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Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse 

 

Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til 

hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale 

samt afspejler de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet. 

 

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører: 

Uddannelse og beskæftigelse 

Aftalens parter: 

Bo Trivsel: Christian Højholt 

Beskæftigelseschef: Bjarke Hilding Thomsen 

Leder fremskudt jobindsats: Arne Wind Andersen    

Chef for ungeenheden: Birgitte Salling  

Institutionen Gefiongården, Ta’ fat: Susi Lindahl 

Skoleleder Horsens Byskole: Anette Leonhard 

Skoleinspektør Langmarkskolen: Birthe Rasmussen 

Skolechef: Flemming Skaarup 

Problemkompleks for indsatsområdet: 

 

Beboere i de boligsociale områder i Horsens har en væsentlig svagere tilknytning til 

arbejdsmarkedet end beboere i kommunen generelt. På beskæftigelses- og 

uddannelsesområdet ses en række markante negative forskelle mellem de boligsociale 

områder og Horsens Kommune som helhed. Det gør sig gældende både for unge og 

voksne og på tværs af etnicitet. Som det ses af nedenstående boks er andelen af beboere 

i de boligsociale områder, der er på overførselsindkomst og dermed står uden for 

arbejdsmarkedet, markant højere end i Horsens Kommune generelt: 
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 Boligsociale områder  Kommunalt gennemsnit 

På overførselsindkomst i 

procent1  

20-24 år: 20,8 

30-34: 34,9 

 

20-24 år: 10,2  

30-34 år: 13,7  

 

Beskæftigelse 

I rapporten ”En vej til arbejdsmarkedet med boligsociale indsatser” fra 2018 finder VIVE, 

at der er behov for et generelt uddannelses- og beskæftigelsesløft blandt beboere i 

udsatte boligområder - både hvad angår beboere med anden etnisk baggrund, men også 

for beboere med etnisk dansk baggrund2.  

Hovedresultatet i rapporten er, at boligsociale indsatser kan være med til at bane vejen 

ind på arbejdsmarkedet for beboere, som står uden for arbejdsstyrken. Det boligsociale 

beskæftigelsesarbejde fungerer ifølge VIVE som supplement til kommunen, der har 

beskæftigelsesindsats som kerneopgave.  

Fra Landsbyggefondens opgørelse over socioøkonomiske udfordringer i de boligsociale 

områder i Horsens, fremgår det tydeligt, at de boligsociale områder har en 

overrepræsentation af voksne beboere, der står udenfor arbejdsmarkedet3. 

 

Særligt ungegruppen er marginaliseret i den sammenhæng og det ses at 20,8% af unge 

mellem 20-24 år og 34,9% mellem 30-34 år er på overførselsindkomst. Begge målgrupper 

har en markant højere andel, der modtager overførselsindkomst end gennemsnittet i 

kommunen, der for målgrupperne er hhv. 10,2% og 13,7%.  

 

Sundparken er på Transport- bygnings- og boligministeriets (fremover TBB) liste over 

hårde ghettoer4 blandt andet på baggrund af den lave beskæftigelsesgrad i afdelingen. Af 

KÅS tallene5 for afdelingen fremgår det, at i målgruppen 18-64 år står 57,6% svarende til 

571 beboere udenfor arbejdsstyrken. Heraf er 170 unge beboere mellem 18-29 år. I den 

gruppe har 53 (31%) personer dansk baggrund og 117 (69%) beboere ikke-vestlig 
                                                
1 LBF 2018 
2 Gunvor Christensen et al 2018 ’En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser. Evaluering af 
Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne’, VIVE – Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd. 
3 LBF 2018 
4 Transport- bygnings- og boligministeriet 2018 ’Nye ghettokriterier’. https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/bred-aftale-
om-opgoer-med-parallelsamfund  
5 Kås tal 2017 
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baggrund.  

 

For den ungegruppe, der er vokset op i områderne og står udenfor arbejdsmarkedet, 

gælder det at mange kommer med en svag familiebaggrund og ikke har haft mulighed for 

at spejle voksne, der er på arbejdsmarkedet og derved er der en øget sandsynlighed for at 

livsmønstret med offentlig forsørgelse gentager sig. Den ulighed disse unge oplever, 

betyder de får færre chancer foræret gennem forældrene og derved har vanskeligere ved 

at klare sig videre i uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet uden en tæt 

tværfaglig indsats fra vedkommende kommunale instanser mm.  82% af den samlede 

gruppe af beboere, der står uden for arbejdsmarkedet i Sundparken er i aldersgruppen 

30-64 år. Heraf er 29,7% kontanthjælpsmodtagere og 41,6% førtidspensionister.  

I målgruppen kontanthjælpsmodtagere vurderer Horsens Kommune at 69 beboere er 

aktivitetsparate og 18 er jobparate. 

 

I området Sønderbro, der er på TBBs liste over udsatte boligområder6, viser kommunale 

tal, at der bor 867 beboere i området mellem 18-64 år. Heraf står 388 beboere (46%) 

udenfor arbejdsmarkedet. Af den gruppe er 232 beboere i det offentlige 

beskæftigelsessystem7. I samme målgruppe vurderer Horsens Kommune at 105 beboere 

er aktivitetsparate, mens 26 er jobparate.  

I begge områder er den markant største andel af kontanthjælpsmodtagere vurderet til at 

være aktivitetsparate. Det vil typisk være beboere, der har problematikker ud over 

ledighed, som skal håndteres før eller samtidig med en decideret beskæftigelses- eller 

uddannelsesrettet indsats. Det er typisk beboere med fysiske eller psykiske 

problematikker, hvilket peger på at vejen til beskæftigelse for mange er beboerne i de 

boligsociale områder er lang. Vejen til uddannelse eller beskæftigelse kan være lang for 

denne gruppe, som har brug for en længerevarende koordineret tværsektionel indsats og 

små skridt for at nærme sig arbejdsmarkedet8.  

 

Økonomiske udfordringer og fattigdom kan ende ud med at være en barriere for at 

komme i beskæftigelse, fordi det er en betydelig stressfaktor at skulle vende hver mønt 

og frygte for uforudsete udgifter. Har beboeren børn er det en yderligere stressfaktor ikke 

at kunne give barnet de samme materielle standarder som andre familier og skulle frygte 

                                                
6 Transport- bygnings- og boligministeriet 2018 ’Nye ghettokriterier’. https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/bred-aftale-
om-opgoer-med-parallelsamfund 
7 Kommunalt træk maj 2019  
8 CFBU 
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for ikke at have råd til mad, husleje mm.  

 

Uddannelse som vej til beskæftigelse / beskæftigelse som vej til selvforsørgelse 

 

Undersøgelser viser, at uddannelse er den bedste vej til varig beskæftigelse, og det at 

have en profession fremfor ufaglært job, giver bedre ballast til at stå imod 

konjunkturudsving på arbejdsmarkedet og bedre mulighed for aktivt at vælge en 

karrierevej. Derfor er uddannelse et centralt fokusområde i Danmark, hvor det typiske 

mønster er at man i ungdommen tager sin uddannelse og gør sig klar til at træde ind på 

arbejdsmarkedet. Unge uden uddannelse har desuden større risiko for at stå uden for 

arbejdsmarkedet senere i livet, således viser undersøgelser at risikoen for at stå uden for 

arbejdsmarkedet er fire gange så højt blandt de 31-årige, der som 25-årige ikke har fået 

en ungdomsuddannelse, som unge der har taget en ungdomsuddannelse inden de fylder 

25 år9. At fokusere på at få unge i uddannelse i de unge år, giver altså langt større afkast 

både på individ- og samfundsniveau over et helt liv, i forhold til arbejdsløshedsperioder, 

indkomstniveau og reproduktion af negativ social arv10. Særligt forskellen fra ufaglært til 

faglært har betydning for de unges tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket også skal ses i 

det perspektiv at prognoser viser, at det bliver vanskeligere for den ufaglærte gruppe 

fremover, da flere og flere ufaglærte jobs forsvinder11. Ifølge Kora mister det danske 

samfund omkring 200.000 arbejdsår set i et livsperspektiv pr. ungdomsårgang, hvis man 

antager at 30% af de unge, der ikke får højere uddannelse end grundskolen står uden for 

arbejdsstyrken størstedelen af deres liv og mange af de unge kommer fra udsatte 

boligområder12. 

På den baggrund er VIVEs nylige rapport ”En vej til arbejdsmarkedet med boligsociale 

indsatser” bekymrende, da et af hovedfundene i analysen er den lave uddannelsesgrad i 

de boligsociale områder:   

 

 

 Boligsociale Sundparken13 Sønderbro14 Horsens 

                                                
9 https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_risikoen-for-arbejdsloshed-firdobles-uden-
ungdomsuddannelse.pdf 
10 https://www.kora.dk/media/272065/udgivelser_2009_pdf_unges_frafald_erhvervsskolerne.pdf 
11 https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_23000-unge-har-vaeret-uden-job-og-uddannelse-i-
mindst-2-aar.pdf   
12 Kora 2009 
13 Kan alene bruges som indikation af uddannelsesniveauet og er behæftet med en relativ stor fejlmargin grundet at en 
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områder i alt Kommune 

Grundskole 

som højest 

gennemført 

uddannelse i 

procent15 

20-24 år: 34,3 

30-34 år: 41,2 

18-29 år: 30% 18-29 år: 

37% 

 

18-29 år: 

14% 

Absolutte tal 20-24 år:168 

30—34 år:168 

18-29 år: 135 18-29 år: 76  

 

Af Landsbyggefondens målinger fremgår det, at der i de boligsociale områder i Horsens 

ses en bekymrende høj andel af beboere, der ikke går videre i uddannelse efter endt 

grundskoleforløb. I målgruppen 20-24 årige er det 34,3%, der har grundskolen som 

højest gennemførte uddannelse og ikke er i gang med anden uddannelse. De samme tal 

for gruppen ml. 30-34 år er 41,2%. I absolutte tal er det hhv. 168 og 168 beboere, der 

ikke har gennemført anden uddannelse end grundskolen16.   

