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Forord

High:five har til opgave at assistere landets
virksomheder med at etablere job og uddannelse til
unge, der er i risiko for marginalisering som følge af
kriminalitet
High:five er det første kriminalitetsforebyggende initiativ i Danmark, som er startet af et netværk af danske virksomheder. Med opstarten af High:five har socialt ansvarlige virksomheder således engageret sig aktivt i inklusion af
tidligere straffede på arbejdsmarkedet.
Initiativet styrker på den ene side virksomhedernes sociale engagement, og på den anden side øger det mulig
hederne for, at en udsat gruppe i samfundet kan få en chance for at skabe sig et nyt liv.
High:five har siden 2006 udviklet og forfinet en metode som uafhængig, koordinerende brobygger mellem offent
lige myndigheder og private virksomheder, og metoden har dokumenteret succes. Opgaven har ikke været let:
Vi har diskuteret og debatteret, vi har prøvet af, valgt til og valgt fra. Med offentliggørelsen af denne koncept- og
metodebeskrivelse ønsker vi åbent at formidle High:fives metode og erfaringer.
Konceptbeskrivelsen er tænkt som en ”lærebog”, og vi håber, at den vil tjene til både dokumentation og inspiration.
Koncept- og metodebeskrivelsen er udarbejdet på en måde, så den kan være både:
 t arbejdsredskab for ansatte i High:five
e
en metodebeskrivelse for interessenter
en inspirerende håndbog for personer eller organisationer, der ønsker at arbejde tværgående.
På baggrund af en stor udenlandsk interesse for High:fives arbejde er håndbogen ligeledes oversat til engelsk.
For at sikre en måling af vores resultater og optimering af vores indsats tilstræber vi korte, strukturerede processer i
vores arbejde. Da de unge, virksomhederne og de enkelte situationer er vidt forskellige, vil vores aktiviteter imidlertid også bero på individuelle, situationsbestemte vurderinger.
Det er mit håb, at koncept- og metodebeskrivelsen vil tjene til fremme af den sociale ansvarlighed i samfundet til
glæde for den enkelte og for samfundet som helhed.
Hvis du ønsker yderligere information, står High:fives ansatte gerne til rådighed.

Ole Hessel
Direktør
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Indledning

Det kan være yderst vanskeligt for unge med en plettet straffeattest at komme i arbejde eller
uddannelse og dermed videre til et liv uden kriminalitet. Grundene hertil kan være mange, men en stor
del skyldes manglende information, fordomme, frygt i samfundet og en idé om ”at denne gruppe unge
er andres ansvar”.
I High:five mener vi, at alle har en forpligtelse til at bidrage til et godt samfund. Det skal straffes, når man overtræder samfundets demokratisk valgte love, men når samfundets straf er modtaget og afsonet, skal man behandles på
lige fod som alle andre – dette er også en del af samfundsansvaret.
Hvis de unge med plettet straffeattest ikke hjælpes i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet, vil de på den ene
eller anden måde komme til at ligge samfundet til last – enten ved at begå fornyet kriminalitet eller ved at blive
afhængige af offentlige ydelser. Der er derfor behov for, at samfundet som helhed tager ansvar over for denne
gruppe af unge.
En væsentlig part i dette er også landets virksomheder, som skal motiveres og hjælpes til at nedbryde barrierer i
forhold til målgruppe – til gavn for både den unge og virksomheden. Og det er netop denne opgave High:five er
specialiseret i: High:fives formål er at bistå landets private og offentlige virksomheder med at ansætte tidligere
kriminelle unge i job eller uddannelse.
High:five ønsker ikke blot at etablere job eller uddannelse til de unge med plettet straffeattest. Målet er, at de unge
skal skifte livsstil og forblive i et liv uden kriminalitet. Det er dog vigtigt at understrege, at det altid er den unges
ansvar at komme videre i livet. High:five, virksomheden og alle andre kan kun assistere.

Visionen for High:five
I High:five har vi et ønske om ændre danskernes syn på mennesker med en kriminel fortid og en
eventuel plettet straffeattest.
Vi stræber efter at være virksomhedens foretrukne samarbejdspartner, når virksomheden mangler
arbejdskraft og samtidig ønsker at tage et socialt ansvar.
High:five vil være dem, som har bragt de offentlige myndigheder og det private- og offentlige
arbejdsmarked tættere sammen. På den måde kan et konstruktivt samarbejde omkring
inkludering af udsatte og marginaliserede grupper i samfundet skabes og udvikles.
High:five vil bruges og huskes af alle politiske partier, som et eksempel på en tværfaglig
organisation, der har positiv effekt, som er handlingsorienteret og som formår at bygge bro
mellem eksisterende myndigheder og erhvervslivet.
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”

Hvis de unge med plettet straffeattest ikke hjælpes i uddannelse eller
ind på arbejdsmarkedet, kommer de til at ligge samfundet til last.

