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Introduktion



Dette katalog er til dig, der overvejer at 
hyre unge fritidsjobbere til at løse opgaver 
relateret til bæredygtighed eller bare er 
nysgerrig på at høre om erfaringer hermed.

Kataloget er udarbejdet på baggrund af 
projektet FRAKtioner – grønne fritidsjobs i 
udsatte boligområder løfter verdensmålene. 
I projektet har vi udviklet nye bæredygtige 
fritidsjobs med stort skaleringspotentiale. 
Projektet blev gennemført i 2020-2022 i et 
partnerskab mellem den socialøkonomiske 
virksomhed FRAK, Boligforeningen 3B, 
det boligsociale område Amagerplanen og 
bæredygtighedskonsulenthuset PlanMiljø. 
Projektet er støttet af Tuborgfondet.

Vi håber med dette katalog at kunne inspirere 
mange flere til at skabe nye fritidsjobs med 
en stærk synergi mellem grøn, social og 
økonomisk bæredygtighed.

Introduktion

FOTO: Frej Rosenstjerne
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Foruden penge på lommen 
giver fritidsjobs unge fra udsatte 
boligområder nye kompetencer, 
erfaringer, netværk og selvtillid. 
Det at have et fritidsjob styrker de 
unges trivsel, forebygger kriminalitet 
og øger de unges beskæftigelse og 
uddannelsesniveau senere i livet. 

 har igennem en årrække 
arbejdet med at gøre unge gode til 
at arbejde. FRAK skaber fritidsjobs 
til unge i udsatte boligområder for 
derigennem at udvikle de unge 
personligt og synliggøre dem som en 
ressource for det omkringliggende 
samfund.

BAGGRUND
I Danmark er vi på mange områder 
førende inden for bæredygtighed. Men 
danskerne har samtidigt et af verdens 
højeste privatforbrug og genererer 
store affaldsmængder. Vi har derfor 
brug for nye indsatser, hvis genbrug 
og genanvendelsen skal i vejret og de 
kommunale og nationale målsætninger 
skal nås. 

Her kan fritidsjobs inden for 
bæredygtighed være en del af 
løsningen. Undersøgelser peger 
entydigt på den positive effekt af 
fritidsjobs, og dette gælder særligt for 
unge fra udsatte boligområder1.

1  Se eksempelvis disse rapporter: 
VIVE 2018: https://frak.dk/wp-content/uploads/2018/10/VIVE.pdf
Foreningen Nydansker 2013:  https://frak.dk/wp-content/uploads/2018/10/Foreningen-Nydansker.pdf 
CFBU 2012: https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-godt-pa-vej/download/Report/15/godt_paa_vej_01.pdf  
Det Kriminalpræventive Råd 2019: https://dkr.dk/media/7015/kriminalitet-og-etniske-minoriteter-del-iii.pdf   
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: https://star.dk/media/15419/inspirationshaefte_fritidsjobs.pdf 
Den Sociale Kapitalfond 2017: Fritidsjob til udsatte unge er en god investering for samfundet: https://densocialeka-
pitalfond.dk/files/media/document/Fritidsjob-til-udsatte-unge-er-en-god-investering-for-samfundet_WEB.pdf 

https://frak.dk/wp-content/uploads/2018/10/VIVE.pdf 
https://frak.dk/wp-content/uploads/2018/10/Foreningen-Nydansker.pdf 
https://www.cfbu.dk/udgivelser/rapport-godt-pa-vej/download/Report/15/godt_paa_vej_01.pdf
https://dkr.dk/media/7015/kriminalitet-og-etniske-minoriteter-del-iii.pdf
https://star.dk/media/15419/inspirationshaefte_fritidsjobs.pdf
https://densocialekapitalfond.dk/files/media/document/Fritidsjob-til-udsatte-unge-er-en-god-investering-for-samfundet_WEB.pdf
https://densocialekapitalfond.dk/files/media/document/Fritidsjob-til-udsatte-unge-er-en-god-investering-for-samfundet_WEB.pdf
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I projekt FRAKtioner har vi ønsket at bygge 
oven på de mange positive effekter af 
fritidsjobs ved at koble arbejdsopgaverne 
til bæredygtighed. Vi satte os for at skabe 
fritidsjobs i kommuner, virksomheder og 
boligselskaber for at skabe synergi mellem 
byens ressourcer, bæredygtig udvikling og 
levedygtige unge.

Gennem projektet har unge fået konkret 
arbejdserfaring inden for bæredygtighed, 
og har på egen krop oplevet at arbejde 
med forskellige temaer inden for 
den grønne dagsorden; herunder 
grøn omstilling, cirkulær økonomi og 
verdensmål. Dette giver ny viden og nye 
erfaringer både på kort sigt, hvor de 
løser konkrete opgaver, men også på lang 
sigt, hvor de unge kan tage efterspurgt 
bæredygtighedsviden og erfaring med 
sig ud på arbejdsmarkedet fremadrettet. 
Det bæredygtige fokus, som er indlejret 
i arbejdsopgaverne, former desuden 

de unges viden om og forståelse af 
naturen, bæredygtighed og ressourcer. 
Dette gavner såvel dem selv som deres 
nærområde og miljøet.

Ved at skabe fritidsjobs hos arbejdsgivere, 
hvor bæredygtighedsudfordringer 
kan konkretiseres og brydes ned 
til jobindsatser, opnås således en 
synergieffekt og de unge bliver en del af 
løsningen på arbejdet med grøn omstilling. 

”Det er virkelig win-win-win. Unge mellem 13 og 
18 år får et fritidsjob, lærer hvad en lønseddel, et 
skattekort osv er. Får kolleger og oplever glæden 

ved at udføre et arbejde, som de får rigtig løn 
for. De lærer samtidig om grøn omstilling og kan 
fortælle det videre til deres forældre og venner. 
Og så får den der bestiller arbejdsopgaven, her 
kommunen, udført en arbejdsopgave, der ellers 

ikke ville blive løftet.”

Line Barfod,
Teknik- og Miljøborgmester i København



MÅLGRUPPE
FRAK arbejder med unge i alderen 
13-17 år fra udsatte boligområder, 
som på forskellig vis er i en 
udsat position, enten fordi de 
er kriminalitetstruede, er i en 
sårbar familie- eller livssituation 
eller har faglige og/eller sociale 
udfordringer. 

I projekt FRAKtioner har fokus 
været på unge i alderen 15-17 
år fra det udsatte boligområde 
Amagerplanen i København. 
Senere i projektet blev indsatsen 
spredt til andre områder i 
København, herunder det almene 
boligområde AKB Lundtoftegade, 
hvor FRAK i dag har kontor. 
Projektet har skabt fritidsjobs til 
60 forskellige unge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Frej Rosenstjerne
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PROJEKTPARTNERE
FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, 
hvis formål er at gøre unge gode til at 
arbejde gennem fritidsjobs med henblik 
på at skabe flere muligheder for unge 
på kanten. FRAK har haft den daglige 
projektledelse og stået for kontakt til 
de unge fritidsjobbere, gennemførsel af 
fritidsjobforløbene og inddragelse af de 
mange samarbejdspartnere. 

Amagerplanen (tidligere Partnerskabet i 
Urbanplanen) er navnet på den boligsociale 
helhedsplan, der dækker et større 
boligområde på Amager i København. 
Området omfatter 19 afdelinger og huser 
9.000 beboere. Amagerplanen har i 
projektet stået for at skabe lokal synergi 
med drift og aktører i boligområdet, og 
har i samarbejde med Boligforeningen 
3B’s driftsafdeling sikret, at de udviklede 
indsatser blev en del af den eksisterende 
drift. 