I Sundparken alene ses der for målgruppen 18-29 årige at 135 personer har grundskolen 

som højest færdiggjorte uddannelsestrin og ikke er i gang med anden form for 

uddannelse17. For Sønderbro gælder at 76 i målgruppen alene har gennemført 

grundskolen som højeste uddannelsestrin.    

 

For en gruppe beboere er uddannelse ikke et oplagt førstevalg. Disse vil profitere af den 

type beskæftigelse, der ikke kræver forudgående uddannelse. Det gælder en række 

ufaglærte jobs hvor selvforsørgelse og ”at komme i gang” vægter højere end et 

forudgående uddannelsesforløb. Det vil typisk være for den borgergruppe der har ringe 

boglige / kognitive forudsætninger for at gennemføre en uddannelse, men i høj grad også 

voksne beboere som ikke har lyst eller forudsætninger for at starte i uddannelsesforløb. 

Her kan et ufaglært job, omend med en større jobusikkerhed, være første skridt til en 

mere permanent ansættelse og langvarig selvforsørgelse.     

 

Fokus på uddannelse 

                                                                                                                                                            
stor andel af målgruppen er anført som uoplyst.  
14 Kan alene bruges som indikation af uddannelsesniveauet og er behæftet med en relativ stor fejlmargin grundet at en 
stor andel af målgruppen er anført som uoplyst 
15 LBF tal juli 2018 
16 LBF tal juli 2018 
17 KÅS tal juni 2018 
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Langmarkskolen, som er den største distriktsskole i de boligsociale områder, monitorer 

afgangseleverne og følger deres uddannelse også efter endt grundskole. Her viser 

Langmarkskolens egne tal at ca. 95% af eleverne stadig er i gang med uddannelse 15 

måneder efter 9. klasses afgangseksamen.  

Dog fremgår det af ovenstående boks i forrige afsnit, at der alligevel er udfordringer med 

unge, der ikke har andet end grundskole som højest gennemførte uddannelse. Dette kan 

tolkes i flere retninger, men det synes at være nærliggende at dels børn fra de boligsociale 

områder også bruger andre skoler beliggende længere væk fra deres bopæl. Dels at unge 

fra de boligsociale områder i Østbyen er tilmeldt ungdomsuddannelser, men falder fra efter 

15 måneder. Det er typisk unge, som prøver flere uddannelser i starten af deres 

uddannelsesforløb. Det skal også nævnes at step10, 10. klasse-centret i 

Langmarksskolens monitorering, tæller som en ungdomsuddannelse, hvilket for mange 

unge er en forlængelse af folkeskolen og ikke nødvendigvis er et skridt videre en egentlig 

ungdomsuddannelse. Step10 tilbyder i sammenhæng med 10. klasse en kombination af 

kurser, der kan hjælpe unge videre ind på ungdomsuddannelserne og er et populært 

uddannelsesvalg for mange unge i Horsens.  

 

Gennemgang af det statistiske materiale fra Horsens Kommune, Landbyggefonden og 

KÅS-tallene med et særligt fokus på ungegruppen i alderen 19-34 år viser en klar 

uddannelses- og beskæftigelsesmæssig udfordring. Der er i målgruppen 19-34-årige 

væsentligt flere end gennemsnittet i Horsens Kommune, der stopper sit uddannelsesforløb 

efter endt grundskole. Af tallene fremgår ligeledes, at der er en overrepræsentation i 

målgruppen, der modtager offentligt forsørgelse.  

Denne overrepræsentation peger på, at de unge ikke i stedet starter i ufaglærte stillinger 

eller på anden vis har en lovlig indkomst, men i stedet går i stå. VIVE18 beskriver ligeledes 

denne tendens i et nationalt perspektiv og peger på tidlig og koordineret indsats mellem 

kommunale instanser og det boligsociale som en løsning på de unges udfordringer i NEET-

gruppen (unge uden beskæftigelse eller uddannelse). 

 

KÅS-tallene for henholdsvis Sundparken og Sønderbro, der er de største afdelinger i 

helhedsplanen, viser samtidig, at der også er en overrepræsentation blandt 

                                                
18 Gunvor Christensen et al 2018 ’En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser. Evaluering af 
Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne’, VIVE – Det Nationale Forsknings- og 
Analysecenter for Velfærd. 
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forældregenerationen, der modtager offentlig forsørgelse. Det peger på en mangel på 

positive rollemodeller i familierne og det peger på en ulige chancefordeling i den unge 

målgruppe.  

Der er ikke nogen voksne til at vise vejen, ligesom de unge mangler en 

forældregeneration, der via netværk, kendskab til arbejdsmarkedet eller økonomisk  

formåen, kan understøtte de unges vej ind i beskæftigelse eller uddannelse.      

Hvordan vi arbejder med indsatsområdet 

Inden for rammerne af indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse vil den boligsociale 

indsats bl.a. arbejde med følgende problemstillinger: lavt uddannelsesniveau, særligt for 

de unge, lav tilknytning til arbejdsmarkedet og økonomisk usikkerhed. I delaftalen 

arbejder vi med fire aktiviteter, som arbejder med forskellige målgrupper, men samtidig 

supplerer hinanden, når det giver mening. De fire aktiviteter er Fritids- og 

lommepengejob, Parat til Job- og Uddannelse; Praktikforløb samt; Økonomirådgivning. 

Herunder ses, hvordan de forskellige aktiviteter arbejder under samme overskrift men 

med forskellige metoder og målgrupper: 
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Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet: 

Formål og mål: 

 

Formålet med at arbejde med uddannelse og beskæftigelse er at flere i de boligsociale 

områder kommer nærmere eller faktisk får sig en uddannelse eller et job. Dette betyder 

bedre trivsel for familierne samt rollemodeller i områderne, hvilket har betydning for 

børnenes chancer for at gå i samme retning. 

 

Konkret vil vi arbejde for disse mål:  

•   At børn og unge klarer sig bedre i skolen, så de i højere grad bliver parate til job og 

uddannelse. 

•   At flere unge i områderne påbegynder uddannelse eller beskæftigelse. 

•   At flere voksne nærmer sig arbejdsmarkedet eller kommer i beskæftigelse. 

•   At flere voksne beboere får ro omkring deres økonomiske situation. 

 

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger): Datakilde: 

At andelen af unge i alderen 20-24 år på 

offentlig forsørgelse reduceres med 10 % i 

perioden 2020-2023 fra 95 til 85 

Baseline (2018: 95) 

Landsbyggefondens områdedata 

At andelen af offentligt forsørgede 

fuldtidspersoner i alderen 30-34 år reduceres 

med 10% i perioden 2020-2023 fra 135 til 121 

Baseline (2017: 135) 

Landsbyggefondens områdedata 

At karaktergennemsnittet ved afgangsprøven 

for 9.kl. nærmer sig det kommunale 

gennemsnit i perioden 2020 – 2023 

 

Baseline 2017/2018 

Boligsociale områder: 5,3  

Kommunale gennemsnit: 6,8  

Landsbyggefondens områdedata  
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Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier: 

 

•   Fritids- og lommepengejob 

•   Parat til job og uddannelse 

•   Praktikforløb 

•   Økonomirådgivning 

Medarbejderressourcer for indsatsområdet: 

Økonomirådgiver: 37 t/ugt. 18.5 t/ugt finansieres af boligorganisationerne udover den 

aftalte medfinansiering.  

Fritids- og lommepengemedarbejder: 37 t / ugt 

Beskæftigelsesmedarbejder 55,5 t / ugt. 

Ledelse 13t/ugt 

Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet: 

Den boligsociale indsats supplerer Horsens Kommunes fremskudte jobcenter i 

Sundparken. Den fremskudte kommunale indsats har til formål at få borgere i området i 

job eller tættere på arbejdsmarkedet. I den fremskudte jobindsats har hver borger en 

myndighedssagsbehandler og en virksomhedskonsulent som arbejder i Sundparken og 

følger borgeren tæt. Samarbejdet mellem den fremskudte jobindsats og Bo Trivsel handler 

særligt om brobygning mellem beboere og jobcenter, hvor jobcenter står for den 

erhvervsrettede del og Bo Trivsel hjælper beboeren med trivsel. Samarbejdet omfatter 

ligeledes Praktikforløb, Økonomirådgivning og Parat til job og uddannelse i det omfang, 

det er relevant. 

Ungdomsskolen driver ungdomsklub i samarbejde med Odinsgaard og Bo Trivsel i 

Sundparken målrettet de 14-17-årige unge i hele området. Ligeledes driver Ta’ fat 

ungdomsklub i Sønderbro området. Begge aktiviteter har adgang til unge i de boligsociale 

områder, hvorfor der foregår gensidig brobygning mellem disse og Bo Trivsel.  
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Særligt fokus på Sundparken der er karakteriseret som ” hård ghetto” 

I forbindelse med udviklingsplan for Sundparken er der nedsat en række arbejdsgrupper 

der hver især skal arbejde med en række opgaver der skal styrke forskellige 

indsatsområder.  

Den boligsociale leder indtræder i 3 arbejdsgrupper:  

•   Arbejdsgruppe 1 beskæftigelse: 

I arbejdsgruppen deltager hhv. Chef for jobcenteret, leder ved jobcenteret 

(integrationsafdelingen), chef for ungeenheden og den boligsociale leder.  