5

Hvad er det High:five kan?
High:fives er sat i verden for at assistere landets private og offentlige virksomheder
med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i risiko for
marginalisering på grund af kriminalitet

Herudover skal High:five:
Ændre virksomhedernes holdning til straffeattesten
Holdningsbearbejde i forhold til virksomheder, unge og øvrige partnere/aktører
Etablere og udvikle tværgående samarbejde og netværk
Udvikle og formidle arbejdsmetoder og løsninger

High:fives kompetencer
High:fives særkende er en evne til at arbejde på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder.
High:five er først og fremmest virksomhedernes projekt og virksomhedernes sikkerhed for en effektiv, god proces
og en resultatskabende indsats i forhold til inkludering af de unge på arbejdsmarkedet. Dette kan dog kun lade sig
gøre i et tæt og konstruktivt samarbejde med de offentlige myndigheder.
De ansatte i High:five formår at afklare og matche målgruppen korrekt i forhold til virksomhedernes krav og forventninger, og har samtidig den fornødne tid og de fornødne kompetencer til at motivere og støtte virksomhederne i
arbejdet.
High:five har i dag fundet en plads som en udvidelse af det eksisterende system med fokus på en konkret og vanskelig målgruppe. High:five motiverer og fastholder de unge i et nyt liv, og dette gøres uden meromkostninger for
især kommunerne, der som udgangspunkt har udgiften til ledige. High:five er derfor, i vid udstrækning, anerkendt
som en forlængelse af kommunernes og Kriminalforsorgens1 arbejde, og som et værdsat og vigtigt bindeled til virksomhederne.

1

Betegnelsen ’Kriminalforsorgen’ dækker her alle dele af myndigheden: Direktoratet (Kriminalforsorgens ledelse og administration), fængsler, pensioner, KIF-afdelinger
(Kriminalforsorgen i friheden), fodlænkekontor og kontor for samfundstjeneste.
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High:five fremmer den sociale ansvarlighed
High:five er upolitisk, men samarbejder med alle politiske partier. Vi udbreder åbent vore erfaringer, og kommer
med konstruktive forslag til løsninger. Samtidig føler vi os forpligtet til at påpege uhensigtsmæssige forhold og
regelsæt, der kan være en hindring for at få unge med plettet straffeattest i job eller uddannelse.
Vi fokuserer på individets og samfundets nuværende behov, men har samtidig fokus på fremtidige behov.
Derfor indgår High:five i projekter, som kan være med til fremme social ansvarlighed. Vi tager samtidig fat i emner,
som vedrører vores målgruppe. Det kan fx. være:
Ændring af ordlyden i straffeattester, så virksomhedsledere kan forstå dem
Indsattes gæld til samfundet efter afsoning
Opkvalificering af indsatte i fængslerne, så deres kompetencer matcher erhvervslivets forventninger uden for
murene21.

High:fives arbejdsfelt
High:five befinder sig i feltet mellem offentlige myndigheder, offentlige og private virksomheder og unge. Enhver
virksomhed og offentlig myndighed arbejder forskelligt, og består af mennesker, der tænker og handler forskelligt.
Blandt de unge er der heller ikke to personer, der er ens. Derfor er High:fives ageren tilpasset den enkelte situation.
Som ansat i High:five må man derfor nødvendigvis kunne handle ud fra de konkrete situationer og omgivelserne.
Dette kræver, at man skal være omstillingsparat, at man har overblik, og at man kan navigere i komplekse, foranderlige situationer.
Modellen32 giver et overblik over High:fives arbejdsfelt.

High:five Arbejdsfelt43på næste side

2

Læs mere herom på s. 42 (afsnit om samarbejdet med Kriminalforsorgen)

3

Udfærdiget af DISCUS A/S i 2011

4

De elementer, der er nævnt i modellen, er ikke fuldt ud dækkende for de elementer, der i dag indgår i High:fives arbejde, da High:five vedvarende udvider netværk
og metoder.

Indholdsfortegnelse

Hvad er det High:five kan?

7

High:five arbejdsfelter
The Danish Prison and Probation
Service (KIF, prison/pension)
Enter into cooperation agreements

Municipalities (job centres, centre of abuse,
social service departments)

Police

Enter into cooperation
agreements

Influence attitude (barriers)

Enter into cooperation
agreements

Develop new cooperation models

Develop new cooperation models
Dialogue with contact persons
in the Danish Prison and
Probation Service

Arrange conversations
during prison visits

Dialogue with the Police
(status on a young person)

Follow-up on young
people in education/job

Involve social workers and
business consultants

Arrange conversations
during prison visits

Dialogue about specific
possibilities of support

Establishment of job and
education match

Young people
Inform young
people in prison
about High: five

Businesses
Conversations
during prison visits

Job search fairs

Online registration
function

Arrange contact
to role models

Arrange follow-up
conversations

Information
seminars (e.g. in
connection with
job search)