PlanMiljø er eksperter i bæredygtighed 
og har i over 30 år støttet virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder 
i grøn omstilling. PlanMiljø har i 
projektet været faglig garant for 
bæredygtighedsarbejdet og ansvarlig 
for udvikling af forretnings-modeller, 
procesevaluering og udviklingsaktiviteter. 
PlanMiljø er hovedforfatter til det-te 
katalog.

Projektet blev støttet af Tuborgfondet. 
Tuborgfondet støtter unge og 
organisationer, der styrker ungdommens 
muligheder for at udleve deres drømme 
og handlekraft til gavn for samfundet og 
dansk erhvervsliv. 
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METODE
Udviklingen af fritidsjobs er sket i samskabelse 
med de unge fra FRAK, potentielle arbejdsgivere 
og boligområdet. Ved at identificere motivation 
og behov hos de forskellige aktører, har vi 
arbejdet for at sikre, at fritidsjobbene opnår 
optimal synergi for parterne og for miljø og 
klima. 

Model: PlanMiljø

Vi har udviklet fritidsjobs ud fra 
fremgangsmåden illustreret i figuren. De 
udviklede fritidsjobs er herefter testet i 
pilotforsøg for at afdække levedygtigheden 
og effekten. Det kan du læse mere om i 
afsnittet casebeskrivelser. 



Fritidsjobs inden for
bæredygtighed
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I projekt FRAKtioner har vi taget 
udgangspunkt i verdensmålene som 
et vigtigt instrument i udviklingen af 
fritidsjobs2. De 17 verdensmål er udviklet 
af FN. De kombinerer social, miljømæssig 
og økonomisk bæredygtighed og sætter 
kursen for bæredygtig udvikling frem 
mod 2030. På globalt plan er Danmark et 
af de førende lande inden for bæredygtig 
udvikling, men der er stadig rum for 
forbedring. Vi har blandt andet et af 
verdens højeste forbrug per indbygger, 
og vores målscore halter dermed 
gevaldigt efter på verdensmål 12: 
Ansvarligt forbrug og produktion3. 

3 https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustai-
nable_development_report.pdf

I projektet har vi taget udgangspunkt 
i seks verdensmål, som fritidsjobbene 
er med til at løfte. Det skal dog siges, at 
målene hænger sammen og at styrken 
ved verdensmålene netop ligger i en 
holistisk tilgang til bæredygtighed. I 
illustrationen nedenfor kan du se de 
verdensmål, vi har zoomet ind på og 
arbejdet mest intensivt med. 

Hvad er fritidsjobs inden 
for bæredygtighed?
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VERDENSMÅLENE
Verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse) 
handler om social inklusion og 
den enkeltes adgang til viden og 
færdigheder, der er nødvendige for 
at fremme bæredygtig udvikling. 
Verdensmål 8 (Anstændige jobs 
og økonomisk vækst), 10 (Mindre 
ulighed) og 11 (Bæredygtige byer 
og lokalsamfund) handler om, at 
alle skal sikres lige muligheder, 
og at ressourceeffektivitet 
inden for forbrug og produktion 
løbende forbedres. Verdensmål 12 
(Ansvarligt forbrug og produktion) 
og 15 (Livet på land) handler om 
ressourcemæssig bæredygtighed 
med fokus på ressourceudnyttelse 
og reduktion af affald.



VERDENSMÅL I ØJENHØJDE
Vi har i projektet ’oversat’ verdensmålene 
til en lokal kontekst, hvor unge har 
udviklet konkrete jobindsatser, der 
relaterer sig til de enkelte mål og delmål. 
Vores metode har inkluderet afholdelsen 
af flere verdensmålsworkshops, hvor vi 
sammen med de unge har dykket ned 
i de konkrete delmål og udviklet idéer 
til fritidsjobs, der vil gøre en forskel. 
Ligeledes har vi i projektet haft et 
advisory board bestående af unge fra 
Urbanplanen, der har udviklet idéer og 
bidraget til at skærpe projektets fokus og 
strategiske retning. De unge har dermed 
gjort verdensmålene praksisnære og 
relevante i deres eget boligområde.
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Som du vil læse i de næste afsnit, 
har vi især haft fokus på dét, vi har 
kaldt ’grønne’ fritidsjobs; det vil sige 
fritidsjobs relateret til bæredygtighed 
inden for genbrug, affalds- og 
ressourcedagsordenen og vedligehold 
af grønne områder. Der er tale om 
fritidsjobs, hvor unge bliver en del af den 
grønne omstilling hos virksomheder, 
kommuner og boligselskaber. Du vil 
møde en række konkrete eksempler 
på de næste sider; de unge har f.eks. 
bygget gangbroer af genbrugstræ, 
sikret bedre genbrug på kommunens 
genbrugsstationer og forbedret 
biodiversiteten i Amagerplanen. Gennem 
disse bæredygtighedsrelaterede 
fritidsjobs har de unge været med til 
at løfte verdensmålene og løse vigtige 
opgaver relateret til grøn omstilling. 

”Vi skal skabe den verden, vi gerne vil have. 
Man møder meget tvivl udefra ift. de unge 
og ift. bæredygtighed. Jeg vil gerne bevise, 

at vi kan gøre det”

Greg Vendena, 
Iværksætter og samarbejdspartner i FRAKtioner



Fritidsjobs
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Der er skabt en lang række fritidsjobs 
relateret til bæredygtighed i projektet.
Ti eksempler på fritidsjobs er: 

Events 
Helhedsplanen og Københavns Universitet 
hyrede unge fritidsjobbere som 
medfacilitatorer af en grøn arbejdsdag i 
Urbanplanen. De unge uddelte frøposer, 
bemandede en infobod, etablerede grønne 
bede og fremviste biodiversitetsprojekter 
i området for deltagende beboere. I et 
andet tilfælde hyrede MiljøPunktAmager 
lokale unge til at stå for opsætning, 
nedtagning og indsats omkring skrald i 
forbindelse med en klimafestival. Til nytår 
hyrede Urbanplanen desuden driften til 
at stå for oprydning af fælles arealer og 
sortering af affald, så det lå klar til at blive 
kørt væk, da driften mødte ind. 

Produktion af møbler
En iværksætter med arkitektbaggrund 
hyrede fritidsjobbere til at hjælpe med at 
lave bogkasser ud af gamle gulvbrædder, 
som ellers var blevet sendt til forbrænding. 
De unge klargjorde træet og hjalp med de 
dele af processen, der ikke involverede 
farlige maskiner. Organisationen 
Idrætsprojektet hyrede desuden lokale 
fritidsjobbere til at bygge havemøbler, 
lave skraldespande og en pizzaovn i 
boligområdet Hørgården. Faciliteterne 
blev bygget af brugte cykelfælge og 
genbrugstræ, og er med til at skabe et 
indbydende socialt samlingssted.

Typer af fritidsjobs
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Flyer-omdeling
For at begrænse CO2-udledning fra 
bilkørsel hyrede MiljøPunkt Amager 
unge fritidsjobbere til at omdele flyers 
på cykel og til fods. Efterfølgende er fire 
fritidsjobbere blevet tilknyttet MiljøPunkt 
Amager til at løse lignende ad-hoc opgaver.