•   Arbejdsgruppe 2 Børne- og familieområdet: 

I arbejdsgruppen deltager hhv. familiechef, sektionsleder familie og forebyggelse, 

skoleinspektør, leder af dagtilbud og boligsocial leder.  

•   Arbejdsgruppe 3 Kultur/civilsamfund, leg, bevægelse og STEAM: 

I arbejdsgruppen deltager Chef for bibliotek, borgerservice og fritid, repræsentant fra 

Teknik og Miljø, repræsentant fra Sund By, repræsentant fra Kultur og medborgerskab, 

leder af dagtilbud i Sundparken, Tværgående Enhed for Læring og den boligsociale leder  

 

Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette 

indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats): 

Organisation Finansiering 

Landsbyggefonden 4.980.000 kr 

Lokal medfinansiering 1.660.000 kr  

Samlet budget for indsatsområdet 7.669.000 kr.  

Konflikthåndtering og underretning: 

Parterne på indsatsområdet er forpligtet til at indgå i dialog om eventuelle konflikter på 

aktivitetsniveau. Konflikter, der vedrører indsatsområdet, rejses og drøftes i styregruppen.  

Der påhviler alle parter et ansvar for straks at gøre opmærksom på kritiske forhold, som 
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må antages at have betydning for samarbejdets fortsatte gennemførelse.  

Der påhviler parterne et fælles ansvar for at sikre indsatsområdets fremdrift og gode 

betingelser for et konstruktivt samarbejde.  

Uenigheder, der ikke kan løses i Arbejdsgruppen eller Styregruppen, viderebringes til 

bestyrelsen for den boligsociale indsats. Her vil bestyrelsen træffe beslutning om 

fremgangsmåde og eventuel handling på baggrund af underretningen.  

    

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 

Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne 

rekvirere ajourførte delaftaler): 

Delaftalen evalueres årligt hvor bestyrelsen i forbindelse med afrapportering af indsatser 

tager stilling til eventuelle ændringer i projektforløbene.  

Delaftalen gælder fra - til:  

01.01.2020 – 31.12.2023 

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj 

skemaer - ét skema pr. aktivitet): 

 

(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at 

orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er 

tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.) 

 

 

Aktivitetsnavn: 

Lommepenge- og fritidsjob (lommepengeprojekter og fritidsjobprojekter i CFBU’s 

Inspirations- og videns katalog) 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

 

•   Mohammad var blevet smidt ud af skolen pga. ballade og ifm. skift til anden skole 
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bliver Bo Trivsel kontaktet. I samarbejde med skoledistriktsrådgiver, skolen og Bo 

Trivsel vurderes at lommepengejob kan være en måde at støtte Mohammad. 

Mohammad starter op i et lommepengejob med tæt opfølgning af den boligsociale 

medarbejder, som fokuserer på mødetider, arbejdskultur, sygdom mm ud fra 

konkrete situationer. Mohammad bliver efterfølgende ansat i en dagligvarebutik, 

hvor han bl.a. bliver kåret som månedens medarbejder, samtidig med at han 

færdiggør 9. klasse.  

Et fritidsjob kan have stor betydning for unges fremtid i forhold til uddannelse og senere 

beskæftigelse. I de udsatte boligområder har kun hver 4. unge fritidsjob, hvor tallet er 

hver 2. i landet som helhed (tal fra 2011-2012)19. Ifølge VIVE er der en sammenhæng 

mellem fritidsjob og uddannelse, således peger deres fund på at 80% af deltagerne i 

fritidsjob eller andre boligsociale ungeprojekter er i gang med uddannelse mod 65% af 

deres jævnaldrende i boligområderne20. 

CFBU peger på, at unge i de boligsociale områder er udfordret på en række parametre, 

særligt er det en udfordring at mange af de unge bredt defineret har mangel på 

forældreopbakning. Det handler blandt andet om forældrenes egen mangel på uddannelse 

eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Forældres manglende kendskab til arbejdsmarkedet, 

gør det vanskeligere at understøtte børnene i retning af uddannelse og beskæftigelse. 

Blandt andet skriver CFBU: 

 

”I mange tilfælde har de unges forældre ikke selv en uddannelse og har måske kun haft 

sporadisk kontakt med arbejdsmarkedet. Forældrene har ikke nødvendigvis den viden, der 

skal til for at give deres børn støtte og vejledning i forhold til uddannelse og arbejde. 

Mange unge mangler derfor en grundlæggende forståelse for og viden om, hvad der skal 

til for at få en uddannelse eller have et job”21.   

CFBUs undersøgelse viser, at børnene har brug for støtte og at forældrene har vanskeligt 

ved at stille med de nødvendige resurser og viden i forhold til at hjælpe deres børn ud på 

arbejdsmarkedet.  

Børn i de boligsociale områder står altså svagere ift. beskæftigelsesmarkedet, end deres 

jævnaldrende. Derfor har de brug for en anden type støtte. Et fritidsjob har nemlig flere 

                                                
19 Inspirations og videns katalog CFBU (2018) s.99 
20 ’En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser. Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser 
finansieret af 2011-2014-midlerne’, VIVE, 2018, s. 54. 
21 CFBU: Inspirations- og videns katalog til nye helhedsplaner 2016, s. 99. 
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afledte positive effekter som har betydning helt ind i voksenlivet. Fritidsjob styrker 

selvtilliden og troen på egne evner, hvilket har afgørende betydning, når de unge 

påbegynder uddannelse og andre jobs. En undersøgelse foretaget af Rambøll viser blandt 

andet at: 

 

”…unge med erfaringer fra fritidsjob i højere grad tager en uddannelse, blandt andet fordi 

de igennem fritidsjobbet får en tro på, at de kan klare sig i uddannelsessystemet, ligesom 

de føler sig bedre rustet til arbejdsmarkedet efter studietiden. 22” 

Et fritidsjob har altså betydning for de unge – også på længere sigt. På den baggrund er 

det nærliggende at bruge fritidsjobprojekter som en udviklingsplatform og som en del af 

en uddannelsesstrategi for unge i boligområderne.  

Lommepengejob kan være vejen til et fritidsjob for de børn der ikke har netværk til at 

hjælpe dem ud i fritidsjob og som et pædagogisk redskab indtil den unge er gammel og 

kompetent nok til at være attraktiv i et egentligt fritidsjob, da mange virksomheder først 

er interesserede i at ansætte unge over 16 år og med afsluttet 9. klasse pga. den 

lovgivning, der gælder på området særligt ift. arbejdsopgaver- og tider.  

Lommepengejob fungerer desuden som et praktisk pædagogisk redskab til børn med 

sociale eller faglige udfordringer i skolen og/eller i fritiden. Et lommepengejob har til 

hensigt at understøtte en positiv udvikling for barnet ved at give barnet andre arenaer at 

udvikle sig på med særligt fokus på børn, der har udfordringer fagligt eller socialt23.  

Et lommepengejob handler om at udfordre barnet på et udviklingssvarende niveau og på 

nogle arbejdsområder, hvor barnet har mulighed for at lykkes.  

Et centralt element i lommepengeprojektet er kontakten til stabile voksne, der følger 

barnets udvikling og kan give støtte der, hvor udfordringerne er størst. Den voksne bliver 

på den baggrund en resursefigur for barnet.  

Den tætte kontakt til stabile voksne samt opgaver, som barnet lykkes med, medfører en 

øget selvtillid og tro på egne evner hos barnet, hvilket har stor betydning for børn, der 

har udfordringer i skolen, familien eller socialt, og de redskaber barnet får i 

lommepengejobbet, kan tages med tilbage og eventuelt afhjælpe barnets udfordringer. 

CFBU peger på, at ved at give unge ansvar og forpligtelser til at udføre definerede 

opgaver, trænes de unge i selvstændighed og opnår konkrete kompetencer, de kan bruge 

i andre sammenhænge. Det afgørende med indsatsen er at barnet får mulighed for at løse 

                                                
22 Rambøll, 2009b 
23 ’Børn og unges uddannelseschancer – De boligsociale indsatsers bidrag’, VIVE, 2018. 
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relevante opgaver der skaber succesoplevelser, der kan inddrages i andre sammenhænge. 

Oplevelsen af at kunne ”finde ud af det” skal styrke motivationen for en bedre social 

trivsel i fritiden og en stærkere tro på faglige evner i skoletiden.  

 

Lommepenge- og fritidsjob bliver derfor her behandlet som en samlet aktivitet, som har til 

formål at støtte unge under 18 til at få et fritidsjob på sigt eventuelt med opstart i 

lommepengejob. Projektet operer derfor med to forskellige målgrupper og dermed også to 

forskellige tilgange til at understøtte den unge: 

1)   Unge, der har brug for en træningsbane, inden de kan påtage sig et fritidsjob 

(lommepengejob).  

2)   Unge, der med råd og vejledning, selv kan finde et fritidsarbejde.   

Målgruppe 1 – træningsbane/lommepengejob 

Målgruppe 1 er unge, der ikke på egen hånd kan finde et fritidsjob. Det er samtidig unge, 

som skal have støtte til at fastholde et fritidsjob og kunne fungere inden for 

arbejdspladsens rammer. CFBU anbefaler, at man er særlig opmærksom på denne 

gruppe, da behovet og effekten her er størst24. For målgruppe 1, skal der skabes en 

træningsbane, hvor de unge kan lære redskaber, de har behov for, for at kunne fungere 

på en arbejdsplads. Lommepengejob skal dels fungere som træningsbane for barnet i 

forhold til et fremtidigt (fritids)job, men mest af alt være en arena til at lære at håndtere 

sociale eller faglige udfordringer anderledes som beskrevet ovenfor. Derfor vil opgaverne 

variere alt efter hvilken type problemstillingen barnet kommer med. Opgaverne vil typisk 

være opgaver af enten håndværksmæssig karakter eller lettere oprydningsopgaver, men 

kan også være pædagogiske eller administrative i det omfang den unge har interesse og 

evner for det.  