After-care
(telephone contact, proactive)

Tool box
(online)
Co-ordinator in contact with
municipalities

Various ways
of mentor
support

Education guidance
Job and education match

Hotline
function

Co-ordinator in contact
with edu. institutions

Follow-up on
the process of
the young

Participate in
job interviews

Social support (family,
doctor, bank etc.)
Assistance in
writing applications

High:five

Partnership agreement on
basis training course
Follow-up on
trainee period
Approve trainee agreement in connection with
apprenticeship

Establishment of
training places and
apprenticeship

Upgrading
(employers and mentors)

Basic training
course in prisons
Establishment of training
place, apprenticeship,
other education

Mentor seminars
and network
Establishment
of jobs

Dialogue with
trade unions
Cultivate and
extend business
network
Dialogue with
trade organisations
Dialogue with
professional
organisations
Recruitment of
‘ambassadors’
Develop new
cooperation
models
Influence way
of attitude
(criminal records)

Dialogue about education possibilities
Advise on the target group

Targeted proactive contact

Educational institutions

Bridge-building activities across services /Young people /Businesses /Educational
institutions /Municipality /Prisons /Kriminalforsorgen i Frihed (KIF) /Police
/Affect, develop and influence the attitude in the crime prevention work /General information online /Seats in councils
and committees locally and nationally /Reporting etc. at a political level /Participation and qualification of other development projects /Introductions to various connections /Information of the High:five model internationally /
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Modellen består af 4 cirkler. Det gennemgående princip er, at jo tættere man er på modellens centrum, des tættere
er opgaveløsningen forbundet med High:fives driftsmæssige kernefunktioner med etablering af job og uddannelsesmatch.
High:fives kerneopgaver (centrum af cirklen) er at etablere job- og uddannelsesmatch til unge med en kriminel
fortid. Opgaverne er opdelt i forhold til den enkelte samarbejdspartner, som udover unge og virksomheder, er uddannelsesinstitutioner, kommuner, Kriminalforsorgen (fængsler og pensioner mv.) og politiet.
High:fives brobygningsfunktioner (næst inderste cirkel) kobler sig til kerneopgaverne, og går på tværs af de nærmeste samarbejdspartnere: Unge, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner, Kriminalforsorgens fængsler
og pensioner samt politiet. Dette arbejde er en altafgørende forudsætning for at kunne udføre kerneopgaven.
High:fives opsøgende og formidlende arbejde over for unge, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner,
Kriminalforsorgen og politiet (næst yderste cirkel) rækker ud over den driftsmæssige kerne, men har vist sig afgørende for at danne grundlaget for at kunne udføre kerneopgaven.
High:fives langsigtede bestræbelser på generelt at udvikle og holdningspåvirke (yderste cirkel) sker i forhold til
mange forskellige interessenter i det kriminalpræventive arbejde51. Arbejdet har som langsigtet mål at skabe bedre
vilkår for at løse kerneopgaven.
Alle cirkler er afhængige af hinanden. Hvis man fx. ikke holdningspåvirker på den lange bane, vil kerneopgaven på
sigt ikke kunne udføres, og uden tydelig effekt i resultater i den inderste cirkel, vil brobygning, formidling og udvikling ikke kunne lade sig gøre.

5

Uddybende forklaringer på modellen findes i DISCUS’ evaluering fra 2011, der kan ses på www.highfive.net .
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High:fives målsætninger
og resultater
De resultater High:five skaber i dag, vil kunne resultere i en samfundsøkonomisk
besparelse på op til 280 mio. kroner årligt – vel at mærke med en bevilling
(investering) på 13 mio. kroner årligt. Det må da kaldes en god forretning?!

High:fives succeskriterier
High:five har succes, når vi hjælper unge, der ikke af sig selv kan komme videre i livet med at etablere og forblive i
en livsstil, der ikke indeholder kriminalitet.
For at opnå denne succes, har vi i High:five en klar målsætning om hele tiden at skabe:
Optimal drift – det vil sige flest mulige unge i arbejde eller uddannelse.
Optimal kvalitet, som betyder:
– De unge fastholdes i en ny livsstil uden kriminalitet, hvilket skaber permanent ”normalisering”
og selvforsørgelse
– Virksomhederne har succes med ansættelse af målgruppen og samarbejdet med High:five
– Samarbejdspartnere benytter High:fives kompetencer
Denne målsætning påvirkes helt naturligt af den økonomiske situation i Danmark og af de politiske initiativer, der
er målrettet området. 1

High:fives resultater
I en evaluering af High:five foretaget af Rambøll i 20126 fremgår det, at:
High:five er en succes
High:fives indsats er kraftigt recidivhæmmende
Det anbefales at fastholde en uafhængig organisering af High:five
Det anbefales at fortsætte en langsigtet finansiering af initiativet
Disse konklusioner understøttes af High:fives resultater siden opstarten, som ses i følgende
statistik, der er inddelt i 2 perioder:

6

Læs hele Rambølls evalueringen på www.highfive.net
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Periode 1: 2006-2009
Bevilling: 5 millioner kroner årligt. Ansatte: 5-6.
7

Etablerede jobmatch : match mellem en ung og en virksomhed

388

Etablerede uddannelsesmatch : match mellem unge og uddannelsesinstitution

0

8

Match i alt

388

Antal registrerede unge

727

Antal registrerede virksomheder

532

Effektmåling: Unge, der ikke falder tilbage til kriminalitet

73 %

Periode 2010-2013
Bevilling: 10 millioner kroner årligt. Landsdækkende indsats. Ansatte: 20 ansatte i 2013.
Etablerede jobmatch: match mellem en ung og en virksomhed

658

Etablerede uddannelsesmatch: match mellem unge og uddannelsesinstitution

104

Match i alt

762

Antal registrerede unge

1.429

Antal registrerede virksomheder

1.162

Effektmåling: Unge, der ikke falder tilbage til kriminalitet

81 %

Perioden 2014-2017
High:five har fået en bevilling indtil år 2017 på 13 millioner kroner årligt.
Forklaring på statistikken
Antal registrerede unge beskriver antallet af unge, der har henvendt sig til High:five. De unge er herefter enten
vejledt til selv at søge job eller uddannelse selv, afvist (tilbagevisiteret) eller hjulpet i arbejde eller uddannelse af
High:five.
En mindre del af de unge kan være matchet mere end 1 gang.
Antal registrerede virksomheder beskriver det antal virksomheder, som High:five har været eller er i seriøs dialog
med.
Effektmåling beskriver det antal unge, der skifter livsstil og lever en kriminalitetsfri tilværelse. Der er således ikke
nødvendigvis tale om en fastholdelse i det forløb, som High:five etablerer9.

Den samfundsøkonomiske gevinst
Med en bemanding på nuværende 20 medarbejdere, hvoraf de 17 er opsøgende konsulenter, vil High:five kunne
etablere ca. 250 match pr. år afhængig af den nationale, økonomiske situation og de politiske initiativer.
Ca. 10 % af de matchede unge vil være gengangere, og succesraten forventes fastholdt på mellem 80 og 90 %.
Dette svarer til, at High:five kan hindre tilbagefald til kriminalitet af ca. 200 personer årligt.
123

7

Der er tale om et jobmatch, når High:fives medarbejder visiterer og afklarer en ung, motiverer og afklarer en virksomhed,
og assisterer den unge og virksomheden med opstart og fastholdelse.

8

Der er tale om et uddannelsesmatch, når High:fives medarbejder visiterer og afklarer en ung, motiverer og afklarer en uddannelsesinstitution,
og assisterer den unge og institutionen med at opstart og fastholdelse. High:five begyndte først at registrere uddannelsesmatch fra 2010.

9

Da High:five ikke har adgang til kriminalregisteret, kan statistikken ikke bekræftes. Der henvises til Rambølls evaluering fra 2012, som findes på www.highfive.net.
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Rambølls evaluering af High:five10 indeholder en beregning af, hvad det samfundsøkonomiske
overskud vil være for hver ung, der kommer i job eller uddannelse gennem High:five, direkte efter
afsoning. Resultatet viser, ud fra et konservativt estimat, at den økonomiske gevinst vil være op
til ca. 1,4 mio. kroner per person, hvis effekten varer hele livet.
Med baggrund i Rambølls beregninger for den potentielle besparelse ved High:fives indsats,
svarer dette til en samfundsøkonomisk besparelse på op til 280 mio. kroner årligt11. Vel at mærke
med en bevilling (investering) på 13 millioner kroner årligt.

Sidegevinster
Ud over den direkte samfundsøkonomiske gevinst, kan følgende sidegevinster nævnes:
Besparelse ved umiddelbart usynlige omkostninger ved kriminalitet, såsom forsikringer, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste/tort mv.
Sandsynligheden for at afsonere, som er startet i job eller uddannelse ved hjælp fra High:five, modtager en ny
dom, er stærkt reduceret i forhold til afsonere, som ikke får hjælp fra High:five12
Den unge får succes i livet, styrker sin selvtillid og sit selvværd
Den sociale arv brydes
Øget skatteindbetaling og indtjening ved forbrug: moms og afgifter
Udsatte grupper motiveres til at gå efter drømmen om en normaltilværelse
Samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private virksomheder styrkes, og barrierer nedbrydes
Virksomhedernes sociale indsats styrkes
Værdien af disse sidegevinster er vanskelige at sætte tal på.