Biodiversitetsopgaver
Der er skabt en række 
biodiversitetsrelaterede fritidsjobs i 
projektet. Et plejehjem på Amager hyrede 
lokale unge fritidsjobbere til at genetablere 
en grøn dufthave sammen med beboerne; 
et samlingssted til sansestimulering og 
generationsmøder. I et andet tilfælde 
hyrede Københavns Kommune unge 
fritidsjobbere til etablering og drift af 
Københavns største blomstereng mhp. 
øget biodiversitet. Ligeledes har unge 
fritidsjobbere etableret og driftet et 
område med bede med vilde blomster på 
vegne af helhedsplanen i Urbanplanen,  

       Klik her for at se video om biodiversitetsopgaver.

og på vegne af Bellahøj Kirke.

Gehl Arkitekter hyrede desuden unge 
til at hjælpe med etablering og vanding 
af grønne byrum, der fungerede som 
luftrensere ved Islands Brygge og 
Ørestaden.

https://youtu.be/HbamLtfLm7o
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Naturparkambassadører
Københavns Kommune og FRAK har 
indgået samarbejde om at uddanne 
ungeambassadører til at give 
virksomheder og organisationer guidede 
ture ud i NaturPark Amager, samtidig med 
at de unge får et mentorforløb hos de 
pågældende virksomheder.

Havepleje for udsatte beboere
Lokale fritidsjobbere hjalp via 
helhedsplanens midler udsatte borgere 
med havearbejde; et arbejde deres enten 
fysiske eller psykiske handicap satte en 
stopper for.
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Vedligehold
Fritidsjobbere blev hyret som 
medhjælpere for gårdmænd og gårdlaug 
for at bidrage til generelt vedligehold, øget 
biodiversitet og genanvendelse. Driften i 
Urbanplanen hyrede også lokale unge til 
at vedligeholde slidte ventilationsskakter. 
Slidt træ og beton blev slebet ned og malet 
mhp. vedligehold frem for nyanskaffelse. 
Fritidsjobbere blev også hyret til at male 
lokaler på et plejehjem på Nørrebro, 
hvor fokus var på at nedbryde fordomme 
og skabe livsglæde, arbejdsglæde og 
brobygning til bl.a.
SOSU-uddannelser og malerfaget. 

Kontordomicil-jobs
Kommunernes Landsforening har 
indvilliget i at hyre unge fritidsjobbere 
til at hjælpe med vedligehold og 
grønne indsatser bla. biodiversitet og 
medarbejdermotivation for at cykle på 
arbejde, samt maling af kældre.

Hjælp til drift af byttecontainere og 
genbrugsstationer
Teknik- og Miljøforvaltningen i København 
hyrede unge fritidsjobbere til at rydde 
op i to byttecontainere på ugentlig 
basis. Desuden blev unge hyret til 
at hjælpe med at male og bemande 
nærgenbrugsstationer. I Urbanplanen blev 
også udviklet en nærgenbrugsstation med 
fokus på genbrug og reparation, hvor unge 
blev hyret til malerarbejde og samling af 
møbler mm. 

Workshops og møder
I løbet af projektet blev unge hyret til at 
deltage i workshops og advisory board-
møder, hvor de unge har delt viden 
og perspektiver. De unge har været 
medudviklere af de fritidsjobs, der er 
blevet skabt i projektet, og har bidraget 
med vigtig indsigt og idéer om, hvad der 
motiverer unge og hvordan man bedst 
formidler om bæredygtighed i udsatte 
boligområder.
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Som eksemplerne viser, findes 
der et væld af opgaver relateret 
til bæredygtighed, hvor unge 
fritidsjobbere kan spille en central 
rolle. Ovenstående ti jobtyper er blot 
et udsnit af de mange forskelligartede 
fritidsjobs, de unge har haft i 
forbindelse med projektet. 

Vi har udvalgt fire af de mest 
succesfulde jobs, der er blevet skabt, 
og beskrevet dem herunder som 
eksempler på fritidsjobs, hvor der 
er et klart skaleringspotentiale og 
synergi mellem den sociale, grønne og 
økonomiske bæredygtighed.  



Casebeskrivelser



Case 1:
Gangbroer
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Case 1: Gangbroer af 
genbrugstræ

I forbindelse med, at den landsdækkende 
entreprenørvirksomhed Enemærke og 
Petersen bød på en renoveringsopgave 
for de almene boligrenoveringer for 
KAB, besluttede de at afsætte en del 
af budgettet til at hyre FRAK-unge 
til at hjælpe med byggeopgaverne. 
De kunne dermed adskille sig fra 
deres konkurrenter ved at leve op 
til sociale klausuler og sørge for, at 
unge fra boligområdet blev ansat på 
byggepladsen. Enemærke og Petersen 
kalder sig byggebranchens sociale 
entreprenør, fordi de sætter en ære i at 
skabe en rummelig arbejdsplads og have 
det sociale hensyn for øje.

Fritidsjob-beskrivelse: De unge 
fritidsjobberes opgave er at 
bygge gangbroer i genbrugstræ til 
byggepladser, så der er noget stabilt at 
gå på. Opgaver for de unge indbefatter 
at klargøre træet ved fx at fjerne søm 
og at samle gangbroerne ved at skrue 
brædderne sammen. 

Bæredygtighedseffekt: Ved at 
genbruge træ fra produkter i byggeriet 
opnås en CO2-reduktion på 45 kg/
ton (Golder 2020: projekt GENTRÆ). I 
projektperioden blev der produceret 70 
gangbroer á ca. 65 kg, hvilket giver en 
CO2-besparelse på 204 kg. 
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Skaleringspotentiale: De fleste 
byggepladser har en stor mængde 
overskudstræ. Ved at få bygget sine 
gangbroer af dette træ, undgår man 
at skulle købe plader og etagedæk fra 
ny. Derudover sparer man penge ved 
ikke at skulle håndtere og bortskaffe 
overskudstræet. Der er et stort 
skaleringspotentiale, og Enemærke og 
Petersen har allerede hyret FRAK til 
at producere flere gangbroer til andre 
byggepladser. Også STARK sælger 
gangbroer af genbrugstræ og har et 
mål om at redde op til 50.000 ton 
byggepladstræ årligt fra at ende som 
brændsel. STARK har nu indgået et 
samarbejde med FRAK om produktionen 
af gangbroerne og fortæller, at de 
estimerer at kunne sælge minimum 
5.000 gangbroer om året. Der er dermed 
et stort forretningspotentiale i dette 
fritidsjob. 

Derudover er der et ekstra incitament 
for byggebranchen i at hyre unge 
fritidsjobbere, fordi de har udfordringer 
med for få medarbejdere. Det 
kan potentielt blive en gevinst for 
byggepladserne at introducere unge til 
arbejdet på byggepladser, da det på lang 
sigt vil styrke byggebranchens fødekæde, 
hvis de unge får interesse og flair for 
faget. Som casen viser, er dét at ansætte 
fritidsjobbere også en måde at adskille 
sig positivt fra sine konkurrenter. 