Et eksempel kunne være sammen med ejendomsfunktionærerne i det område, hvor 

barnet bor. Selve arbejdsopgaverne er dog ikke det væsentlige i indsatsen selvom de skal 

være reelle og konkrete. Det centrale er de voksne der følger barnet har tid og mulighed 

for at stille relevante niveausvarende opgaver, som giver barnet mulighed for at lykkes. 

Derfor følger der altid en god introduktion til opgaven og den tålmodighed, der skal til for 

at barnet føler sig tryg ved at gå i gang med arbejdet. Der er altså oftest behov for 

grundig indføring og løbende supervision, hvilket betyder at lommepengejobberen ikke 

som sådan er en aflastning for personalet eller nødvendigvis en hjælp. Det kan også være 

                                                
24 Louise Glerup Aner og Jon Toft-Jensen, ’Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder’, 
2012, Center for Boligsocial Udvikling (CFBU). 
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lommepengejobberen kun er klar til opgaver som mimer rigtige opgaver, men ikke kan 

forventes at tage en egentlig opgave selvstændigt. Derfor er lommepengeindsatsen også 

støttet økonomisk, da der ikke som udgangspunkt er en forventning til at den unge 

selvstændigt kan varetage relevante arbejdsopgaver.  

 

Varighed og rekruttering  

Et forløb som lommepengejobbere varer op til 6 måneder med mulighed for forlængelse.  

Krav i forhold til skolen er omdrejningspunktet for at få et lommepengejob og derfor skal 

barnet acceptere en række forventninger før indsatsen sættes i gang. Forventningerne 

afstemmes med barnets situation, men vil oftest indeholde: 

•   Reducering af fravær på skolen 

•   Arbejde med lektierne 

•   Andet som vurderes relevant 

Det vil ofte være skolen eller skoledistriktsrådgiveren i samarbejde med aktiviteten 

”skoleparate forældre”, der rekrutterer børn til lommepenge- og fritidsjobindsatsen. På 

den måde sikres, at barnet forstår alliancen mellem den boligsociale helhedsplan, skolen 

og barnets forældre. Lommepenge- og fritidsjob er altså et værktøj, som kan bruges i 

indsatsen ’skoleparate forældre’ eller andre boligsociale aktiviteter. Derudover rekrutterer 

den boligsociale medarbejder løbende til projektet blandt de unge, de møder i områderne 

og i forbindelse med andre projekter. Fx vil det være oplagt at rekruttere igennem de 

børn- og ungeprojekter, der ellers er i gang.  

Derudover forventes samarbejdet med UU/ungeenheden, der møder alle unge ml. 15-17 

år, hvis uddannelsessituation ikke er afklaret.  

En del af målgruppen forventes derudover, som nu, at kontakte Bo Trivsels medarbejder 

via sociale medier som Messenger eller Facebook eller gennem netværk blandt andre 

unge.  
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Forældreopbakning 

CFBU peger på, at varigheden af de unges fritidsjob har en betydning for effekten af 

indsatsen25, hvilket også er en faktor i forhold til at tænke lommepenge- og 

fritidsjobindsatsen sammen, så forløbet kan blive længst muligt.  

Fastholdelse er altså centralt i forbindelse med jobindsatsen for de unge i de boligsociale 

områder. De unge bor (oftest stadig) hjemme, hvorfor forældrene har en stor indflydelse 

og mulighed for at påvirke og understøtte den unges forløb. Barnets forældre indgår i 

indsatsen i det omfang det er muligt. Eksempelvis i forhold til at sikre, at der laves lektier 

hver aften, at barnet møder op til jobbet m.m. og forældrene involveres ligeledes i 

praktiske emner, som fx frikort og mødetider, hvis dette vurderes nødvendigt eller 

behovet opstår hos forældrene. Kontakt til forældrene har til hensigt at styrke opbakning 

fra hjemmet og at tage mindre problemstillinger i opløbet samt fastholde den unge i 

forløbet. Lommepengejob kan være vejen til et fritidsjob, som beskrevet nedenfor, men 

det kan også være en et element i brobygning til foreningsliv, der kan være med til at 

fortsætte den positive udvikling. Den unge og familien vil derudover ofte blive tilbudt 

andre aktiviteter i helhedsplanen, hvis det vurderes relevant, det kan fx være 

familieværksted som beskrevet i delaftalen Forebyggelse og Forældreansvar. Dette vil ske 

både sideløbende og efter en lommepenge- og fritidsjobindsats. 
 

Målgruppe 2 - efter lommepengejobbet/Fritidsjob 

Efter en lommepengeansættelse undersøges der muligheden for at overgå til et fritidsjob 

De unge som har været i lommepengejob overgår således naturligt til målgruppe 2, så der 

ikke bliver ophør i den positive udvikling. 

De unge, der har nemmere v ed at finde et fritidsjob og alene mangler lidt guidning eller 

nogle få retningslinjer er desuden placeret i målgruppe 2. Det er typisk unge, der selv 

henvender sig med behov for assistance til noget praktisk ifm. fritidsjobsøgning. Det 

drejer sig fx om at finde opslåede fritidsjobs, sende en u/opfordret ansøgning, skrive cv, 

gå til jobsamtale m.m.  

Den boligsociale medarbejder støtter og vejleder den unge i forbindelse med den 

specifikke udfordring og støtter den unge efter ansættelse, hvis der opstår spørgsmål eller 

udfordringer.  

Aflønning af målgruppe 2 sker i virksomheden i forbindelse med ansættelse af den unge 

efter ordinære vilkår. 

                                                
25 Ibid. 
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Synlighed i boligområdet 

Særligt lommepengejobbernes arbejdsopgaver vil typisk blive placeret i eller omkring eget 

boligområde. Det bidrager til en synlighed i området og til at den unge kan vise andre 

sider af sin personlighed. Med det følger et andet syn på den unge fra omgivelserne og 

derfor også potentielt en anden kategorisering. Fx kan en stempling som ”ballademager” 

ændres til ”dygtig ung mand”, når den unge hjælper til med at holde et boligområde rent. 

Denne transformation sker over tid gennem positive oplevelser, som områdets beboere 

har med den unge og det nye lommepengejob (og italesætter det overfor andre i 

området). Når den ydre stempling ændres, sker der samtidigt en tranformation af den 

unges selvopfattelse og indre stempling26.  

Lommepenge- og fritidsjobbet har med andre ord flere positive facetter og bidrager 

ligeledes til tryghed og trivsel i området. Dels vil den nære kontakt til stabile voksne 

hjælpe den unge til at øge selvværd igennem opgaveløsning og medfølgende ros og dels 

kan andre beboere i området se den unge fra nye sider og understøtte en 

historiefortælling om den unge som andet end ballademager. Den ændrede 

historiefortælling har potentiale til at påvirke den unge i en ny og mere positiv retning. 

Dette gælder naturligvis også hvis den unge får lommepenge- eller fritidsjob uden for 

boligområdet om end i mindre koncentreret dosis, den unges positive udvikling vil stadig 

bidrage til den unges ry i boligområdet og skabe tryghed, når naboer mm ved at den unge 

er i arbejde og ikke har tid til fx at hænge på gaderne. 

 

Rekruttering af virksomheder til aktiviteten 

De boligsociale medarbejdere har igennem tidligere jobskabende aktiviteter for børn og 

unge opbygget et mindre virksomhedsnetværk, som gerne stiller sig til rådighed. 

Derudover vil en arbejdsopgave for den boligsociale medarbejder dels være at 

vedligeholde nuværende virksomhedsnetværk og dels at opdyrke nye virksomheder til 

netværket. I forbindelse med lommepengejobs vil Bo Trivsel ligeledes selv engagere unge 

i lettere opgaver fx i beboerhusene, lokalområderne og de boligsociale aktiviteter.  

Formål og mål: 

Formålet med lommepenge- og fritidsjob er at give den unge en introduktion til 

                                                
26 Becker. S Howard: Outsidere s.29-30 
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arbejdsmarkedet med den støtte den unge har behov for. Lommepenge- og fritidsjob øger 

sandsynligheden for at den unge uddanner sig eller er i beskæftigelse som voksen, hvilket 

kan være særligt relevant, hvis den unge mangler rollemodeller. Derudover er 

lommepenge- og fritidsjobindsatsen et stabiliserende pædagogisk værktøj for den 

boligsociale indsats til at hjælpe den unge til fx at færdiggøre skole, forebygge 

ungdomskriminalitet mm. særligt for unge som mangler positive rollemodeller.  

Målet med lommepenge- og fritidsjobindsatsen er følgende:  

•   At skabe succesoplevelser gennem praktiske opgaver. 

•   At snuse til arbejdsmarkedet. 

•   At unge lærer, hvad det vil sige at få og fastholde et arbejde 

•   At få stabile voksenrelationer udenfor familien som kan være rollemodeller. 

•   Bryde begyndende negativ adfærd. 

•   Bryde negativ gruppedannelse. 

•   Fremme tryghed i boligområderne. 

•   Højne karakterniveauet for folkeskolens afgangsklasser 

•   Flere unge starter på uddannelse efter endt folkeskole 

Målgruppe(r): 

Målgruppen for lommepenge- og fritidsjobindsatsen er unge i de boligsociale områder i 

alderen 13-18 år: 

•   Målgruppe 1: er unge i alderen 13-16 år, der har svært ved at imødekomme faglige 

krav fra skolen og som ofte, i en for tidlig alder, oplever for mange faglige nederlag 

på skolen. Derudover indeholder målgruppen også børn, som har vanskeligt ved at 

begå sig socialt på skolen og i fritiden eller som er på vej ud i en negativ adfærd 

eller indgår i negative gruppedannelser. 

