidligere. I deres tid hos os har de udviklet sig så 
meget og vist særlige lederevner, at vi har fastholdt 
dem med en kontrakt.
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FRAK er bygget op på et stærkt fagligt fundament. 
Den faglighed – hvad enten den er pædagogisk fun-
deret eller håndværksmæssig – sættes i spil i mødet 
med og i relationen til de unge. Det er i mødet med 
en høj faglighed, at unge kan tilegne sig nye kompe-
tencer og blive nysgerrige på uddannelsesmulighe-
der og karriereveje. Det betyder meget i forhold til at 
sikre en udviklende relation med de unge, der peger 
mod nye muligheder i fremtiden.
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VI HAR FOKUS PÅ 
ET MATCH MED MENING
MATCHINGPROCES

Det gode match er altafgørende i relationsarbejdet. 
Det er med til at skabe en tillidsfuld relation mellem 
den unge og os. Først når tilliden er etableret, kan 
vi – sammen med den unge – for alvor rykke. Det kan 
være svært, men processen kan fremskyndes, hvis 
man har blik for at skabe et match, der giver mening 
på flere niveauer:

 → Mellem den unge og den voksne

 → Mellem den unge og opgaven

 → Mellem den unge og gruppen

Mellem den unge og den voksne

Når en ung bliver visiteret af kommunen til fx et 
kontaktpersonforløb i FRAK, så har vi stort fokus på 
at matche den unge med den mest kompetente vok-
sen. Først og fremmest kigger vi på de unges behov 
og situation. Dét er udgangspunktet for rekrutterin-
gen af kontaktpersonen. Vi har nemlig ikke et fast 
kontaktpersonskorps ansat. Vi rekrutterer først efter 
den unge er blevet henvist. På den måde sikrer vi et 
så godt match som muligt. Det giver gode resultater 
i arbejdet med den unge. Det er vigtigt, at kontakt-
personen har en relevant baggrund og en grundlæg-
gende forståelse for den unges situation. Og så er 
det afgørende, at der er kemi mellem den voksne og 
den unge – og helst med familien også. 
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Mellem den unge og opgaven

Ikke alle unge har lyst til at grave huller eller lave 
sodavand. Vi har derfor fokus på at finde de opga-
ver, som den unge er motiveret for at lave, samti-
digt med, at vi udfordrer dem. Vi har både interne 
opgaver og kundebetalte opgaver, som de unge 
matches med. Derudover matcher vi også en ung 
med en ekstern partner, hvis der er brug for det. Det 
gælder især unge, der får en beskæftigelsespakke 
hos os, som er et særligt håndholdt fritidsjob. De 
bliver placeret fx hos et murerfirma eller en autome-
kaniker. Dette match sker på baggrund af den unges 
interesse og stedets profil og kompetencer. 

Mellem den unge og gruppen

Unge visiteret af kommunen til et én–til–én–forløb 
kan få opgaver I FRAK, som løses med andre unge. 
Her har vi blik for gruppens sammensætning. Det er 
særligt vigtigt at sikre, at dynamikken fungerer, og at 
den visiterede ung føler sig tryg i arbejdsfællesska-
bet. Det er en opgave, som den voksne i den grad 
har ansvaret for både før og under selve opgaven.  
I forbindelse med gruppeforløb, hvor vi har flere 
unge visiteret fra kommunen til samme forløb, har 
vi fokus på gruppens samlede udfordringsbillede og 
dynamik. 
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“Hans tilgang til kriminalitetstruede unge 
er bare unik. Det er både i forhold til hans 
viden og erfaring 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
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VI FORSTÅR OS PÅ 
DEN UNGES STÅSTED
KULTUREL OG SPROGLIG GENKENDELIGHED 
BAGGRUNDSFORSTÅELSE

Vores unge er vidt forskellige. De spænder mellem 
13–17 år. De bor i forskellige bydele. De har rødder 
i forskellige kulturer. Og de er i en udsat position på 
grund af forskellige udfordringer fx i skolen, der-
hjemme eller på gaden. Opgaven for os, der arbejder 
med de unge, er at skabe en “kontrakt” med dem, 
som gør, at de føler sig mødt, hørt og set. Det gør vi 
bedst, hvis vi er klædt på til at forstå det udgangs-
punkt, som de unge kommer fra. Hvad er deres 
ståsted? Nøglen til det er et dybt kendskab til den 
baggrund, kultur og sprog, som udgør de unges liv. 

1. Kultur. FRAK–unge er oftest født i Danmark og har 
rødder i anden kultur. Oftest går vi ikke op i at mat-
che unge med fx tyrkiske rødder med en gruppele-
der med ditto. Det er praktisk talt umuligt og heller 
ikke særligt gavnligt. I FRAK møder de unge voksne 
med forskellige baggrund, faglighed og etnicitet. 
Det er dog noget andet i 1:1–relationer fx mellem 
en ung og en kontaktperson. Her har det vist sig 
særligt værdifuldt, at der er et kulturelt match.

2. Baggrund. Det er alfa og omega at vi har en særlig 
forståelse for, hvordan det er at være ung i en 
udsat position. Nogle af disse unge kan nemlig 
have en særlig mentalitet, hvor der ikke skal meget 
til, før at relationen til dem ødelægges. 
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3. Det er afgørende, at man har en god fornemmelse 
for, hvornår man skal presse den unge eller trække 
sig. Et kendskab til opdragelsestyper og det at 
befinde sig mellem to kulturer som minoritetsung 
er også en vigtig brik i relationsopbygningen med/
til de unge. 