”Det giver mening at hyre fritidsjobbere, fordi 
det er en god måde at få flere unge mennesker 
interesseret i byggeri og byggebranchen – og 

vi tror det er vigtigt at præge dem så tidlig som 
muligt. Derfor er fritidsjobbere gode; de har ofte 

ikke taget stilling til valg af ’karrierevej’.”
Anders Sørensen, 

Bæredygtighedschef hos Enemærke og Petersen

       Klik her for at se video om gangbroerne. 

https://youtu.be/U7iYP3_dnnE
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FRITIDSJOBBET UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE 

Det testede fritidsjob understøtter i særdeleshed: 

• Interesse for at læse tekniske og praktiske fag
• Tekniske kompetencer
• Tilknytning og netværk i byggebranchen 
• Understøtter lærlingeordninger i byggeriet

• Økonomisk rentable fritidsjobs
• Bedre arbejdsforhold på byggepladser

• Direkte genbrug af træaffald, der i dag er svært afsætteligt
• Cirkulære produkter, der kan repareres og gensælges
• Nye cirkulære forretningsmodeller gennem udlejning af gangbroer
  frem for salg



Case 2:
Byttestationer
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Case 2: Byttestationer

Københavns Kommune har stillet 
byttestationer til rådighed rundt omkring 
i København. Byttestationerne er brugte 
ti fods containere som er indrettet med 
hylder og tøjstativ. Byttestationerne er 
en del af en overordnet genbrugsplan, 
hvor målet blandt andet er, at 
københavnerne skal tredoble genbruget 
af ting frem til 2024. Byttestationerne 
er døgnåbne, og man kan kvit og frit 
hente og aflevere ting, der er for gode 
til at blive smidt ud. Byttestationerne er 
ubemandede og det kræver derfor, at 
brugerne selv er gode til at holde orden. 
Dette er dog ikke altid tilfældet, og derfor 
blev fritidsjobbere hyret til at holde 
byttestationerne pæne og sikre et flow i 
de genstande, der er i containerne.

Fritidsjob-beskrivelse: For at 
byttestationerne er attraktive, er det 
vigtigt at de er pæne og ryddelige, og at 
der er udskiftning. De unges opgaver er 
at rydde op i containerne og cykle ting 
rundt mellem de forskellige containere 
for at skabe mere dynamik. Således er 
de unge med til at sikre, at borgerne 
finder byttestationerne gode og ønsker 
at bruge dem.

Bæredygtighedseffekt: Ved at genbruge 
fx tilbehør til boligen eller personlige 
accessories opnås en gennemsnitlig 
besparelse på hhv. 0,3 kg CO2e og 1,2 kg 
CO2e pr. produkt. Dette er baseret på en 
erstatningsrate af køb af et nyt produkt 
på 50 % (Røde Kors og PlanMiljø 2021: 
Klimaeffekten af genbrug).
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”En rigtig hjertesag for mig er det her med genbrug og bytte; hvor mange ressourcer vi egentlig har i 
København, der går til spilde nu, men som vi faktisk kan formå at bytte videre til nogle andre. Og det 

er måske også en læring, de unge tager med hjem og lærer deres venner og deres familier, og hvis vi er 
rigtig heldige, så lærer de det også til alle skolekammeraterne. (...) Fremadrettet håber vi i Teknik- og 
Miljøforvaltningen at kunne skabe grobund for et bredere samarbejde, da det er vigtigt at vi viser, at 
vi har plads og lyst til at have de unge som en aktiv del af arbejdsmarkedet og gerne med et fokus på 

genbrug.”
Tina Berg Jensen,

Udviklingskonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen

Før Efter
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Skaleringspotentiale: Kommunerne 
oplever generelt skærpede krav til 
genanvendelse og genbrug, og alle 
kommuner skal have en affaldsplan. 
Derfor er det oplagt at anvende 
byttestationer. Hvis ting har stået i den 
samme container længe, er det svært at få 
dem afsat. Det vil således øge afsætningen 
at bytte rundt på tingene og give brugeren 
en fornemmelse af, at der er et naturligt 
flow og altid er noget nyt. Her er det 
oplagt at ansætte unge fritidsjobbere 
for at bidrage til at sikre opfyldelse af 
kommunens målsætninger. 

En variant af dette fritidsjob er hjælp til 
personalet på nærgenbrugsstationer, 
hvilket ligeledes er en opgave, som 
fritidsjobbere har varetaget i kraft 
af projektet. Fritidsjobberne hjælper 
personalet på nærgenbrugsstationerne 
med forefaldende arbejde såsom at holde 
orden i bytterummene, feje pladserne, 
vejlede de besøgende og lign.

Unge kan relativt nemt blive klædt på til 
denne type arbejdsopgaver, og det er 
et fleksibelt job, som de kan varetage 
udenfor normal arbejdstid, hvilket gør det 
til et job med et stort skaleringspotentiale.

                          Klik her for at se video om byttecontainerne.
 

  
                          Klik her for at se video om bytterum på Møllegade 
                          Nærgenbrugsstation.

https://youtu.be/_ulzBcPp6XU
https://youtu.be/NF_VLq9TnHI 
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FRITIDSJOBBET UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE 

Det testede fritidsjob understøtter i særdeleshed: 

• Adgang til gratis produkter for borgere som lever i relativ fattigdom
 

• Forbedret lokal infrastruktur til borgernes affaldshåndtering
• Anvendelse af cykler til affaldslogistik
• Lokale mødesteder på tværs af uddannelses- og indkomstniveauer

• Direkte genbrug af elektronik, tekstil og møbler der i dag ender i storskrald 
   eller til forbrænding



32 Case 3:
Materialebank
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Case 3: Materialebank

På baggrund af projektet har FRAK taget 
initiativ til at etablere en bæredygtig 
materialebank, hvor træ, metal og andre 
genbrugelige materialer skal sælges eller 
bygges om til salgbare produkter såsom 
gangbroer til byggepladser, møbler, 
plantekasser mm. Alt for ofte ender gode 
brugte byggematerialer som affald, da det 
kan være dyrt og besværligt at indsamle 
og klargøre byggematerialer til genbrug. 
Materialebanken vil forlænge levetiden på 
byggematerialerne og give virksomheder 
og private mulighed for at nemt at gå i 
gang med bæredygtige byggeprojekter. 
Materialebanken vil bestå af overskuds- og 
genbrugsbyggematerialer såsom trævarer, 
beklædningsplader, døre og vinduer. Idéen 
er at FRAK vil bruge materialerne til egne 
byggeprojekter og samtidig etablere et 
bæredygtigt byggemarked, hvor varerne 
kan forhandles billigt. 

Fritidsjob-beskrivelse: De unge 
fritidsjobberne vil have til opgave at 
sørge for driften i materialebanken, 
dvs. modtage, klargøre og sortere 
materialerne, sætte på plads og sælge 
dem. Derudover kan de unge også 
varetage byggeopgaver med materialerne.

Bæredygtighedseffekt: Ved at genbruge 
affaldstræ opnås en CO2-reduktion 
på 45 kg/ton (Golder 2020: projekt 
GENTRÆ), ved mursten opnås en CO2-
reduktion på 49,3kg/ton (Videncenter 
for Cirkulær Økonomi i Byggeriet 2021) 
og ved tagsten opnås en CO2-reduktion 
på 14,2kg/ton (Videncenter for Cirkulær 
Økonomi i Byggeriet 2021). Ved genbrug af 
aluminiumsplader opnås en CO2-reduktion 
på hele 10.460 kg/ton (Byggeriets 
Materialepyramide 2019).
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Skaleringspotentiale: Der er et stort 
potentiale i materialebanken, som nu 
skal indfries. Til inspiration kan du læse 
mere om en lignende materialebank 
i Aalborg ved navn Råt&Godt: https://
raatoggodt.dk 

FRAK’s materialebank har fået et godt 
afsæt i kraft af, at der er fundet lokaler i 
det udsatte boligområde Lundtoftegade 
i København, hvor FRAK holder til. Der er 
også fundet samarbejdspartnere i form 
af leverandører af byggematerialer og 
værktøjer. Næste skridt er at etablere 
materialebanken og begynde at sælge 
materialer og produkter såsom de 
plantekasser og gangbroer, som FRAK 
har skabt i projektperioden, og hvor 
det vil være en stor styrke at have egne 
lokaler og genbrugsmaterialer at bruge. 