•   Målgruppe 2: er unge i alderen 15-18 år, som enten har været i lommepengejob 

eller som har brug for råd og vejledning til at få et ordinært fritidsjob. 
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Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

25 unge i alderen 13-17 får et 

ansættelsesforhold 

Boligsocial medarbejder 

Ansvars- og rollefordeling: 

Bo Trivsel rekrutterer unge gennem samarbejde med skole, daginstitution, 

skoledistriktsrådgivere og evt. familieafdelingen. Det vil ofte være skolen i samarbejde 

med aktiviteten ”skoleparate forældre”, der rekrutterer børn til lommepengeindsatsen. 

Bo Trivsel står for kontraktforhold og igangsættelse af lommepengejobbet, samt løbende 

opfølgning og evt. brobygning i job, foreningsliv eller andre boligsociale eller kommunale 

indsatser.  

Såfremt lommepengejobbet etableres i Bo Trivsel sørger Bo Trivsel for niveausvarende 

opgaver til barnet samt tæt opfølgning på barnet og opgaveløsningen.  

Den boligsociale medarbejder står for rekruttering og opfølgning for målgruppe 1. Den 

boligsociale medarbejder står for råd og vejledning for målgruppe 2.  

Skolen, skoledistriktsrådgiverne samt uu/ungeenheden forventes at levere unge til 

projektet, hvis de møder unge, der ville gavne af lommepenge- eller fritidsjob. 

Den boligsociale medarbejder vedligeholder og oparbejder erhvervsnetværk i det omfang 

det giver mening og er muligt. 

Aflønning af målgruppe 1 sker som udgangspunkt af bo trivsel, aflønning af målgruppe 2 

sker i virksomheden i forbindelse med ansættelse af den unge efter ordinære vilkår. 

  

 

 

 

Aktivitetsnavn: 

Parat til job og uddannelse (CFBU beskæftigelsesmentor) 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 
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•   Karina har flere uafsluttede uddannelser bag sig. Hun lider af depression og står 

overfor en stor operation. Hun vil gerne i butik igen. Karina har haft svært ved at 

navigere i uddannelsessystemet og har troet hun kunne mere og har derfor haft en 

del nederlag. I parat til job- og uddannelse, deltager den boligsociale medarbejder i 

samtaler med Sofie og UU og hjælper med at få lavet aftaler og komme afsted. 

Hun er desuden glad for gruppen og føler sig tryg, når hun kommer. Sofie starter 

efterfølgende i et EGU-forløb i en dagligvarebutik. 

 

I de boligsociale områder i Horsens Kommune er andelen af unge uden højere gennemført 

uddannelse end grundskole væsentligt højere end i resten af kommunen. For mange 

betyder det ikke nødvendigvis at de i stedet overgår til beskæftigelse og der er stor risiko 

for at disse unge forbliver i NEET-gruppen, der står uden uddannelse eller beskæftigelse. 

For denne målgruppe er det afgørende, at de bliver grebet tidligt og at aktører omkring de 

unge i første omgang får afklaret den unge, og derefter får bygget bro til uddannelse eller 

beskæftigelse baseret på den unges kompetencer og ønsker27.  

Parat til Job og Uddannelse tilbyder i samarbejde med UU et afklarende forløb for de unge 

i NEET-gruppen gennem et fokus på kompetenceudvikling, sundhed, virksomheds- og 

uddannelsesbesøg, snusepraktik samt fællesskab. Formålet med projektet er dels 

udvikling af kompetencer og ønsker, dels at komme tættere på, og måske endda i gang, 

med uddannelse eller arbejde.  

 

Fagligt indhold 

Den unge, der ikke er i gang med uddannelse og desuden står uden for arbejdsmarkedet 

har ofte allerede inden afslutning af grundskolen været uafklaret i forhold til fremtiden og 

derfor stået uden konkrete planer for uddannelse og beskæftigelse28. Det er derfor vigtigt 

allerede tidligt at få afklaret og undersøgt, dels hvad de unge har lyst til og dels, hvilke 

udfordringer, de står overfor.  

Forløbet Parat til Job og Uddannelse har løbende optag for ikke at tabe unge, der 

eventuelt falder fra uddannelse eller mister beskæftigelse i løbet af et semester.  

Forløbet foregår en dag om ugen og følger typisk en fast form, der starter med 

                                                
27 https://www.sfi.dk/publikationer/en-vej-til-arbejdsmarkedet-med-de-boligsociale-indsatser-14293/ 
28 https://www.sfi.dk/publikationer/en-vej-til-arbejdsmarkedet-med-de-boligsociale-indsatser-14293/ 
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træning/fysisk afklaring, fælles madlavning og spisning og derefter virksomheds- eller 

uddannelsesbesøg eller individuelt tilrettelagt forløb. Indholdet er fleksibelt i forhold til 

den unges ønsker og barrierer eller gruppens dynamik, men der vil være fokus på 

sundhed, fællesskab og konkrete virksomheder/uddannelser.  

Udsatte børn samt børn fra udsatte boligområder klarer sig oftest dårligere i skolen og får 

derfor lavere karakterer i Dansk og Matematik. De unge i Parat til Job og Uddannelse 

starter derfor forløbet med en faglig afklaring gennem tests i matematik og dansk 

foretaget af Netværkslokomotivet (FOA og VUC der i samarbejde underviser borgere i 

dansk og matematik på FVU-niveau). Viser resultatet faglige udfordringer, vil den unge 

blive tilbudt forløb derigennem for at højne det faglige niveau, det kan være særligt 

relevant, hvis den unge er ordblind eller to-sproget, da Netværkslokomotivet har særlig 

erfaring med disse grupper.  

Ønsker den unge at gå videre i beskæftigelse, vil der være individuelt tilrettelagt forløb, 

som hjælper den unge med cv og jobsøgning.  

Derudover vil der for alle unge være oplæg og diskussioner om arbejdspladskultur og 

arbejdsmarkedsvilkår, ligesom selve det at møde op i forløbet, melde sig syg, engagere 

sig i forløbet osv. vil være træning til et fremtidigt uddannelses- eller jobforløb, da det er 

’learning by doing’ og kan sætte gang i gode snakke og løsninger på den unges eventuelle 

udfordringer.  

Den unge vil typisk komme med en svag familiebaggrund uden mulighed for støtte eller 

viden i forhold til uddannelse og job hjemmefra og hvor forældrene står udenfor 

arbejdsmarkedet og derfor ikke fungerer som rollemodel for den unge i det henseende29. 

Forløbet fungerer derfor som en mulighed for dels at få snuset til, hvad det vil sige at 

have et job eller en uddannelse, dels at stifte bekendtskab med hvilke muligheder der er, 

inden beslutninger om fremtiden skal tages. I forløbet vil der derfor hver uge være besøg 

på relevante lokale virksomheder eller uddannelsesinstitutioner og der vil være mulighed 

for at tilrettelægge snusepraktik både i forhold til konkrete virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner, hvis det vurderes relevant for den unge.  

 

Sundhed og fællesskab 

Udover den faglige del, herunder kompetenceudvikling, virksomheds- og 

uddannelsesbesøg og konkret og praktisk viden om arbejdsmarkedsforhold, fokuserer 

                                                
29 Christensen, Gunvor et al, ’Børn og unges uddannelseschancer - De boligsociale indsatsers bidrag. Evaluering af 
Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne’, Vive, Rambøl og Naboskaber. 2018. 
https://pure.sfi.dk/ws/files/1845515/VIVE_Uddannelse_e_pub.pdf 
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Parat til Job og Uddannelse på sundhed – herunder fysisk sundhed i form af træning og 

sund mad, men også mental sundhed med fokus på fællesskab, robusthed og 

succesoplevelser.  

Hver mødegang starter med fysisk træning. Den første træningsgang starter med en 

fysisk afklaring af den unge i træningscenter, hvorefter den unge får tilrettelagt træning 

efter eventuelle skavanker og udfordringer. Træning kan give den unge, særligt dem, som 

måske aldrig har bevæget sig, overskud og selvtillid30 samt succesoplevelser og tro på 

egne evner31. Disse positive effekter kan gavne den unges overskud til at påbegynde job 

eller uddannelse og troen på, at de kan. Sund mad giver på samme måde overskud, og at 

lave det sammen giver både godt fællesskab og troen på egne evner, når man får succes 

med at lave et sund og velsmagende måltid mad. Parat til Job og Uddannelse fokuserer på 

at skabe et sundt fællesskab. Gruppen samles om træning og madlavning, der ikke kun 

giver fysisk sunde rammer, men som også bidrager til stærke mentale rammer. Det 

danner udgangspunktet for gruppens fælles målsætning om komme tættere på job og 

uddannelse. Gruppen vil støtte hinanden indbyrdes og Bo Trivsels faste medarbejdere, der 

er med hver gang, vil være en støtte for gruppen - både mentalt og helt lavpraktisk i 

processen.  

 

Fastholdelse 

Gruppefølelsen samt den tillidsfulde relation til den boligsociale medarbejder skal være 

med til at skabe motivation og fastholdelse både på kort og lang sigt32. Når forløbet for 

den samlede gruppe afsluttes, holder den boligsociale medarbejder derfor kontakt til 

deltagerne, der evt. stadig har brug for støtte til at nå helt i mål eller til at drøfte de 

eventuelle udfordringer, der er i forbindelse med opstart og fastholdelse på job eller 

uddannelse. Den boligsociale medarbejder kan derfor hurtigt træde til med hjælp og 

sparring, men kan også bruge sine samarbejdspartnere på uddannelsesinstitutionen, i 

virksomheden, hvis der er etableret kontakt og til kommunale samarbejdspartnere, 

således, at det bliver en koordineret indsats for at fastholde den unge. Falder den unge 

fra vil der være mulighed for at komme i gang med det samme i Parat til Job og 

Uddannelse, der kører med løbende optag, så den unge ikke kommer til at gå hjemme, 

hvis det vurderes gavnligt for den unge af alle i samarbejdet om den unge.  

