
Et fritidsjob kan puffe sårbare unge i en ny retning og styrke 
deres muligheder for uddannelse og job. Det mindsker sam-
tidig risikoen for kriminalitet og styrker deres selvstændig-
hed og økonomiske bevidsthed. Derfor arbejder vi på flere 
fronter for at få flere udsatte unge i fritidsjob, og det var 
netop det overordnede formål med projektet Måltid, fritid, 
fremtid hvor Red Barnet og Meyers Madhus  knyttede unge 
sammen med mentorer om madlavning. Det skete gennem 
et stærkt samarbejde med kommuner og virksomheder. På 
den måde kunne vi styrke de unges kompetencer og deres 
arbejdsrelaterede netværk og erfaringer. 

Det har vi lært en masse af, og det vil vi gerne dele med dig. 
Her kommer vores 10 vigtigste anbefalinger, hvis du også 
vil hjælpe unge til at få appetit på et fritidsjob og opleve 
positiv forandring i livet.  

Klæd den unge godt på
Introducér til arbejdspladskultur, forventninger til fremti-
den og ikke mindst motivation hos den unge på vejen mod 
et fritidsjob. 

Tænk i fællesskaber 
Det kan være både motiverende og afgørende for de unge 
at være fælles om noget og vise hinanden vejen. Derfor er 
det en god idé at arrangere fællesaktiviteter forud for og 
omkring jobsøgningen. Aktiviteterne skal være menings-
fyldte for de unge, så de opgaver der løses føles ægte. 
Madlavning kunne være ét eksempel. 

Tro på den unges evner
Find en god balance mellem at puffe til den unge og sam-
tidig fodre motivationen for jobbet ved at vise, at du tror på 
hans eller hendes evner til at løse opgaverne. 
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Virkeligheden virker
Det, at den unge oplever at præstere og lykkes, giver selv-
tillid, der kan bygges videre på. 

Skab muligheder for den unge med en mentor
Frivillige mentorer kan sikre, at de unge føler sig set og  
inspirere dem gennem egen erfaring.

Et godt match mellem den unge og virksomheden
Det er vigtigt med et godt match både personligt og fagligt 
mellem den unge og virksomheden. 

Skab et bæredygtigt netværk omkring den unge 
Vær opmærksom og nysgerrig på de unge, du arbejder med 
og hav et netværk omkring dem, så du sikrer, at der bliver 
fulgt op, hvis der opstår udfordringer. Sæt mål sammen 
med den unge og følg op på jobsøgningen. 

Rollemodeller virker motiverende
Både voksne og andre unge, der viser vejen, kan gøre en 
stor forskel. Vær derfor åben om dine egne arbejdserfarin-
ger, inviter virksomheder ind og involver andre unge, som er 
kommet i fritidsjob. 

Involver de unges forældre i processen
Det kan bidrage til accept og opbakning fra forældrene, hvis 
de også er med i processen. Ved at lade de unge vise deres 
forældre, at de kan være selvstændige og løse deres egne 
opgaver, kan det øge forældrenes tro på, at deres barn kan 
få noget ud af et fritidsjob. 

Vær opmærksom på faseovergange i fritidsjobindsatsen
Hvis der er flere elementer i en fritidsjobindsats, skal man 
være opmærksom på at fastholde de unges motivation vi-
dere i næste fase. Hvem sikrer den vedholdende indsats? 
Hvad er rollefordelingen? Hvem gør hvad? Hvem følger op?