       Klik her for at se video om materialebanken på AKB Lundtoftegade.

https://raatoggodt.dk
https://raatoggodt.dk
https://youtu.be/vQdgdEVwJg4
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”Der er virkelig god storytelling i at 
byggebranchen nyttiggør deres eget affald. 

Derfor giver det mening at samarbejde om at få 
recirkuleret materialerne.” 

Bæredygtighedsmedarbejder, 
STARK

Ligeledes er der indgået samarbejde 
med NEXT-uddannelsens tømrerlinje 
om bl.a. at bygge en materialebank 
hos dem, hvorigennem elever og FRAK-
unge fritidsjobbere kan samarbejde om 
at redde overskudstræ som normalt 
bliver sendt til forbrænding. Udover 
bæredygtighedseffekt og fritidsjobs 
bidrager indsatsen til brobygning til 
håndværksmæssige uddannelser for de 
unge.

       Klik her for at se video om materialebank hos NEXT.

https://youtu.be/rfvY4TKbSak
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FRITIDSJOBBET UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE 

Det testede fritidsjob understøtter i særdeleshed: 

• Økonomisk rentable fritidsjobs
• Bredt spektrum af kompetencer ift. salg, kundekontakt, kommunikation og
   håndværksmæssige kompetencer til klargøring

• Lokale mødesteder med fokus på genbrug og kreativitet
• Mulighed for at bygge med lokale materialer

• Direkte genbrug af træ og andre byggeprodukter
• Billigere byggeprodukter til privatpersoner og virksomheder
• Lokal adgang gør genbrugsmaterialer attraktive og minimerer                                                          
   transportbehov



Case 4:
Driftsbudget
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Case 4: Fritidsjobbere på 
driftsbudgettet

Alle boligforeninger har et driftsbudget 
og mange oplever, at de fastansatte har 
problemer med at nå alle opgaver under 
den ordinære drift. Fritidsjobbere kan 
hjælpe driftsmedarbejdere med opgaver, 
de enten ikke har tid til i det daglige eller 
som kan aflaste dem, så de kan varetage 
andre nyttige opgaver. Eksempelvis har 
mange storskraldsrum problemer med 
sortering og plads, hvilket kan koste dyrt, 
fordi man betaler ekstra gebyrer, når 
kommunen eller ekstern vognmand skal 
afhente flere læs.

Boligforeningen 3B har været 
projektpartner i FRAKtioner og står for 
driften i boligområdet Urbanplanen. De 
varetager bl.a. drift af grønne arealer, 
maleropgaver, renovering og etablering 

af nye byrum. FRAK og Boligforeningen 
3B’s boligafdelinger på Amager har 
indgået en 10-årig aftale om at afsætte 
en fast post på driftsbudgettet til at 
hyre unge fra FRAK til at løse udendørs 
driftsopgaver i området. Den lokale 
driftschef kommer til at udbyde egnede 
opgaver til FRAK og sikrer dermed, at de 
unge ikke tager arbejde fra driftens egne 
ansatte. 

Fritidsjob-beskrivelse: De unge 
fritidsjobberes opgave er at supplere den 
ordinære drift inden for fx havearbejde, 
malerarbejde, renhold, arbejdsdage og 
løbende vedligehold af storskraldsrum. 
Jobbet består ikke af én bestemt 
opgavetype, men er til for at hjælpe 
driften efter behov. 
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Bæredygtighedseffekt: Der er positive 
miljøeffekter ved at forlænge levetiden 
på fx borde/bænke-sæt, skure og andet 
materiel. Ligeledes er der positive 
miljøeffekter ved at øge beplantning 
eller sortere affald korrekt. Effekterne 
afhænger af det specifikke job.

Skaleringspotentiale: Der er store 
potentialer i både at udvide aftalen 
mellem 3B og FRAK, og i at skalere 
den til andre boligområder, hvor flere 
aktører kan skabe lignende aftaler 
med organisationer, der varetager 
jobskabelse til unge. FRAK-posten i 
driftsbudgettet er i dag lille i forhold til 
den samlede driftsøkonomi, men det 
kan måske ændre sig med tiden i takt 
med, at samarbejdet bliver stærkere og 
synergierne endnu tydeligere. 

       Klik her for at se video om grøn arbejdsdag. 

https://youtu.be/pi08WbhuiHw
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”Vi gør noget for de lokale unge her, som så gør 
noget godt for området og som så i sidste ende 

bliver en win win for alle.”
Simon Hansen, 

Boligsocial medarbejder, 3B

          Klik her for at se video om den overordnede driftsaftale. 
          Klik her for at se video med gode råd.  

For de unge er det at kunne se resultatet 
af deres arbejde i det område, hvor de 
selv bor og at blive mødt anerkendende af 
deres naboer med til at skabe et positivt 
selvbillede og stolthed. Større tilknytning 
til området og kendskab til de andre 
beboere har den effekt, at alle passer 
bedre på hinanden og omgivelserne. 
Det bidrager positivt til den sociale 
sammenhængskraft, hvilket udover at 
gøre området grønnere, også skaber mere 
tryghed og trivsel i området. De unge 
indtager en positiv rolle, der bryder med 
de fordomme, de indimellem møder i 
området: 

”Det er godt, at de forebygger hærværk ved 
at passe på tingene, og det er godt at deres 

storebrødre også får lidt mere medansvar for 
tingene, fordi deres søskende er engageret. De 

unge får et medansvar i deres nærområde. Det giver 
noget, når man selv er med til at bygge noget.”

Lokal klubmedarbejder i Urbanplanen

https://youtu.be/OBRuYGmpbGc
https://youtu.be/TnJTFAQq7U4
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Der er ingen tvivl om, at det sociale 
aspekt har vejet tungt i 3Bs overvejelser 
om at indgå i et fast samarbejde med en 
aktør som FRAK:

”Det er vigtigt at støtte initiativer, hvor unge 
kan komme ud og få et fritidsarbejde og opleve 
den virkelige verden. Alle skal have en chance 

her i livet, så det er det det handler om. Det jeg 
håber, at de unge får ud af det, det er den dér 

fællesskabsfølelse og at vi løfter noget sammen 
(…). Bæredygtighed skal vi arbejde efter hver evig 
eneste dag, så det passer som fod i hose. Og det 
er også en af grundene til at vi vælger at arbejde 

med FRAK.” 
Rene Pape, 

Driftschef i 3B

Læs mere i afsnittet om væsentlige 
læringer og se mere om samarbejdet 
mellem 3B og FRAK her.

3B opfordrer til, at andre boligforeninger 
laver lignende modeller og slår fast, 
at kopiering er tilladt. De har følgende 
konkrete råd: 

1: Indgå i en tidlig dialog med bestyrelsen 
og fremlæg de gode argumenter. I sidste 
ende er det bestyrelsen, der skal træffe 
beslutningen.

2: Få snakket om økonomien, og gør det 
gennemsigtigt og åbent. I sidste ende 
skal der være penge til rådighed for at 
kunne ansætte unge fritidsjobbere.