                                                
30 Penedo FJ, Dahn JR. Exercise and wellbeing: a review of mental and physical health benefits associated with 
physical activity. Curr Opin Psychiatry. 2005;18(2):189-93. 
31 Bredgaard TJ, H.H; Madsen, M; Dahl, M.R.; Hansen, C. Hvad virker i aktiveringsindsatsen? ; 2011 
 
32 https://www.cfbu.dk/loesninger/samarbejde-mellem-uu-vejledninger-og-helhedsplaner/ 
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Handleplan 

Mange af de unge, der befinder sig i NEET-gruppen har andre udfordringer end ledighed fx 

psykiske og sociale problematikker, og en indsats som Parat til Job og Uddannelse, vil for 

denne gruppe ikke være det eneste tiltag for at få den unge i job eller uddannelse, men 

en del af et udviklende eller afklarende forløb i regi af UU eller jobcenter. Er målet 

udvikling eller afklaring laves en handleplan forud for forløbet i samarbejde med den 

unge, den unges sagsbehandler og den boligsociale medarbejder. Handleplanen skal have 

et klart formål, som fx kan handle om mødestabilitet, funktionsbeskrivelse eller andre 

forhold, der gør sig gældende i forhold til uddannelse/arbejdsmarked. Konkrete 

udfordringer kan være at melde tilbage, komme ud af døren om morgenen, turde tage 

kontakt, være i rum med andre mm.  

Handleplanen justeres løbende, hvis dette vurderes nødvendigt af den boligsociale 

medarbejder i samarbejde med sagsbehandler og den unge. Opfyldes handleplanens 

formål ikke, laves der overdragelsessamtale ift. at få beskrevet sammen med 

sagsbehandler, hvorfor handleplanen ikke blev opfyldt, så den unge bedst muligt kan 

hjælpes videre.  

 

Formål og mål: 

Formålet med Parat til Job og Uddannelse er at give unge konkrete værktøjer og 

succesoplevelser, som de kan bruge efterfølgende for at kunne starte i uddannelse eller få 

sig et arbejde. Parat til Job- og Uddannelse fokuserer på en bred vifte af kompetencer 

med fokus på at de unge skal bevæge sig væk fra NEET-gruppen og nærme sig 

beskæftigelse eller uddannelse. 

Konkret vil aktiviteten arbejde for at indfri følgende målsætninger: 

•   At flere unge i områderne påbegynder uddannelse eller beskæftigelse 

•   At fastholde unge i uddannelse og beskæftigelse 

Aktiviteten bidrager til at indfri målene i den strategiske samarbejdsaftale ved at 

understøtte, at flere unge fra boligområdet er i gang med en erhvervsrettet uddannelse 

eller i beskæftigelse ved udgangen af 2023.   



 

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse 
 

24 

Målgruppe(r): 

•   Beboere i de boligsociale områder i NEET-gruppen uden uddannelse eller 

beskæftigelse i aldersgruppen 16 - 30 år. 

Målgruppen for Parat til job og uddannelse er unge mellem 16-30 år i de boligsociale 

områder. Ifølge tal fra Landsbyggefonden er gruppen på 316 beboere (18-30 år) 

Målgruppen er yderligere karakteriseret ved: 

-   Ikke at have gennemført eller være i gang med uddannelse, eller 

-   Unge, der er frafaldstruede på deres uddannelsesinstitutioner. 

-   Unge der kommer fra uddannelsesfremmede hjem og mangler rollemodeller idet en 

eller begge forældre har en historik med offentlig forsørgelse. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

At 15 unge i alderen 16-30 gennemfører 

forløbet Parat til job og uddannelse hvert år. 

Boligsocial medarbejder 

At der udarbejdes handleplaner for alle 

deltagere og at min 50% opfylder 

handleplanens formål.  

Boligsocial medarbejder 

Ansvars- og rollefordeling: 

CFBU peger på, behovet for en koordineret indsats mellem det kommunale 

niveau, skolen og helhedsplanen i forhold til at forebygge, at unge slipper grebet om 

uddannelse og beskæftigelse efter grundskolen, og i forhold til at få fat i de unge, der har 

sluppet taget, har stor betydning for den unges fremtidsmuligheder33.  

Vi ved, at de unge, som havner i NEET-gruppen, ofte allerede i folkeskolen står uden 

konkrete planer for job og uddannelse. Derfor samarbejder boligsociale medarbejdere i 

Parat til job og uddannelse med helhedsplanens Skoleparate forældre og i den 

udstrækning det derudover vurderes relevant i samarbejde med folkeskoler i de udsatte 

                                                
33 https://www.cfbu.dk/loesninger/samarbejde-mellem-uu-vejledninger-og-helhedsplaner/ 
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boligområder, udskolingsafdelingen i Byskolen i Horsens samt step10.  

 

CFBU peger derudover på samarbejder mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser 

som oplagt i forhold til at hjælpe unge i udsatte boligområder i gang med job eller 

uddannelse. UU-vejledere er med til at rekruttere unge i Parat til job og uddannelse. 

Derudover bidrager UU-vejledningen med uddannelsesvejledning, mulighed for praktik 

eller andre kommunale tilbud mm. ligesom UU i tæt samarbejde med den boligsociale 

medarbejder har fokus på fastholdelse af den unge både under og efter forløbet.  

 

Parat til Job og Uddannelse samarbejder derudover med Jobcenter Horsens’ fremskudte 

jobindsats, der har hjemtaget ungegruppen fra UU i forhold til Sundparken, som er 

kategoriseret som ’hård ghetto’ på regeringens redigerede ghettoliste 2018, hvor der 

skelnes mellem udsatte boligområder og ghettoer34.  

 

I de boligsociale områder er der pr. 2017 316 unge i målgruppen, hvoraf projektet 

beskæftiger sig med ca. 15 unge årligt i en periode på 4 år. Jobcenter har kontakt til 

samtlige i målgruppen og henviser/visiterer unge, der kan profitere af projektet.  

 

Andre type samarbejde inkluderer uddannelsesinstitutioner som Learnmark, KUU, VUC; 

virksomheder som har lyst til at have unge i snusepraktik eller vil invitere gruppen på 

besøg eller ligefrem ansætte unge samt Netværkslokomotivet, som tester de unges 

faglighed i fagene dansk og matematik og tilbyder yderligere forløb som tidligere 

beskrevet.  

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj 

skemaer - ét skema pr. aktivitet): 

 

(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at 

orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er 

tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.) 

 

Aktivitetsnavn: 

                                                
34 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, ’ Nye ghettokriterier’, 2018. 
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Praktikforløb (praktikforløb i helhedsplan i inspirationskatalog 2016, CFBU35) 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

•   Amina er 25 år og enlig mor til to små børn. Hun er kommet til Danmark som 

flygtning og har hverken uddannelse eller arbejdserfaring, men har været 

husmor i sit hjemland. Amina er skeptisk i starten af praktikken, men bliver 

hurtigt glad for sine kollegaer og særligt køkkenopgaver og begynder at 

opbygge en arbejdsidentitet og blive mere sikker i sit danske sprog. Efter 

praktikken i det boligsociale starter hun i praktik i et køkken efter eget ønske. 

 

•   Anne er en ung pige med flere psykiske diagnoser. Anne vil gerne arbejde, men 

kan pga. sin sygdom have svært ved at komme ud af hjemmet og være 

sammen med mange mennesker. Praktikken i Bo Trivsel skal Anne 

arbejdsprøves i så mange opgaver som muligt, for at få en grundig beskrivelse 

af hendes arbejdsevne. Samtidig skal hun være opmærksom på at hendes 

privatliv skal fungere, da hun har tendens til at overpræstere på sit arbejde og 

glemme sig selv.  

 

Manglende beskæftigelse er en stor udfordring i de boligsociale områder, som har over 

dobbelt så stor arbejdsløshed som Horsens Kommune som helhed. 

 

 

 

Sundparken Beringsvænget Sønderbro 

(Axelborg, 

Sønderbro, 

Sønderport) 

Axelborg 

alene 

Horsens  

Kommune 

Uden for 

arbejdsstyrken36 

57,4% 

 

59,3% 

 

53% 59,1% 26,1% 

 

En praktikplads for beboere langt fra arbejdsmarkedet i trygge rammer tæt på egen 

bopæl kan have en positiv effekt på social isolation og manglende tillid til egne 

(erhvervsmæssige) evner. Ved at indgå i et socialt og praktisk fællesskab på en reel 

                                                
35CFBU: Inspirations- og videnskatalog til nye helhedsplaner 2016, s. 138. Praktikforløb omtales under 
virksomhedscenter i helhedsplan. 
36 KÅS tal 2018. 
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arbejdsplads, kan man ligeledes få en konkret forståelse af arbejdsmarkedet, hvilket 

kan øge motivationen til at få et job.  

 

Forskning på beskæftigelsesområdet viser, at virksomhedspraktik og løntilskud på sigt 

kan føre til ordinær beskæftigelse37. Det giver netværk og (arbejds)kulturel viden, 

realistisk forståelse af egne evner og muligheder, samt afdækker skjulte ressourcer.  

 

Et praktikforløb er som udgangspunkt udviklende, da det handler om at finde de 

iboende ressourcer hos praktikanten ift. at nærme sig arbejdsmarkedet. En 

praktikplads kan modsat også være et afklarende forløb ifm. borgere i ressourceforløb 

eller sygemeldte. 