Gevinster for virksomhederne
High:Five er til for virksomhederne og vores hovedopgave er at hjælpe landets virksomheder med at udvise socialt
ansvar og skabe job eller uddannelsesmuligheder til tidligere kriminelle unge. At det lykkes, bygger i høj grad på
virksomhedernes motivation for- og vilje til at tage et socialt ansvar. Og vores erfaring er, at virksomhederne er
rigtig gode til det.
At udvise socialt engagement ved at ansætte en ung gennem High:five kan resultere i mange fordele for virksomheden:
Virksomheden får en motiveret og loyal medarbejder, der er taknemmelig for at få en chance
Den unge fra High:five er nøje udvalgt og matcher virksomheden og de krav der stilles
Det giver en god følelse at være socialt ansvarlig. Virksomheden påtager sig et samfundsansvar og gør en stor
forskel for det enkelte menneske, som virksomheden hjælper
Virksomhedens øvrige ansatte føler sig trygge og tænker måske: ”Hvis virksomheden kan rumme en udsat person, kan den også rumme mig, hvis jeg skulle få problemer”. Det kan derfor være attraktivt at få og fastholde et
job i den pågældende virksomhed
At tage et socialt ansvar kan føre til et godt image og positiv omtale. Virksomheden bliver synlig via sin sociale
profil, og kan derigennem få øget mulighed for positiv omtale i medierne
Den positive omtale kan føre til øget omsætning, da alle gerne vil være en del af en succes: Flere kunder, leverandører og andre interessenter får en positiv opfattelse af virksomheden, hvilket alt sammen er noget, der kan give
et plus på bundlinjen.
Erfaringerne viser, at fordelene ved at ansætte unge fra High:five klart overstiger udfordringerne, og at den frygt,
som virksomhederne ind imellem har for at ansætte tidligere straffede, er ubegrundet. 123
10 Rambølls evaluering af High:five 2012
11 En årlig besparelse på 1.4 mio. kr. pr. matchet ung x 200 = 280 mio. kr. årligt (forudsat at effekten varer resten af den unges liv).
12 Sandsynligheden for en ny dom er 63% mindre for afsonere, som har fået hjælp af High:five, end for afsonere, som ikke får hjælp af High:five
(Rambølls evaluering af High:five 2012).
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”

Med baggrund i Rambølls beregninger for den potentielle besparelse
ved High:fives indsats, svarer det til en samfundsøkonomisk besparelse
på op til 280 mio. kroner årligt
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Projekter og koncepter
Som nævnt, har High:five flere mål og opgaver:
Ændre virksomhedernes holdning til straffeattesten
Holdningsbearbejde i forhold til virksomheder, unge og øvrige partnere/aktører
Etablere og udvikle tværgående samarbejde og netværk
Udvikle og formidle arbejdsmetoder og løsninger
For at kunne opnå dette, udvikler og deltager High:five i initiativer, som kan skabe en effekt i fremtiden, samt øge
den samfundsmæssige nytteværdi:

’Barrierenotat’
Med baggrund i de erfaringer, som High:five fik i løbet af de første år af projektets levetid, blev der i 2008 fremsendt et barrierenotat til daværende Beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen. Notatet indeholdt en beskrivelse af forskellige forhold, der besværliggjorde det resocialiserende arbejde, og notatet kom med løsningsforslag til
ændring af disse. Mange af de ”blokerende forhold” er efterfølgende ændret politisk.
High:five vil løbende vurdere, om der er juridiske eller organisatoriske forhold, der blokerer eller begrænser effekten i det resocialiserende arbejde og vil også fremover orientere beskæftigelsesministeren om disse og fremlægge
anbefalinger til justering.

Mentorkurser
Efter ønske fra mange af de mentorer, der de første år støttede de unge rundt omkring på virksomhederne, etablerede High:five i samarbejde med Københavns Kommune et mentorkursus, som kunne understøtte mentorernes
viden om deres opgave. High:fives mentorkursus har siden efteråret 2008 været afholdt 2 gange om året og er i
dag godkendt som AMU-kursus.

Erhvervskonferencer
High:five har siden 2006 i samarbejde med vore samarbejdspartnere afholdt flere erhvervskonferencer med deltagelse af bl.a. High:fives protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, ministre, politikere, offentlige myndigheder
og erhvervsledere.

Prisvinder
High:five blev ved CSR-Award showet i 2011 tildelt ”CSR Public” prisen. Desuden modtog High:five i 2012 en pris på
50.000 kr. fra detailhandlens røveri- og tyveriindberetningsportal Crimestat, som Dansk Erhverv står bag.

Det Kriminalpræventive Råd
High:five har plads i Det Kriminalpræventive Råds Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, hvor det bl.a. drøftes, hvorledes det private erhvervsliv kan involveres i det forebyggende arbejde.