3: Sørg for at planlægge opgaverne i god 
tid. Rettidig planlægning sikrer, at FRAK 
(eller anden fritidsjobs-aktør) nemmere 
kan planlægge arbejdsopgaven, komme 
med en god pris og udføre opgaven 
bedst muligt.

https://www.3b.dk/nyheder/2021/unge-fra-urbanplanen-paa-driftsbudgettet-vi-vil-hjaelpe-de-unge-i-gang-med-uddannelse-og-job?fbclid=IwAR2EyK8IwMg0Qu6PgVnK_5IrhtkBgd5OORN2JaPm_0f16IdH2svSgMZWnjM
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FRITIDSJOBBET UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE

Det testede fritidsjob understøtter i særdeleshed: 

• Styrker de unges tilknytning til lokalområdet og lokalområdets anerkendelse af
  de unge
• Forebygger hærværk og medfører billigere affaldsgebyrer som følge af mindre
  fejlsortering
• Generel forskønnelse af boligområdet

• Understøtter biodiversitet gennem blomsterkasser og havepleje
• Øget forståelse for bynaturen



Gode råd



Gode råd til dig, der vil 
skabe bæredygtige
fritidsjobs

Der er oplagte muligheder for, at 
virksomheder, boligområder og 
kommuner kan lade sig inspirere af de 
bæredygtige fritidsjobs, der er skabt 
i FRAKtioner. Vi deler derfor i dette 
afsnit vores erfaringer, udfordringer 
og vigtige indsigter fra projektet. 
Indsigterne bygger på projekterfaringer 
såvel som interviews med eksisterende 
samarbejdspartnere og potentielle 
arbejdsgivere. 
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udgangspunkt end de miljømæssige, fordi det 
er nemmere at formidle og forstå. Når først 
der er truffet beslutning om at implementere 
jobs til unge fra udsatte boligområder, 
kan de miljømæssige indsatser og effekter 
introduceres som et positivt add-on til de sociale 
bæredygtighedseffekter. 

Etablering af fritidsjobs kræver også 
visionære frontløbere i form af ansatte, der 
skubber på, men som samtidig kan sikre, at 
fritidsjobbet forankres organisatorisk. Det 
kræver implementering af de rette strukturer, 
så ansættelse af fritidsjobbere ikke bliver et 
personbåret og skrøbeligt initiativ. I FRAKtioner 
blev det tydeligt, at de stærkeste indsatser var 
dem, hvor hele organisationen kunne se værdien 
i de bæredygtige fritidsjobs og støttede op.

DET KRÆVER VISIONÆRE 
ARBEJDSGIVERE AT SKABE BÆREDYGTIGE 
FRITIDSJOBS

Erfaringen fra FRAKtioner er, at det tager 
tid at implementere grønne fritidsjobs i en 
organisation, især hvis der er tale om store 
virksomheder eller offentlige institutioner. 
Her er et vigtigt succeskriterie, at der er en 
grundlæggende vision omkring bæredygtighed 
i organisationen. De bæredygtige visioner 
behøver dog som udgangspunkt ikke være 
bundet op på ambitioner knyttet til klima 
og miljø. I FRAKtioner var det ofte ikke den 
grønne bæredygtighed, der var den primære 
motivationsfaktor for arbejdsgiverne. Derimod 
vejede sociale hensyn ofte tungest, idet 
arbejdsgiverne nærede et ønske om at bidrage 
til, at unge fra udsatte boligområder inkluderes 
i et arbejdsfællesskab. Virksomhederne og 
boligselskaberne er ofte klar til grøn omstilling, 
men ved ikke helt, hvordan de skal gribe det an. 
Her kan de sociale effekter være et mere oplagt 
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Selvom der i ledelseslag altså kan være en 
usikkerhed i forhold til, om unge fritidsjobbere 
vil fordrive faglærte medarbejdere, er det ikke 
en barriere, som driftsmedarbejderne i projektet 
har oplevet. Det er alligevel vigtigt at holde sig for 
øje, at de unges opgaver skal være en hjælp eller 
tilføjelse til allerede eksisterende arbejde og ikke en 
erstatning. Fritidsjobbet bør have følgende fordele: 

• Hjælpe driften, så driftsarbejdere får tid til at løse 
de opgaver, de er uddannet til.

• Hjælpe driften i situationer, hvor der er mangel på 
arbejdskraft.

• Løse opgaver, der ikke kan varetages inden for 
driftens normale arbejdstid. 

• Give mulighed for at kunne lave de ”ekstraopgaver” 
som driften normalvis ikke har tid eller ressourcer 
til, men som har stor værdi for boligområdet.

• Give de unge erhvervserfaring, der kan åbne 
deres øjne for erhvervsuddannelser og gøre dem 
til en potentielt fremtidig arbejdskraft inden for det 
erhvervsfaglige område.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FRYGT FOR 
SKÆVVRIDNING AF ARBEJDSMARKEDET

I løbet af projektet er vi flere gange stødt på, at 
frygten for konkurrenceforvridning kan være en 
barriere for at komme i gang med at ansætte unge 
fritidsjobbere til grønne opgaver i driften. Der kan 
være bekymring for, at faglærte medarbejdere 
fordrives, hvis unge ansættes i fritidsjobs. 
Bekymringen bunder i, at fritidsjobbere er en 
billig arbejdskraft og at opgaverne hører under en 
gældende overenskomst. Dette kan få især større 
organisationer til at være meget forsigtige med, 
hvad de må og ikke må i forhold til at ansætte unge. 
Erfaringerne fra FRAKtioner viser dog, at dette 
ikke udgør en egentlig barriere, når først man 
kommer i gang. Arbejdsgiverne oplever det som en 
tænkt udfordring, som de endnu ikke har mødt i 
virkeligheden: 

”Jeg har hørt bekymringen (for konkurrenceforvridning) 
fra nogle af mine kollegaer. Men der er ikke nogen, der 
har prøvet det endnu, så jeg kan ikke rigtig forstå, hvor 
bekymringen kommer fra (…). For mine medarbejdere vil 

det være en lettelse at få hjælp af unge fritidsjobbere. 
Når de får hjælp af de unge, kan medarbejderne gøre det 

de er gode og uddannede til.”
Rene,

Ejendomsleder Lundtoftegade  
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2: Faste fritidsjobs såsom oprydning af 
skralderum, hvor unge hyres til at rydde op 
ugentligt eller vedligehold af et grønt område, 
som unge passer på fast basis. De faste 
fritidsjobs er en velkendt model fra butikker og 
serviceindustrien.

3: Ramme- eller driftsaftale, hvor 
arbejdsgiveren afsætter et budget som 
øremærkes til at hyre unge fritidsjobbere. 
Opgaverne er måske ikke defineret på forhånd, 
men budgettet er afsat og der er givet grønt 
lys fra ledelsen. Dette scenarie er i projektet 
blevet en realitet for hhv. case-eksempel 1, 
hvor entreprenørvirksomheden Enemærke 
og Petersen har indgået en rammeaftale 
med FRAK om at unge bygger gangbroer 
af genbrugstræ, og case-eksempel 4, hvor 
boligforeningen har afsat en fast post på 
driftsbudgettet til at hyre unge fra FRAK. 