 

Målgruppe 

Horsens Kommune har igennem en årrække boligplaceret nye beboere i de 

boligsociale afdelinger blandt andet via den kommunale boligtildeling. Det er ofte 

beboere med multiple sociale udfordringer og svag økonomisk formåen. Dette gælder 

også for beboere, der har boet i de boligsociale områder længe og som har været uden 

for arbejdsstyrken i en længere periode. 

For denne målgruppe skal der derfor ofte iværksættes en helhedsorienteret og relativ 

omfattende indsats for at hjælpe beboere ud på arbejdsmarkedet.  

 

Tidligere var det ofte psykiske problemstillinger, fattigdom eller problemstillinger 

relateret til forskellige typer misbrug. De seneste år har de boligsociale områder også 

modtaget forholdsvis mange primært syriske flygtninge, der har både sproglige og 

kulturelle / uddannelsesmæssige udfordringer. Dertil kommer de traumatiserende 

oplevelser, de har haft i forbindelse med krig, flugt mm. 

 

Et praktikforløb kan være relevant for beboere med svag eller ingen tilknytning til 

arbejdsmarkedet, manglende sprogkundskaber, psykisk eller fysisk sygdom, men det 

kan også være for socialt isolerede beboere, beboere med manglende eller svagt 

netværk eller manglende selvtillid i forhold til egne erhvervsmæssige evner.  

                                                
37 ”Løsninger til udsatte boligområder – Katalog over 33 områdefokuserede indsatser evalueret af Center 
for Boligsocial Udvikling”, CFBU, 2018. 
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En praktikplads i Helhedsplanen kan være en mulighed for at følge en beboer tæt i en 

periode, for at få beboeren tættere på arbejdsmarkedet eller få afklaret psykiske og 

fysiske forhold i et trygt og velkendt miljø. 

 

Opgaver 

Et praktikforløb i væksthusene under den boligsociale indsats kan give beboere langt 

fra arbejdsmarkedet en tryg start eller genintroduktion til arbejdsmarkedet. En 

praktikplads i det boligsociale giver rig mulighed for varierende opgaver fra praktiske 

huslige opgaver i væksthusene til skriveopgaver og relationsarbejde, der nemt kan 

tilpasses den enkelte praktikants evner og behov.  

 

Bo Trivsel har god erfaring med praktikanter i aktivitetshusene både studerende, 

færdiguddannede, flygtninge, mennesker i ressourceforløb, tidligere indsatte mm. I et 

trygt miljø har praktikanten kunne udvikle sin erhvervsmæssige identitet, lært evt. 

talesprog/arbejdssprog, fået faste rammer for arbejdet herunder mødetider, haft 

kollegaer, fået opgaver, som passer til pågældendes formåen osv. 

 

Brobygning 

Derudover er der mulighed for at praktikanten kan deltage i aktiviteter igangsat af 

helhedsplanen eller brugere og frivillige, som kan være med til at skabe konkret viden 

samt trivsel. En praktikplads i det boligområde, hvor man bor, har ligeledes den fordel, 

at man kan blive ved med at benytte sig af de tilbud og aktiviteter, der udbydes, selv 

efter praktikperiodens udløb og derved fortsat kan få gavn af det boligsociale arbejde.  

 

Forløb 

Et praktikforløb gælder sædvanligvis 13 uger i nogle tilfælde med mulighed for 

forlængelse efter gældende lovgivning.  

Praktikken etableres i samarbejde mellem virksomhedskonsulent og sagsbehandler i 

jobcenter, den boligsociale indsats og pågældende borger.  

 

Til opstartssamtalen udfærdiges en handleplan, som følges op til midtvejsevaluering 

halvvejs i praktikperioden og til det afsluttende møde i forbindelse med 

praktikperiodens afslutning. Praktikkens forløb tager udgangspunkt i handleplanen og 

justeres løbende, hvis dette vurderes nødvendigt af den boligsociale medarbejder i 

samarbejde med virksomhedskonsulent og evt. sagsbehandler og praktikant. 
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Handleplanerne tager udgangspunkt i den enkelte beboer og de lovmæssige krav for 

beboerens arbejdsprøvning. Praktikken kan forlænges, hvis det vurderes givtigt for 

beboerens udvikling eller afklaring. 

 

Skema over et typisk praktikforløb:  

Uge -1 -   Samtale med virksomhedskonsulent om praktikforløb.  

-   Beskrivelse af beboer og  

-   drøftelse af formål  

-   samt hvilke opgaver praktikanten kan varetage i en evt. praktik 

Uge 0 -   Møde med beboer, virksomhedskonsulent og boligsocial 

medarbejder.  

-   Præsentation af beboer, udfordringer, udviklingspotentiale. 

-   Præsentation af det pågældende aktivitetshus/praktikopgaven og 

drøftelse af muligheder og opgaver i praktikken.  

-   Handleplan udarbejdes. 

Uge 1-6 -   Praktikopstart.  

-   Beboer gives opgaver som justeres løbende ud fra eventuel 

progression eller stagnering.  

-   Boligsocial medarbejder er i kontakt med virksomhedskonsulent 

ved ændringer i arbejdsopgaver eller bekymrende fravær. 

Uge 7 -   Midtvejsevaluering mellem beboer, boligsocial medarbejder, 

virksomhedskonsulent og evt. sagsbehandler.  

-   Evt. justering af handleplan ud fra det foreløbige forløb. 

Uge 8-12 -   Praktikanten får opgaver i overensstemmelse med den justerede 

handleplan.  

-   Boligsocial medarbejder er i kontakt med virksomhedskonsulent 

ved eventuelle ændringer i arbejdsopgaver eller bekymrende 

fravær 

Uge 13 -   Slutevaluering mellem beboer, boligsocial medarbejder, 

virksomhedskonsulent og evt. sagsbehandler.  

-   Handleplanen og forløbet gennemgås.  

-   Diskussion af beboerens muligheder og fremtid.  

-   Evt. forlængelse af praktik, hvis dette vurderes relevant og er 

muligt inden for pågældende lovgivning.  
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-   Evt. drøftelse af hvilke aktiviteter Bo Trivsel tilbyder som 

beboeren kan tage del i selvom praktikken er stoppet. 

 

 

Formål og mål: 

   

Formålet med praktikindsatsen er at udvikle arbejdsevnen, opbygge en 

arbejdsidentitet og få en forståelse af hvilke arbejdsopgaver, man kan udføre. 

Forskning på området viser, at praktik på sigt kan føre til reelt arbejde.  

Konkret arbejder vi med at  

•   flere kommer tættere på arbejdsmarkedet 

•   flere får en konkret forståelse af hvad det vil sige at have et arbejde 

•   flere får en konkret forståelse af, hvilke opgaver, de kan håndtere  

•   flere bliver beskrevet i deres sag, så de får konkret hjælp 

 
Målgruppe(r): 

1)   Beboere på overførselsindkomst i aldersgruppen 25-65 år 

2)   Beboere med grundskole som højest gennemførte uddannelsestrin i 

aldersgruppen 25-65 år 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

10 praktikanter fra boligområderne gennemgår 

et praktikforløb hos Bo Trivsel pr år. 

Boligsocial medarbejder 

Min 50 % gennemfører deres handleplan Boligsocial medarbejder 

Ansvars- og rollefordeling: 

 

Jobcenter leverer beboere til praktikforløb.  

Praktikanter kan også være beboere, som selv har taget kontakt til Bo Trivsel, 

hvorefter praktikken aftales med beboerens sagsbehandler/virksomhedskonsulent i 

jobcenter.  
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I praktikforløbet aftales handleplan og formål ved praktikken indledningsvist som 

evalueres midtvejs og afslutningsvis med praktikant, 

virksomhedskonsulent/sagsbehandler og medarbejder i Bo Trivsel, eller efter 

gældende praksis ved det jobcenterregi praktikanten hører under. Det kan være den 

fremskudte jobcenterindsats eller ressourceforløb-teamet eller andre relevante 

afdelinger under Jobcenter Horsens eller anden aktør som håndterer pågældende 

beboer.  

 

Bo Trivsel har det daglige ansvar for praktikforløbet og melder løbende tilbage til 

virksomhedskonsulent/sagsbehandler ved afvigelser for handleplanen eller ved andre 

udfordringer fx bekymrende fravær. 

 

 

Aktivitetsnavn: 

Økonomirådgivning (Økonomisk rådgivning og forebyggelse af udsættelser i CFBU) 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

 

•   Karsten og Jette er et midaldrende kærestepar, som har svært ved at overskue 

deres økonomi. De har optaget flere forbrugslån som supplement til 

førtidspensionen, købt telefoner mv. på afbetaling og har ikke altid fået betalt 

deres regninger til tiden. Økonomirådgivningen har hjulpet med at lægge budget, 

kontakte og lave aftaler med kreditorer. Desuden er der blevet sat en stopper for 

lånemulighederne, så parret ikke får sig forgældet yderligere, inden de kommer på 

folkepension, hvorefter pengene vil blive ekstremt små. Økonomirådgivningen har 

dermed været med til at sikre, at parret kan være næsten gældfri, inden de går på 

folkepension, efter de har oparbejdet en samlet gæld på næsten 175.000 kr. over 

de seneste 10 år. 

Som det fremgår af problemkomplekset for området, har de boligsociale områder i 

Horsens en overrepræsentation af beboere, der står uden for beskæftigelse samt en høj 

andel af beboere, der har grundskolen som højest gennemførte uddannelse. Som man 

kan se i nedenstående boks, er det gennemsnitlige indkomstniveau markant lavere end i 
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resten af kommunen.  

