Fritidsjobindsatsen i
Aalborg Kommune
Center for Tværfaglig Forebyggelse

Fordele ved at ansætte fritidsjobbere
 Hjælpe udsatte unge
 Styrke lokalsamfundet ved at hjælpe un-

ge ind i arbejdslivet.
 Ofte yderst motiverede unge
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Indsatsen
Aalborg Kommune hjælper unge mellem 13 og 17 år
med at få et fritidsjob. Dette gør vi fordi undersøgelser og erfaring viser, at unge som har haft et fritidsjob
klarer sig bedre senere i livet i forhold til uddannelse
og beskæftigelse. Undersøgelser viser, at unge med
fritidsjob har 2-3 gange så høj sandsynlighed for at
gennemføre en ungdomsuddannelse, og på længere
sigt er bedre rustet til at integrere sig på arbejdsmarkedet.

med virksomhedernes behov. Fritidsjob Aalborg arbejder for at hjælpe unge i fritidsjob. Et skridt på vejen i denne proces er at afdække de unges motivation
og behov – som hovedregel i tæt kontakt med den
enkelte unge.

Indsatsen er centreret omkring Fritidsjob Aalborg,
tilknyttet Center for Tværfaglig Forebyggelse under
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Hvad er Fritidsjob Aalborg?
Fritidsjob Aalborg tilbyder hjælp til unge, der finder
det vanskeligt selv at søge fritidsjob. Der hjælpes
med sparring i jobsøgningsprocessen, etablering af
kontakten til virksomhederne, gode råd med på vejen
inden jobsamtalen.

Hvert forløb er forskelligt. Omstændighederne afgør,
hvor meget direkte kontakt Fritidsjob Aalborg har med
de unge, men det efterstræbes altid at møde den unge mindst én gang. De unge hjælpes med at udforme
et CV og skrive ansøgninger, da det som ung kan
være svært at vide, hvad man skal skrive i en ansøgning, når man gerne vil til en jobsamtale hos en virksomhed. Forud for en jobsamtale bliver der givet gode råd med på vejen, så den unge er klædt godt på til
samtalen med virksomheden.

Fritidsjob Aalborg tilbyder desuden virksomhederne
hjælp til at rekruttere fritidsjobbere, og står således
for de indledende samtaler med de unge og matcher

Erfaringer fra virksomheder
Da vi spurgte Jakob Dige, Butikschef i Rema 1000 i
Hasseris om, hvad det giver hans virksomhed, at ha

Fritidsjob Aalborg har den primære kontakt til virksomheder, og står til rådighed, hvis der fra virksomhedens side opstår spørgsmål om ansættelsesforholdet.

ve en fritidsjobber ansat, svarede han: "Det giver
mangfoldighed. Vi har haft unge fra Fritidsjob Aalborg herunder unge som har haft forskellige problemer, som vi faktisk har hjulpet på ret køl – det føler
jeg er en virksomheds ansvar at tage hånd om.. som
butik har man et ansvar for at have mangfoldighed.
Kunderne kan godt lide, at der er unge mennesker –
det hører jeg, når jeg står og snakker med dem"
Da vi spurgte ham om, hvilke overvejelser han havde gjort sig inden ansættelsen af de udsatte unge,
svarede han:
”Vi gjorde overvejelser om, hvad der skulle til for at
de unge mennesker kunne få en god start når de
kommer ind. Tit er det jo deres første job. Efter 14
dage samler vi op på det for at sikre os, at de har
vænnet sig til virksomheden, og at det ikke var for
overvældende første dag. For det er vigtigt, at de
unge er trygge og at man får dem oplært ordentligt –
ellers spilder man rigtig meget værdifuld tid"

Fritidsjob Aalborg hjælper med


Nem kontakt til

unge som ønsker et

fritidsjob


At motivere og forberede den unge til
jobbet.



Vejledning af virksomheden i forhold til
ansættelse af ungarbejdere.