FIRE SCENARIER FOR ANSÆTTELSE AF 
FRITIDSJOBBERE

Der er flere måder at hyre unge på, og der 
behøver ikke være tale om en ugentlig opgave, 
som unge kommer fast og løser. Tværtimod 
kan det ofte være nemmest at komme i gang, 
hvis man som potentiel arbejdsgiver starter 
med at hyre unge til enkeltstående begiven-
heder, hvor man har brug for ekstra hænder. 
I FRAKtioner har vi arbejdet med følgende fire 
modeller for fritidsjobs: 

1: Enkeltstående opgaver såsom et event, hvor 
unge hyres til at udføre bestemte opgaver én 
dag eller en specifik enkeltstående opgave 
såsom at sikre mest mulig genbrug af inventar i 
forbindelse med en flytning. Fritidsjobbere kan 
løse en konkret udfordring med bemanding 
i disse tilfælde. Samtidig kan enkeltstående 
opgaver være en god måde at afprøve det at 
ansætte fritidsjobbere, og kan give konkrete 
succesfulde erfaringer, som der kan bygges 
videre på. 
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4: Administrativ aftale, hvor løn og forsikring 
administres af FRAK. De unges opgaver 
varetages og superviseres af virksomheden, 
kommunen eller driftsafdelingen selv, men 
letter administrationen hos de enkelte, da de 
ikke nødvendigvis har mulighed for at leve op 
til de gældende lønforhold for fritidsjobbene.

 
De fire scenarier kan forhåbentlig inspirere 
potentielle arbejdsgivere til at se, at der er flere 
måder at skabe fritidsjobs på afhængig af den 
konkrete kontekst.  
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SAMARBEJDE MED EN FRITIDSJOBAKTØR 
KAN AFHJÆLPE DE STØRSTE BARRIERER

En central læring fra både virksomheder, kommuner 
og boligselskaber i projektet er, at det ofte spiller 
en afgørende rolle at kunne samarbejde med en 
aktør som FRAK, der kan hjælpe med at identificere 
egnede opgaver og varetage ansvaret for regler, 
match med fritidsjobbere, kvalitetssikring at arbejdet, 
koordinering af de unge og løft af det pædagogiske 
ansvar. Langt de fleste arbejdsgivere har ikke næret 
ønske om selv at ansætte fritidsjobbere, men har 
i stedet indgået aftale med FRAK, der så har stået 
for at hyre og lede unge fra området til de konkrete 
opgaver. 

Først og fremmest kan en fritidsjobaktør varetage 
ansvaret for overholdelse af de love og regler, der 
findes på fritidsjob-området. For unge mellem 
13 år og 18 år findes der særlige regler, man 
skal være opmærksom på som arbejdsgiver. Det 
gælder eksempelvis ift. ansættelseskontrakt, 
forældreunderskrift, forsikring, farligt arbejde 
(kemikalier og tunge løft), undervisningspligt, 

arbejdstider, GDPR, ferie m.m. (Læs mere her). Hvis 
man ikke har erfaring med at have fritidsjobbere 
ansat, kan det være en fordel at samarbejde med en 
aktør, der kender disse regler og kan hjælpe såvel 
arbejdsgiver som den unge med at komme i gang. 

Udover love og regler er det væsentligt at være 
opmærksom på udfordringer omkring arbejdstid. 
Unge, der endnu ikke har afsluttet grundskolen, må 
arbejde maks. 2 timer på skoledage og kan først 
møde ind, når deres undervisning slutter. Det kan 
give visse udfordringer i forhold til normal arbejdstid: 

”Virksomhederne skal tænke på, om den opgave, der skal 
løses, passer ind i et fritidsjob – fx mht. tidspunktet, 

den kan løses på. Vi har lært, at det giver bedst mening 
at FRAK fx producerer gangbroer, men måske ikke skal 
montere dem, da det kolliderer med vores tidsplaner på 

byggepladsen. Vi møder ind kl. 6.00 og er næsten færdige kl. 
14., hvor fritidsjobbere først kan komme, så det hænger ikke 

så godt sammen.”
Anders Sørensen, 

Bæredygtighedschef i Enemærke og Petersen

https://www.jobpatruljen.dk/regler/relger-og-love/
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I en analyse af implementérbarhed, som evaluator 
Pluss har foretaget på vegne af projektet, fortæller 
potentielle arbejdsgivere hos især kommunale 
forvaltninger ligeledes, at dette er en væsentlig 
barriere. Det er svært at ændre på arbejdstiden 
på disse arbejdspladser, hvilket besværliggør 
samarbejdet med fritidsjobbere:

”Vores arbejdstider konflikter med skoletiderne. Vores 
medarbejdere møder ind 7-15, men de unge kommer først 

efter skole. Vores port lukker kl. 15.”
Kommunal chef

Ved at samarbejde med en fritidsjobaktør åbner 
der sig nye muligheder for at ansætte unge til at 
løse opgaver efter skoletid og i weekender, fordi 
FRAK eller den pågældende aktør kan supervisere 
arbejdet. De unge fra FRAK arbejder under 
supervision af en gruppeleder over 18 år, der er 
fagligt og pædagogisk kvalificeret til arbejdet. 
Gruppelederen fungerer også som rollemodel 
for de unge og leder og kvalitetssikrer de unges 

arbejde. Det er dermed ikke nødvendigt, at 
arbejdspladsen selv har medarbejdere til stede, 
mens opgaverne udføres. 

For arbejdsgivere med et socialt sigte i deres 
fritidsjobindsats har samarbejdet med en aktør 
som FRAK den yderligere effekt, at de selv undgår 
at skulle udvælge hvilke unge, der ansættes: 

”Hvis man bare har nogle unge løst ansat her og der, så 
er der nogle få unge, som er rigtig gode til at skaffe sig 
de jobs, og som så får flere. Hvis man centraliserer det 
lidt, så sørger man også for, at man får spredt jobbene 

ud til nogle flere unge. Og den rolle har vi ikke selv villet 
tage på os. Det skal koordineres ordentligt. Derfor giver 

det god mening for os at samarbejde med FRAK.”
Simon Hansen,

Boligsocial medarbejder, 3B



52

Mange arbejdsgivere har desuden et ønske om at 
give de unge relevant viden om bæredygtighed 
i forbindelse med, at de unge løser opgaver i 
organisationen. Dette er dog en stor didaktisk 
opgave. Det kræver pædagogisk formidling at 
’oversætte’ bæredygtighedslæring til de unge 
fritidsjobbere, hvis man har et ønske om at 
de unge skal opnå viden om affaldssortering, 
verdensmål, biodiversitet eller lignende som en 
del af deres fritidsjob. Det er vigtigt at tildele rollen 
som bæredygtighedscoach til nogen, der kan tage 
de gode snakke herom med de unge. Også her har 
samarbejdspartnerne i projektet haft glæde af, at 
denne rolle blev varetaget af FRAKs gruppeledere. 

Der er således mange grunde til, at det kan være 
en fordel at samarbejde med en aktør som FRAK. 
Der findes andre aktører i landet, der ligesom 
FRAK hjælper potentielle arbejdsgivere med at 
skabe fritidsjobs, varetage kontakten til de unge og 
bistå med administration og koordinering. Hvis der 
ikke findes en aktør som FRAK i dit område, kan du 
undersøge, om din kommune eller boligforeninger 
i området har fritidsjobambassadører, man kan 
hente hjælp hos. Du kan også kontakte FRAK, der 
kender feltet og kan hjælpe dig med at komme i 
gang.
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Konklusion
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Konklusion: 
Bæredygtige 
fritidsjobs er win-win 

I FRAKtioner er der skabt nye værdifulde 
samarbejder til gavn for unge 
fritidsjobbere, visionære arbejdsgivere, 
udsatte boligområder og for klima og 
miljø. Projektet har tydeliggjort, at unge 
fra udsatte boligområder kan være en 
vigtig og værdifuld ressource i arbejdet 
med grøn omstilling. 