 Axelborg Sundparken Sønderbro Horsens 

Kommune 

Gennemsnitlig 

husstandsindkomst38  

320.000 349.607 291.250 514.117 

 

Den høje forekomst af arbejdsløshed betyder en lav indkomst til følge. Derudover er 

mange beboere ansat i lavtlønnede stillinger eller deltidsstillinger, ligesom der i de 

boligsociale områder er mange førtidspensionister.  

Økonomiske udfordringer og fattigdom kan ende ud med at være en barriere for at 

komme i beskæftigelse, fordi det er en betydelig stressfaktor at skulle vende hver mønt 

og frygte for uforudsete udgifter. Har beboeren børn er det en yderligere stressfaktor ikke 

at kunne give barnet de samme materielle standarder som andre familier og skulle frygte 

for ikke at have råd til mad, husleje mm.  

Den boligsociale økonomirådgivning i Horsens hjælper i gennemsnit 100 personer om 

året, hvoraf en stor del af disse er børnefamilier. Dette sammenholdt med de ovenstående 

fakta, kan ses som en klar indikation på, at en stor andel af familierne i de boligsociale 

områder har en svag økonomi og deraf de udfordringer, der følger af en svag økonomi. 

Som det ses af nedenstående boks har den boligsociale økonomirådgivning haft stor 

succes med at reducere i antal restancer/udsættelser siden den begyndte i 2013.  

AAB 

Horsens39 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Restancer 714 536 451 389 354 316 

Advokat 88 69 48 30 27 15 

Udsættelser 10 16 4 5 6 0 

 

                                                
38 KÅS-tal 2016. 
39 AAB Horsens er den eneste boligorganisation i Horsens, der opgør antal restancer, advokat og udsættelser. 
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Økonomirådgivningen møder ofte beboere, der er bagud med deres regninger eller hvis 

gæld er forholdsvis større, end deres indtægt kan bære. Dette kan enten være pga. 

længevarende lav indkomst eller pludselig opstået social begivenhed som fx fyring, 

skilsmisse eller sygdom. Konsekvenserne af beboernes økonomiske udfordringer er både 

personlige i form af stress, dårligere helbred, isolation og i yderste konsekvens udsættelse 

af egen bolig, men også samfundsmæssig i form af udgifter til sociale og sundhedsfaglige 

ydelser40. 

Kommer man i beskæftigelse eller ændres ens indkomst kan økonomien igen være en 

betydelig stressfaktor fordi man så måske ikke længere er berettiget til eller netop er 

berettiget til ydelser som fx boligstøtte og friplads i daginstitution mm.  

Økonomisk rådgivning kan være med til at give ro, så økonomiske spekulationer ikke 

fylder uforholdsmæssigt hos den enkelte beboer. Økonomirådgivning hjælper beboere 

med at få overblik over deres økonomiske situation og dermed forbedre deres 

handlemuligheder, så de har mulighed for at forbedre deres sociale situation og fx 

koncentrere sig om at komme tættere på beskæftigelse41.  

Økonomirådgivningen fungerer derfor også som brobygning til eventuel sagsbehandler i 

kommunen med henblik på at komme nærmere i beskæftigelse. Det kan have stor 

betydning for arbejdsløse beboere at have en uvildig person til at snakke 

beskæftigelsessituationen igennem og den boligsociale indsats fungerer godt som 

brobygger mellem beboer og kommune42.   

Forebyggende arbejde  

CFBU peger på at økonomisk rådgivning kan spare boligselskaberne for 130.000 kr. pr 

1000 lejemål og derudover spare kommunen for et ikke-defineret, men dog betydeligt 

beløb i forbindelse med udsættelser43.  

 

Økonomirådgivningen er effektiv ifølge CFBU, men tager tid at etablere. I Horsens har 

økonomirådgivning været en del af det boligsociale arbejde siden 2012 og er derfor 

allerede etableret og effektiv.  

 

                                                
40 ’Gratis økonomi- og gældsrådgivning i Danmark Kortlægning og mulige modeller for fremtidig forankring’, Kora, 
2016. 
41 Muller et al. 2012 
42 ’En vej til arbejdsmarkedet med boligsociale indsatser’, Vive, 2018 
43 CFBU ’Sociale Viceværter – en effektavaluering af sociale viceværters arbejde mod fogedudsættelser, 2017, s. 5. 
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CFBU peger desuden på at lejere med langsigtede økonomiske problemer, lavtuddannede, 

enlige mænd samt enlige kvinder med børn er i risiko for en fogedudsættelse. Beboere 

med disse karakteristika er overrepræsenterede i de boligsociale områder og 

økonomirådgivning, der ikke i udgangspunktet (men også) først hjælper, når beboerne er 

udsætningstruede, men i stedet har en forebyggende og ofte længerevarende karakter, 

kan betyde at mange beboere får hjælp inden de økonomiske kvaler får omfattende 

konsekvenser og altså længe før restancer, inkasso og fogedudsættelser.  

 

Økonomirådgivning tager tid at opbygge, fordi den bygger på relationer, hvorfor den 

placeres i aktivitetshusene, hvor beboerne kommer og er trygge ved at være eller i 

hjemmene, hvis dette ønskes.  

Siden ændringen i persondataloven (2017) er det ikke muligt for boligforeningerne at 

videresende lister over beboere i restance til den boligsociale økonomirådgivning, men Bo 

Trivsels økonomirådgiver samarbejder stadig med boligforeningerne, som efter samtykke 

med beboerne, giver økonomirådgivningen lov at kontakte dem. Netop derfor er relations 

arbejde vigtigt for økonomirådgivningen.  

Derudover arbejder økonomirådgivning ligeledes forebyggende med individuelle samtaler 

og oplæg i forbindelse med andre projekter i helhedsplanen ligesom økonomirådgivning 

bygger bro til at beboere i kontakt med økonomirådgivningen overgår til andre projekter i 

helhedsplanen som kan have gavn for den enkelte beboer eller familie. 

Indhold 

Økonomirådgivning hjælper med at skabe overblik over beboerens økonomiske situation 

bl.a. ved at sikre at beboeren kan blive i sit hjem og at faste udgifter er betalt.  

Derudover kan det være at sætte gæld i bero eller lavet afdragsplaner med kreditorer, 

lægge budgetter herunder at lave økonomiske prioriteringer, så der ikke betales til 

unødvendige ting. Derudover ydes der generelt råd og vejledning i forhold til økonomiske 

problemstillinger. Målet vil ikke nødvendigvis være at blive gældfri, da indkomsten kan 

være så lav at det ikke vurderes realistisk, men at etablere en holdbar økonomisk 

situation som beboeren kan leve med44.  

Økonomirådgivning består bl.a. af  

                                                
44 ’Gratis økonomi- og gældsrådgivning i Danmark Kortlægning og mulige modeller for fremtidig forankring’, Kora, 
2016. 
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•   Forebyggende arbejde i form af fx samtaler og oplæg. 

•   Rådgivning i korte forløb om enkeltproblematikker fx ansøgning om boligstøtte.  

•   Rådgivning med aktiv bistand i mere komplekse sager inklusive fx overblik over 

økonomi, budgetlægning, aftaleindgåelse med kreditorer i mindre omfang, søge om 

ydelser mm. 

•   Hjælp med ansøgning om gældssanering og/eller støtte til fogedsager. 

•   Brobygning til andre boligsociale aktiviteter både beboerdrevne og i helhedsplanen 

•   Brobygning til kommunale samarbejdspartnere herunder sagsbehandler i jobcenter 

 

Formål og mål: 

Formålet med økonomirådgivning er at skabe overblik og ro over beboeres økonomiske 

situation. Dette skaber bedre trivsel og kan være en væsentlig barriere for at opnå 

beskæftigelse eller en stressfaktor ved beboere som har opnået beskæftigelse.  

 

Konkret arbejder vi for at: 

•   At flere voksne beboere får ro omkring deres økonomiske situation. 

•   At flere voksne nærmer sig arbejdsmarkedet eller kommer i beskæftigelse. 

•   Reducere antallet af udsættelser 

 

Målgruppe(r): 

•   Målgruppe 1: beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet 

•   Målgruppe 2: beboere i lavindtægtsgrupper 

Typiske brugere af økonomi- og gældsrådgivning karakteriseres ofte med følgende 

demografiske og socioøkonomiske kendetegn45:  

• I aldersgruppen 35-49 år  

                                                
45 Muller et al. 2012 
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• Ligeligt fordelt på kvinder og mænd  

• fra lavindkomstgrupper  

• Eneforsørgere  

• Uden arbejde  

• Bor til leje.   

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

At 60 beboere har berøring med 

økonomirådgivning årligt 

Boligsocial medarbejder 

At økonomirådgivningen afholder 3 

undervisningsforløb årligt. 

Boligsocial medarbejder 

Ansvars- og rollefordeling: 

Finansieringen til helhedsplanens økonomirådgivning deles 50/50 mellem Helhedsplanen  

og boligorganisationerne i helhedsplanen.  

Den boligsociale økonomirådgiver har ansvaret for aktivitetens gennemførelse både hvad 

angår individuelle rådgivningsforløb og undervisningsforløb.  

Boligorganisationerne har kontakt med beboere i restance eller med økonomiske 

udfordringer og står for at videreformidle kontakt til Bo Trivsels økonomirådgiver, hvis 

beboeren giver samtykke hertil.   

Dertil kommer at forskellige kommunale enheder der er i kontakt med beboere fra de 

boligsociale områder også ofte henviser beboere med henblik på en gennemgang af 

beboerens økonomiske forhold. På den baggrund opleves Bo Trivsels økonomiske 

rådgivning som en stor resurse for særligt de opsøgende kommunale enheder.   

 