Dialogværktøj
High:five og Kriminalforsorgen har, efter anmodning fra Det Kriminalpræventive Råds Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, udarbejdet et dialogværktøj. Formålet med dette er at styrke de indsattes viden om erhvervslivets muligheder, krav og forventninger, samt styrke virksomhedernes kendskab til indsattes kompetencer.
Mens dette arbejde stod på besluttede Folketinget, at straffeattesterne skulle digitaliseres, så attesterne kan downloades elektronisk via brug af NEMID.
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Det Kriminalpræventive Råd har derfor med baggrund i dialogværktøjet og digitaliseringen udviklet 2 videoer131målrettet henholdsvis indsatte og virksomheder. Hensigten med videoerne er på den ene side, at få virksomhederne til
grundigt at overveje, om de har brug for at se en straffeattest, før de anmoder om den. På den anden side skal de
informere tidligere straffede om, at tilstedeværelsen af straffeattesten ikke nødvendigvis udelukker dem fra en plads
på arbejdsmarkedet.

Information for indsatte og ansatte
Som en del af det øgede samarbejde mellem Kriminalforsorgen og High:five bliver der tilbudt informationsmøder
for ansatte i fængslerne om High:fives arbejde og metode og omkring erhvervslivets muligheder og udfordringer i
forhold til at ansætte tidligere straffede.
Ligeledes bliver der tilbudt informationsmøder for indsatte i fængslerne omkring de muligheder, som de indsatte
har efter afsoning og om de muligheder, krav og forventninger, som erhvervslivet har ved ansættelse af tidligere
straffede. De indsatte bliver blandt andet motiveret via opslag i fængslerne.

Virksomheder bag tremmer
I bestræbelserne på at nedbryde barrierer mellem indsatte, ansatte i fængslerne og erhvervslivet, har High:five i
samarbejde med fængslerne taget initiativ til at afholde dialogmøder i fængslerne, hvor erhvervslivet og andre
interessenter inviteres på besøg. Initiativet har været en stor succes og har medført meget stor interesse fra virksomhederne for at involvere sig dels i opkvalificeringen af de indsatte og dels i udslusning af de indsatte efter endt
afsoning.

Kokkeskole
Claus Meyer indgik i 2012 en aftale med DR og Statsfængslet i Vridsløse om etablering af en kokkeskole for indsatte142. Kokkeskolen havde meget stor succes, og Kriminalforsorgen etablerede i samarbejde med Meyers i 2013 flere
skoler på forskellige fængsler rundt omkring i landet. High:five har siden opstarten deltaget i initiativets Advisory
Board, og vi har indgået samarbejdsaftale med virksomheden Meyers om løbende sparring, samt visitering og udslusninger af uddannede kokke.

Erhvervsrettet opkvalificering153
High:five har i løbet af de sidste par år arbejdet intenst på at motivere hhv. virksomheder og fængsler til at indgå
samarbejde omkring målrettet opkvalificering af indsatte.
Der er tre årsager til dette:
1) D
 et vil skærpe de indsattes motivation for at lære, styrke deres tro på, at der er mulighed for at få et normalt
arbejde efter afsoning, og styrke deres motivation for at indfri virksomhedens krav og forventninger
2) Det giver virksomheden mulighed for at kvalificere indsatte præcist efter erhvervslivets behov, samt skærpe virksomhedens interesse for at ansatte de dygtige indsatte, når de er færdige med at afsone
3) E
 t koordineret samarbejde mellem Kriminalforsorgen og erhvervslivet er med til at nedbryde holdningsmæssige
barrierer, hvilket fremmer det sociale ansvar
I 2013 startede et stilladskursus i et samarbejde mellem High:five, FA Stillads og Statsfængslet i Horserød. High:five
er i øjeblikket i dialog med andre partnere for lignende tiltag landet over.

13 Videoerne kan ses på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside www.dkr.dk
14 Se også s. 42 (Under Kriminalforsorgen)
15 Se også s. 42 (under Kriminalforsorgen)
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Veteraner
High:five har etableret enkelte jobmatch til kriminelle unge, som tidligere har været udsendt som soldat. Vi har
som følge heraf indledt et samarbejde med Veterancentret, Veteranhjemmene og NGO’er, der arbejder med afklaring, kvalificering og udslusning af veteraner til arbejde eller uddannelse, for derigennem at yde veteranerne den
optimale hjælp. Målet er at afdække, om indsatsen kan optimeres ved brug af High:fives erfaringer. Der vil ske en
erfaringsopsamling og en orientering af det politiske bagland om resultaterne.

