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DET VIL JEG KOMME KORT IND PÅ

• Fremskudte beskæftigelsesindsatser i udsatte 

boligområder

• Fritidsjobindsatser

• Fastholdelse af ressourcestærke beboere



Tilføj billede eller figur 

ved at klikke på et ikon:
Hvad er potentialet for at 

skabe beskæftigelse 

blandt beboerne i udsatte 

boligområder?

Hvad det kræver af 

parterne i og omkring 

indsatsen for at lykkedes?



FOR MERE DETALJERET VIDEN

Læs rapporten og se filmen 

På www.cfbu.dk

Kontakt forfatterne

http://www.cfbu.dk/


FOR MERE DETALJERET VIDEN

Kontakt forfatterne:

Ane Glad: Tlf.: 50894510

E-mail: agl@cfbu.dk

Mette Fabricius Madsen

Tlf.: 30 24 58 18

E-mail: mfm@cfbu.dk



KORT OM INDSATSEN

Formål

• At afprøve metoder til at 

reducere ledigheden i 

udsatte boligområder.

Målgruppe

• Beboere, der er længst 

væk fra arbejdsmarkedet

Metoder

• Helhedsorienteret

• Jobrettet indsats

• Fremskudte jobcentre



EVALUERING

Indsats- og 

kontrolgruppedesign: 

Aktivitetsparate ledige i 

deltagerkommunerne 

- bosat hhv. i og udenfor 

boligområderne.

Effektmål: Ansættelse med 

lønnede timer.

Kvalitative data:

Projektbesøg, interviews.



INDSATSEN HAR BRAGT UDSATTE LEDIGE I DE UDSATTE 

BOLIGOMRÅDER PÅ NIVEAU MED UDSATTE LEDIGE I RESTEN AF 

KOMMUNEN.

Indsatsperiode

Signifikant forskel
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RESULTATER: 
STØRST EFFEKT BLANDT INDVANDRERE

Signifikant forskel

Indsatsperiode
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Langtidsledige 

indvandrere får i 

gennemsnit 32 

lønnede timer pr. 

mdr. 

Motivation og tro 

på at det er 

muligt.



SAMARBEJDE MED BOLIGORGANISATION

 Stille lokaler til rådighed

- gerne sammen med lokale 

tværfaglige aktører

 Samarbejde om borgernes 

barrierer for job

- Gældsrådgivning

- Sociale viceværter mv.



BOLIGSOCIALE METODER

 Gruppeforløb 

- fx forløb for lokale indvandrerkvinder: Ryk 

grænser, tal om arbejdsmarked, social kontrol mv.

 Brug lokalt netværk 

- kvindekrisecenter, 

- sundhedscenter, 

- motionshold osv.

Giv plads til metodefrihed



ANBEFALINGER:
KOM GODT I GANG



HOVEDPOINTER

• Udsatte ledige har gavn af fremskudt beskæftigelse.

• Det gælder særligt indvandrere – herunder langtidsledige og 

indvandrerkvinder.

• En ‘skrabet version’ virker ikke.

• Indsatsen skal tage højde for 

medarbejderens perspektiv. (videndeling, 

metodefrihed og tværfagligt samarbejde)

• Der skal være ledelsesmæssig opbakning.



Tilføj billede eller figur 

ved at klikke på et ikon:

FRITIDSJOBSINDSATSER



FRAK – SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

• Hvad vi tilbyder

• Formidling af vores ungemetode og erfaringer

• Viden om unge på kanten af samfundet

• Rådgivning i forhold til fritidsjobindsatser 

målrettet en særlig udsat målgruppe

• Hjælp til konceptudvikling og fundraising, hvis 

vi indgår som en partner

• Kortlægning og analyse af, hvad det kræver at 

få startet FRAK op i jeres by

• Planlægning og facilitering af læringsprocesser 



FASTHOLDELSE AF RESSOURCESTÆRKE 

BEBOERE/FAMILIER I OMRÅDERNE

Individniveau: 
Familiens konkrete ønsker og 

prioriteringer

Områdeniveau: 
Relationer og interaktion mellem 

beboere og andre lokale

Samfundsniveau: 
Hvordan andre opfatter området



ANBEFALINGER: 

INDIVIDNIVEAU

Arbejd med:

- Muligheden for at præge egen 

bolig

- Etablering af haver

- Interne ventelister

- Mulighed for at købe i 

boligområdet



ANBEFALINGER: 

OMRÅDENIVEAU

Arbejd med:

- Det gode naboskab

- Sociale aktiviteter og 

frivillighed

- Indsatser for udsatte 

beboere

- Faciliteter og tilbud i 

områderne



ANBEFALINGER: SAMFUNDSNIVEAU

Arbejd med:

- Klog kommunikation 

- Ambassadører for området

- Arkitektonisk opgradering fra den helt lille skala til den 

store