Jakob Dige udtaler ligeledes, at han også i fremtiden
vil ansætte udsatte unge i fritidsjob.:
"...fordi det er en del af vores værdier og holdninger.
Hvis ikke jeg selv i sin tid havde kunnet komme ind
og arbejde som ung, så tror jeg ikke jeg var kommet
ind i det her fag. Hvis der var nogen der gav mig
chancen dengang, så skylder jeg også at give det
videre.”
Lykke Christensen, Landechef for Leos Legeland i
Danmark blev spurgt om hendes erfaringer med udsatte unge i fritidsjob:
"Når man ansætter en fritidsjobber, så får man en
medarbejder, som er taknemmelig for at have fået
chancen og som har lyst til at være der – og som
man muligvis også kan ansætte bagefter. Jeg vil helt
klart anbefale det til andre virksomheder"
"Fordi det er søde unge mennesker. De kan løse
nogle opgaver for os og nogle af dem falder faktisk
rigtig godt ind i medarbejdergruppen.”
”Vi vil gerne vise, at vi også har et ansvar ude i lokalområdet – at vi gerne vil have, at de unge mennesker bliver hjulpet godt på vej – og der er et fritidsjob
rigtig, rigtig godt. Så kan man komme ind og prøve,
hvordan det er at være i en virksomhed og på en
arbejdsplads – hvordan det er at have kolleger. Dét
vil vi gerne hjælpe de unge med"
I Børnehuset Løvvangen har man ligeledes rigtig
gode erfaringer med at have udsatte unge i fritidsjob
ansat. Vi har snakket med institutionens pædagogiske leder, Anitta Søgaard-Jacobsen:
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”Når man ansætter en fritidsjobber, så
får man en medarbejder, som er taknemmelig for at have fået chancen og
som har lyst til at være der – og som
man muligvis også kan ansætte bagefter.”
”Jeg vil helt klart anbefale det til andre
virksomheder.”

"At have fritidsjobbere ansat giver os ro og rum til at
være sammen med børnene. Pædagogerne behøver
ikke tage sig af alle de praktiske opgaver – fylde op på
badeværelserne, feje, ordne opvask og vasketøj – alle
mulige praktiske opgaver. Der er en helt anden ro om
eftermiddagen. Det er helt klart, at i de perioder, hvor vi
ikke har nogen fritidsjobbere, er eftermiddagene mere
hektiske, end i de perioder hvor vi har. Det betyder også
at forældrene bliver mere tilfredse"
De unges historier
Af respekt for de unge er navne anonymiserede.
Morten er 15 år og går i en specialklasse. Han kommer tit på et af Aalborg Kommunes fritidscentre, og en
dag hjalp han til med at flytte nogle kasser. Efterfølgende foreslog en af pædagogerne, at Morten kunne blive
ansat i et fritidsjob. Pædagogen undersøgte muligheden
herfor, og efterfølgende lavede pædagogen og Morten i
samarbejde en plan for arbejdsopgaver og arbejdstid.
Nu arbejder Morten 2 timer ad gangen 2 dage om ugen
og har en bred vifte af arbejdsopgaver. Han hjælper
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med at holde fritidscentret pænt og ryddeligt og er rigtig glad for sit arbejde. Især betyder det meget for ham,
at han hver gang han har været på arbejde, skal udfylde timesedler, som hænger på kontoret sammen med
kollegernes – det gør at han føler sig velkommen,
værdsat og ligeværdig. Morten er overbevist om, at
fritidsjobbet giver ham et godt grundlag for at søge arbejde når han bliver voksen og er færdig med skolen.
Yasen er oprindeligt fra Bulgarien og ankom til
Danmark i sommeren 2010. Han havde behov for støtte til netværksopbyggelse og træning i danskkundskaber. Yasen gik i en klasse, der var præget af mange
elever med anden etnisk baggrund end dansk. I sin
fritid kom han ikke så meget uden for hjemmet. Han
havde dog et ønske om at indgå i sociale fællesskaber
med flere dansktalende unge og ville gerne have hjælp
til at flytte sig over i en mere moden tilværelse. Yasen
kontaktede Fritidsjob Aalborg, som fik afdækket hans
motivation og trænede ham i at gå til jobsamtale. Fritidsjob Aalborg etablerede kontakt til en fastfoodkæde i
Aalborg, og efter en jobsamtale blev Yasen ansat i

køkkenet. Tre måneder efter var han blevet forfremmet
til superviser. På skolen oplevede man, at Yasen var
blevet mere moden, bedre rent fagligt, havde opnået et
større netværk og betydeligt bedre danskkundskaber.
Simon er 17 år og bor alene med sin mor. Simons
første 9 år i skole var præget af, at han havde ganske få
venner, og i løbet af det sidste år var han ved at udvikle
social angst. Han tog 10. klasse med, men var ikke meget i skole på grund af sin angst. Simon tog ikke sin eksamen. Han var en intelligent og vellidt dreng – dog meget præget af sin angst. I samarbejde med en UUvejleder og Fritidsjob Aalborg, blev der taget kontakt til
lederen af en dagligvareforretning, da Simon inderligt
ønskede at få et fritidsjob og komme ud blandt andre
mennesker. UU-vejlederen forberedte Simon meget
grundigt til jobbet, og var flere gange på besøg hos lederen af dagligvareforretningen. Den tætte kontakt mellem Simons vejleder og lederen bevirkede, at Simon
kunne føle sig tryg i sine arbejdsopgaver. Efterfølgende
er Simon blevet mere glad og har fået mere selvtillid.
Han har fået mere mod på kontakt til andre mennesker
og vil starte på en ungdomsuddannelse.