At forstå de unge er altafgørende for den tillidsfulde 
og respektfulde relation. Det mindsker distancen 
mellem den unge og den voksne, hvilket åbner op 
for en mere ærlig dialog og skaber plads for, at vi kan 
arbejde med at flytte den unge fra A til B – sammen 
med den unge.
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VI ER TIL STEDE DÉR, HVOR DE UNGE ER 
LOKAL FORANKRING

Lokal forankring betyder rigtigt meget for os i rela-
tionen med de unge. Vi er tæt på de unge, kender 
lokalområdet ud og ind og har – eller får – tråde ind i 
de unges liv i form af relationer i fx skolen og i famili-
erne. Det bruger vi aktivt i relationsarbejdet.

Fysisk forankring og lokalt netværk

Vi er fysisk forankret på Nørrebro med vores gøre-
sted, som er 600 m2 med fraktiviteter fra kælder til 
kvist. Det skaber rammerne for relationen med de 
unge, der kommer for at arbejde. I de andre udsatte 
byområder i København, hvor vi arbejder, er vi for-
ankret via stærke partnerskaber med fx boligsociale 
helhedsplaner og kommunale aktører (væresteder, 
klubber m.m.) Derudover ansætter vi lokale gruppe-
ledere, der har de tråde og relationer ind i lokalom-
rådet, som vi i sekretariatet ikke har. På den måde 
sikrer vi en lokal tilstedeværelse og forankring netop 
i de områder, hvor de unge bor. 

Lokal arbejdstræning og deltagelse i lokalområdet

FRAK’erne arbejder i hele byen, men vi har et særligt 
fokus på at få unge til at løse lokale opgaver i deres 
eget kvarter. Det sker fx gennem jobcamps i skole-
ferier, hvor unge forskønner et slidt byrum i deres 
boligområde. Eller ved at unge passer og plejer 
områdets grønne arealer eller hjælper til i forbin-
delse med lokale events. 
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Den lokale arbejdstræning gør, at vi kan slå rødder i 
lokalområdet. Det gør, at vi kan opbygge en tættere 
relation til de unge, fordi vi kender den unges hood, 
deres familie og deres netværk – og kan tale ind i det.



VI LØFTER DE UNGE OP
LIGEVÆRDIGHED

Hvad er ligeværdighed? Og kan man opnå det i en 
relation?

For os handler det om, hvordan vi møder de unge. 
Først og fremmest møder vi de unge som ansatte 
og ikke som en målgruppe. Det betyder, at de er i 
FRAK fordi vi har brug for deres arbejdskraft. De er 
ikke udsatte unge, som det er synd for. De er en reel 
arbejdskraft, som vi er afhængige af. Vi er arbejdsgi-
ver og kolleger. Vi kan derfor stille krav til de unge til 
fx mødetid og opførsel. Det er der sindssygt meget 
læring i for de unge. 

De unge, som er visiteret til et forløb uden arbejds-
træning, møder vi – som det også er tilfældet med 
alle andre unge i FRAK – med en ressourceorienteret 
tilgang. Vi fokuserer primært 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 vi ikke arbejder med de unges udfordringer. Vi 
stiller krav til de enkelte. Vi skubber dem blidt videre 
så de udvikler sig ved, at der stilles nye krav eller ved, 
at de prøver nye ting af.

Vi taler de unge op – også i relationsarbejdet. Og det 
gør en stor forskel for mange unge, som alt for tit 
bliver mødt med negative forventninger af voksne 
omkring dem. 
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Dette er alt sammen med til at styrke den unges 
udvikling og relationen mellem den unge og os. 
Vores tilgang til at møde de unge som en ressource 
og med krav, gør, at vi udvikler vores relation til dem 
på en rigtig fin måde.

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

  – Mudi Jarkass, daglig leder i FRAK
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VI HJÆLPER DE UNGE VIDERE
BROBYGNING

Parallelt med relationsarbejdet har vi et stærkt og 
kontinuerligt fokus på brobygning. 

I kraft af, at vi har unge allerede fra de er 13 år, så 
har vi en del unge, der er i FRAK i flere år, før de har 
en reel chance for at blive brobygget til et ordinært 
fritidsjob. De fleste unge kan oftest få et job, når de 
er 15 og/eller har afsluttet 9. klasse. I perioder har vi 
også unge i FRAK, der har et fritidsjob. Det skyldes, 
at vi gerne vil se om de fastholder fritidsjobbet inden 
vi afslutter kontrakten med dem. Det er også godt, 
at de kan inspirere andre unge til at tage springet. 
Vi oplever, at de oftest anbefaler en FRAK–kollega til 
deres arbejdsgiver. 

Nogle er hos os i flere år – også på grund af kognitive 
udfordringer eller diagnoser. De har brug for et læn-
gere forløb. Vi forsøger altid at have blik for, hvornår 
den unge er klar til et fritidsjob, så vi kan hjælpe den 
unge videre – evt. gennem vores samarbejdspart-
nere. Vi er begyndt at arbejde mere målrettet med 
brobygning til erhvervsuddannelse da det er et godt 
match for vores unge.

Det primære formål med de unge, der er visiteret 
gennem kommunen, er oftest ikke et ordinært fri-
tidsjob. Det drejer sig mere om forbedret skolegang 
eller brobygning til nye fællesskaber, fx en fritidsak-
tivitet. 
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Vi prøver også at brobygge dem til arbejdsfællesska-
bet i FRAK, hvis det vurderes, at det er det rigtige for 
den unge og hvis den unge udtrykker et ønske om at 
arbejde. 

Vi ser ikke relationen som et endemål, som andre 
sociale indsatser måske gør. Vi ser det som et mid-
del, der bruges aktivt og målrettet til at arbejde frem 
mod fx fritidsjob, forbedret skolegang, nye indsigter 
og nye positive oplevelser i de unges liv, der ofte har 
haft alt for få af disse. Sigtet er konstant. Det kon-
stante sigte er at få de unge løftet videre.
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