’Aldrig mere fængsel’
High:five har i løbet af årene erfaret, at mange af de unge førstegangsdømte, som High:five har arbejdet med, har
afbrudt job eller uddannelse allerede ved sigtelsen i en straffesag. Dette har medført, at deres vej tilbage til en
normaltilværelse med job eller uddannelse er blevet længere end den nødvendigvis behøver. High:five definerede
behovet for en undersøgelse ud fra disse erfaringer og ansøgte LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd) i Aarhus om
midler til at undersøge forholdet yderligere. LBR i Aarhus besluttede at finansiere undersøgelsen, og der blev ansat
en medarbejder til at forestå en undersøgelse. Evalueringen ’Aldrig mere fængsel’ blev forelagt LBR i Aarhus
i starten af 2013.
Hovedkonklusionerne af undersøgelsen er, at unge, der første gang sigtes i et strafbart forhold, ofte er meget
skamfulde. Deres verden går i stå, de orienterer sjældent forældre, skole eller arbejdsplads om sigtelsen, og de afbryder ofte job eller uddannelse uden at orientere omgivelserne om årsagen. Samtidig konkluderes det, at de unge
ofte ikke har tillid til det etablerede system.
Med baggrund i denne undersøgelse, anbefaler evaluator DISCUS A/S LBR i Aarhus, at der afprøves et tiltag, hvor
der, når de unge sigtes, tilknyttes en uafhængig koordinerende kontaktperson. Samtidig skal der udpeges faste
kontaktpersoner hos politiet, Kriminalforsorgen og kommunerne, som denne kontaktperson kan samarbejde med.
LBR i Aarhus har dog ikke umiddelbart midler til etablering af denne indsats. Undersøgelsens konklusioner er derfor
fremsendt til relevante ministerier med anbefaling om iværksættelse af en landsdækkende undersøgelse for at
be- eller afkræfte undersøgelsens konklusioner, samt at iværksætte eventuelt nødvendige initiativer for fremover at
mindske konsekvenserne for førstegangs dømte.
Se rapporten LBR evalueringen ’Aldrig mere fængsel’

Vejen Frem
Tidligere direktør i TRYG, Stine Bosse, indledte for nogle år siden et samarbejde med DR omkring tilblivelsen af en
særlig resocialiserende indsats, hvor TRYG tog udvalgte, tidligere kriminelle unge med på en vandring på ”Camino’en” (Camino de Santiago) i Nordspanien. Formålet var, at motivere dem til at blive fremtidige ansatte i TRYG.
Stine Bosse deltog på første tur, som blev filmatiseret og bragt på DR. High:five var fra starten samarbejdspartner
omkring visitering af unge til initiativet.
Firmaet Profys A/S og High:five samarbejdede i 2012 med succes om et lignende initiativ, hvor 6 unge fra fynske kommuner deltog. De unge faldt alle uden for High:fives almindelige målgruppe, da de alle havde personlige
udfordringer, der betød, at de ikke umiddelbart ville kunne indgå på arbejdsmarkedet. Flere af de unge blev dog så
afklarede og motiverede på turen, at 4 af de 6 efterfølgende blev visiteret i hhv. job eller uddannelse via High:five,
hvilket må betegnes som en succes.
High:five har en ambition om at fortsætte initiativet, når ressourcerne er til stede.

Bog-projekt
High:five har i løbet af 2012 og 2013 samarbejdet med en ekstern journalist bl.a. omkring tilrettelæggelsen af en
erhvervskonference. I samarbejdet har vi drøftet savnet af en praktikerbog omkring social ansvarlighed, og besluttede at søge Lauritzenfonden om midler til at skrive en sådan bog med udgangspunkt i de erfaringer, som High:fives
virksomheder har gjort sig. Lauritzenfonden har bevilget 120.000 kroner til initiativet, og udfærdigelsen af bogen er
igangsat.
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Perspektiver og muligheder
Fremadrettede aktiviteter og mål
Det er High:fives ambition også fremover at være en landsdækkende, uafhængig aktør, der assisterer virksomheder
med at etablere job og uddannelsespladser til tidligere kriminelle unge. Dette vil ske i tæt samarbejde med kommuner, politikredse og Kriminalforsorg. Vi vil i den forbindelse sætte særligt fokus på afsonere og tidligere afsonere.
Vi vil samtidig holde fokus på organisationens andre mål, nemlig at:
Ændre virksomhedernes holdning til straffeattesten
Holdningsbearbejde i forhold til virksomheder, unge og øvrige partnere/aktører
Etablere og udvikle tværgående samarbejde og netværk
Udvikle og formidle arbejdsmetoder og løsninger
Målet er fortsat at nedbryde strukturelle, mentale og praktiske barrierer blandt og mellem unge, offentlige myndigheder og private virksomheder. På den måde styrkes samarbejdet omkring resocialisering og udslusning af tidligere
straffede.
Det overordnede sigte er dog også at påvirke til- og deltage i udvikling af nye initiativer, der kan fremme social ansvarlighed, styrke velfærden og den frivillige involvering. Initiativer, som kan styrke samarbejdet mellem den offentlige, private og frivillige sektor ud fra en grundholdning om, at sammen kan vi gøre meget mere.
High:five vil også i fremtiden stille sine erfaringer og kompetencer til rådighed for samfundet og bruge disse til at
udtænke nye, innovative løsninger hvad angår resocialisering. Vi vil åbent fremlægge disse for politiske beslutningstagere.