tilbudt mange timer. Bilal er rigtig stolt, og har gode
muligheder for at få en læreplads, når han har bestået
eksamen fra HG.
Michael er 16 år og har en ungdomssanktion, som
er en sanktionsform for 15-17-årige lovovertrædere.
Han var involveret i småkriminalitet, og boede sammen
med sin mor i det der betragtes som et udsat boligområde. Michael havde en kontaktperson og mentor, som
kontaktede Fritidsjob Aalborg, så han kunne få hjælp til
at finde et fritidsjob. Fritidsjob Aalborg kontaktede butikschefen hos en dagligvareforretning, og fik arrangeret en jobsamtale. Forud for samtalen fik Michael råd
og vejledning til at håndtere jobsamtalen. Han var rigtig stolt da han fik jobbet. Han har nu været ansat i 3
måneder, og arbejder 6 timer om ugen. Siden han startede i fritidsjob har han ikke været involveret i noget
kriminelt, og hans fremmøde i skolen er ligeledes markant forbedret. Der er gode udsigter til, at chefen vil
forlænge ansættelsen under ordinære vilkår.
Amin er 18 år og har en tyrkisk kurdisk baggrund.
Han har tidligere været på kant med loven, og har fået
en dom for vold. Amin har haft svært ved at følge med i
skolen, og hans sociale liv begrænsede sig til kontakt

Bilal er en ung mand på 18 år med arabisk baggrund. Han havde aldrig arbejdet andre steder end i
familiens pizzeria og troede ikke selv på, at han nogensinde ville komme til at arbejde andre steder. Bilal røg
meget hash, og var en del af en uheldig omgangskreds,
som f.eks. begik tyveri. Det kneb med motivationen i
skolen og både pædagoger, lærere og hans familie var
bekymrede for denne udvikling. En dag opsøgte Bilal
Fritidsjob Aalborg, og sammen fik de talt om hans ønsker for fremtiden. Det stod klart, at Bilal ikke ønskede
at arbejde på familiens pizzeria hele sit liv. I samarbejde
med Fritidsjob Aalborg fik han en jobsamtale hos en
dagligvareforretning i hus. Han fik jobbet og blev hurtigt
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med andre unge med lignende problematikker. Han
fandt fællesskab på gaden eller i det lokale fritidscenter. Amins familie var frustrerede over, at han ofte var i
søgelyset når der havde været ballade i området, også
selvom han ikke var involveret.
Fritidsjob Aalborg hjalp Amin med at få et fritidsjob som
viceværtmedhjælper i det lokale boligområde. Men det
kneb med motivationen, og i stedet fik Amin hjælp med
at etablere en samtale hos en fastfoodkæde i Aalborg.
Her fik han job i køkkenet, og det var mere noget for
ham. Han opdagede glæden og stoltheden ved at tjene
sine egne penge. Amin ved nu noget om at arbejde og
har fået meget mere selvtillid – og ikke mindst har han
en fremtid.
Jan er 18 år og bor alene med sin mor. Jan var tidligere en meget usikker dreng med lav selvtillid og selvværd. Han var tit i konflikt med andre i skolen og fritidsklubben, og fik meget lave karakterer i skolen. Når Jan
blev stillet overfor nye opgaver havde han tidligere tilgangen: ”Jamen, det kan jeg da ikke finde ud af!”. Jans
kontaktperson tog kontakt til Fritidsjob Aalborg, som
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hjalp Jan med at finde et fritidsjob hos en større dagligvarebutik. Han blev ansat med tilskud de tre første
måneder, så der var plads til oplæring og eventuelle
fejltagelser. Jan gjorde arbejdet godt, og blev efter tre
måneder ansat på almindelige vilkår. Da butikken
senere lukkede fandt Jan selv et nyt arbejde. Gennem sine erfaringer med fritidsjob er Jan blevet mere
selvsikker, og han forbedrede desuden efterfølgende
sine karakterer så markant, at han blev optaget på
gymnasiet, hvor han i dag går i 2.g.
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Fritidsjob Aalborg

Fritidscenter Smedegården

Vesterbro 81
9000 Aalborg

Tranumparken 8B
9220 Aalborg Øst

Peter Sant
Tlf. 25 20 00 86
www.fritidsjobaalborg.dk
psn-fb@aalborg.dk

Jess Lauritsen
Tlf. 31 99 04 77
www.fritidsjobaalborg.dk
jtl-fb@aalborg.dk
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