Også i selve udviklingen af fritidsjobbene 
i projektet har de unge været en stor 
ressource. De har budt ind med nye 
idéer og har bidraget med viden og 
motivation. En række unge i projektet 
har stået for at formidle fritidsjob-

indsatserne via video og andet materiale 
eller deltaget i projektets unge-advisory 
board, hvor de har været med til at 
forme projektets fokus. Herigennem har 
de unge arbejdet med bæredygtighed 
på et mere strategisk og kommunikativt 
plan til stor gavn for projektet og 
dets samarbejdspartnere. De unge 
besidder stor idérigdom og motivation, 
hvilket tjener som et vidnesbyrd om, 
at arbejdsgivere også kan hyre unge til 
at deltage i selve udformningen af de 
bæredygtige fritidsjobs.
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skyld) at sætte ord på, hvorfor det er 
godt at sortere skrald, forlænge levetiden 
på materialer eller øge biodiversiteten i 
et område. De ved godt, at det er godt 
for miljøet, men har svært ved helt at se, 
hvorfor det forholder sig sådan. Som en 
fritidsjobber svarede, da hun blev spurgt, 
om hun vidste, hvorfor vi sorterede 
skrald: 

“Øøh… Altså nu gætter jeg bare, ikk’..? Det er 
godt for miljøet, tror jeg? Og det

hjælper skraldemændene?” 
Pige, 15 år,

FRAK fritidsjobber

 

Dét, at fritidsjobbet er relateret til 
bæredygtighed, er motiverende for de 
unge. Generelt er unge fritidsjobbere 
motiveret af at få penge på lommen, 
være sammen med deres venner og lære 
noget nyt. Når fritidsjobbet oven i købet 
gør en forskel for klima og miljø, bidrager 
det til de unges positive oplevelse af at 
have et arbejde, der er meningsfuldt. 

I projektet har de unge lært om 
temaer som verdensmål, biodiversitet, 
skraldesortering, genbrug og 
genanvendelse, reparation og formidling 
af bæredygtighed. Disse temaer er 
blevet konkretiseret gennem specifikke 
arbejdsopgaver, hvilket giver de 
unge praksisnære erfaringer med 
bæredygtighed. I projektet oplevede vi, 
at det indledningsvist var svært for de 
unge (og for mange voksne for den sags 
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”De unge lærer en masse om 
Verdensmålene i skolen, og om 
biologi og geologi. Men når du 
er ude og se det konkret og 

står med en blomst i hånden, så 
forstår du det på en anden måde 

og får et andet forhold til det, 
hvilket gør at du rent faktisk 

kan værdsætte det, fordi det er 
mindre abstrakt.”

Nis,
Projektkoordinator i FRAK

Gennem snakke om ressourcer, klima og 
miljø blev det langt mere konkret for de 
unge, hvorfor bæredygtige handlinger 
gør en forskel. Vi gjorde verdensmålene 
til noget, de unge kan forstå og handle 
på, og vi formidlede store komplekse 
temaer på en praksisnær måde, der 
gjorde problemstillingerne nære og 
konkrete. Dette har både positive 
effekter på de unge selv, der oplever 
nye handlekompetencer, og for 
deres omgangskreds, som de bliver 
ambassadører over for:

”Jeg har lært mange nye ting, og jeg har tænkt 
mig at tage det med hjem til min familie.”

Dreng, 15 år under workshop om skrald
FRAK fritidsjobber

56
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Projektet har vist, at de unge er 
stolte over at løse opgaver relateret 
til bæredygtighed. Det er fedt for de 
unge at have et fritidsjob, og som 
studier samstemmigt slår fast, så har 
det en lang række positive effekter for 
unge fra udsatte boligområder at få 
arbejdserfaring. Når jobbet derudover 
bidrager til at løse konkrete udfordringer 
relateret til bæredygtighed, giver det de 
unge en ekstra positiv oplevelse af at 
bidrage med noget vigtigt: 

”Det er fedt at jobbet har med verdensmål at 
gøre. Det gør noget godt for miljøet og bidrager 

til andet end at tjene penge.”
Pige (14 år), 

FRAK fritidsjobber

Men det er ikke kun de unge, der får 
et særligt udbytte af det bæredygtige 
fokus. For arbejdsgivere taler det at 
ansætte unge fritidsjobbere fra udsatte 
boligområder i grønne fritidsjobs positivt 
ind organisationens samfundsansvar 
både i forhold til det miljømæssige og 
sociale hensyn. 

”Vi havde egentlig brug for nogen, der kunne 
pleje vores arealer. Men da vi fandt ud af, at FRAK 

kunne gøre det ved hjælp af lokale unge, som 
får et fritidsjob, så syntes jeg, at det gav ekstra 

meget mening.”
Hanna,

Frivillig i Bellahøj Kirke

Det er på den måde medvirkende til 
at styrke arbejdsgiverens CSR-profil 
og gøre dem til frontløber inden for 
bæredygtighed. 
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”I den boligsociale indsats 
i Urbanplanen er vi stærkt 

optaget af at skabe nye 
partnerskaber hvor vi i 

fællesskab kan udvikle nye 
indsatser, der er miljømæssigt 

og socialt bæredygtige på tværs 
af sektorer.”

Søren Løkke,
Samarbejdspartner og boligsocial 

konsulent i 3B/KAB under projektet

Ligeså er der for boligområder klare 
fordele i at have unge fra området 
ansat til at løse grønne opgaver. Der 
er tale om arbejde, som er synligt i 
lokalområdet. Det kan være materielt i 
form af nybyggede plantekasser, mindre 
skrald, grønnere udearealer, pæne 
storskraldsrum etc., der er med til at 
forskønne området. Det kan også være 
relationelt, da udførelsen af opgaverne 
ofte foregår i uderummet, hvor lokale 
beboere kan følge med i og snakke 
med de unge omkring de opgaver, de 
løser. Dermed bidrager jobbene til lokal 
tryghed og bedre sammenhængskraft. 
De unge får en positiv rolle i 
lokalmiljøet i kraft af, at de ansættes 
til at forskønne, vedligeholde og skabe 
bæredygtighedstiltag dér, hvor de bor og 
hænger ud. 
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Model: P
lanMiljø

I modellen til højre har 
vi illustreret de positive 
gevinster, projektet har 
tydeliggjort for hhv. 
miljø og klima, den 
unge, lokalområdet og 
arbejdsgiveren. 
 



Vi håber, at du med dette katalog 
er blevet inspireret til at ansætte 
unge til at løse opgaver relateret til 
bæredygtighed. Som unge Yaw fra 
Urbanplanen siger: 

”Klimaet nok er den vigtigste og mest aktuelle 
problemstilling for os unge i dag. Det er os og 
vores børn som skal leve med konsekvenserne 
af de valg, som bliver truffet i dag. Det faktum, 
at vi unge får lov til at arbejde inden for dette 
felt, er virkelig noget, jeg synes er genialt.” 

Yaw, 18 år,
Tidligere FRAK fritidsjobber, nu FRAK gruppeleder

Hvis du ønsker yderligere viden 
om projektet eller gerne vil have 
hjælp til at komme i gang, er du 
velkommen til at kontakte FRAK. Find 
kontaktoplysninger på hjemmesiden 
www.frak.dk 

http://www.frak.dk


”Vi tror på, at unge, der bor i udsatte 
boligområder, har en stor rolle at spille i at finde 
løsninger på de problemer, som kun bliver større 

med tiden, hvis vi ikke handler nu.”
 

Steffen Plejdrup,
Projektleder i FRAK