High:fives metode kan anvendes i forhold til mange målgrupper
I High:five anser vi vores arbejdsmåde som en metode. En metode, der er opbygget ud fra vores kendskab til samarbejdspartnere, virksomheder og målgruppen af unge.
Metoden har dokumenteret effekt, og vi stræber hele tiden efter at øge dens effekt. Dette gør vi ved at dygtiggøre os, afkorte processer og registreringer, men også ved at få offentlige myndigheder og private virksomheder til i
stigende grad at se hinanden i et samarbejde.
Det er vores erfaring, at virksomheder og det omkringliggende samfund gerne tager et socialt ansvar, hvis de får
den rette hjælp til det. Derfor er vi overbeviste om, at High:fives metode, som i dag virker for en målgruppe der
hedder ’kriminelle og kriminalitetstruede unge’, efter nogle justeringer kan anvendes i forhold til andre målgrupper.
Det kunne fx være i forhold til at få fysisk og psykisk handicappede integreret på arbejdsmarkedet.

Udlandet har fået øje på High:fives metode
High:fives metode vil ikke blot være anvendelig i forhold til andre målgrupper, den kan også overføres til udlandet.
Vi oplever i High:five en stigende interesse for High:fives koncept fra udlandet. Vi bliver ofte efterspurgt på store
udenlandske konferencer som oplægsholdere. Fx. anmodede Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering direktøren
om at repræsentere High:five på Nordisk Råds konference i Stockholm i foråret 2013, hvor der blev sat fokus på
skandinaviske, erhvervsrettede initiativer for udsatte grupper.
Den stigende interesse fra udlandet har betydet, at High:five bl.a. har været inviteret til Rumænien, Sverige, Estland, Norge og Japan, og flere forestående oplæg i udlandet er aftalt. High:five har ligeledes haft adskillige besøg i
Danmark fra bl.a. Japan, Finland, Norge, Sverige, Estland og Rumænien og får med jævne mellemrum henvendelser
vedrørende ønske om hjælp til opstart af lignende projekter i udlandet.
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Udlandets interesse for High:fives arbejde er især begrundet i 2 ting:
1) H
 igh:fives evne til at arbejde på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder
2) High:fives evne til at motivere virksomheder til at inkludere tidligere straffede
De ovennævnte lande, men også resten af verden, har fået en stigende forståelse for, at det ikke er nok at straffe
kriminelle med indespærring i fængsel og herefter bede dem om at leve et liv uden kriminalitet. I processen bliver
man også nødt til at kvalificere de indsatte til at kunne leve et fremtidigt liv uden kriminalitet.
Samtidig har interessenterne i både ind- og udland fået øjnene op for nødvendigheden af, at det ’normale samfund’ samtidig skal være motiveret for- og kvalificeret til, at inkludere tidligere straffede i ’normaliteten’. Hvis man
kun kvalificerer de indsatte uden at sørge for, at de har reelle muligheder for at komme i arbejde, vil man reelt blot
kvalificere dem til fortsat ledighed.

Status og resultater af udlandsbesøg
Indtil videre kan High:five med glæde konstatere, at den indsats, som vi har ydet i forhold til udenlandske interessenter, bl.a. har ført til følgende resultater og udvikling i udlandet:

Japan
Den japanske organisation JAOR ønsker at igangsætte en proces, der på sigt skal implementere et High:five-lignende koncept i Japan. Mest interessant er linket til erhvervslivet, og JAOR arbejder i øjeblikket på etablering af
en erhvervskonference for at motivere landets virksomheder til at arbejde med social ansvarlighed. High:five vil
formentlig blive inviteret som oplægsholder.

Rumænien
CRED, et EU-projekt som High:five er associeret partner i, ønsker at igangsætte en proces i Rumænien, som på sigt
skal implementere et High:five-lignende koncept i Rumænien. Mest interessant i denne sammenhæng er ligeledes
High:fives evne til at motivere virksomhederne til at arbejde med social ansvarlighed. CRED arbejder ligeledes på
planlægning af en erhvervskonference. Med baggrund i de danske erfaringer, som High:five har videregivet til organisationen i Rumænien, er det lykkedes CRED at påvirke det politiske system i Rumænien til at ændre reglerne for
frigang til job for afsonere.

Estland
Samarbejdspartnere i bl.a. Ministry of Interior i Estland, ønsker at implementere et High:five-lignende initiativ i
landet. Mest interessant er i denne sammenhæng High:fives evne til at motivere virksomhederne til at arbejde med
social ansvarlighed.

Norge
Norske samarbejdspartnere har forsøgt at rejse midler til opstart af et High:five lignende initiativ i Oslo, men indtil
videre uden konkrete resultater.

Disse mange initiativer og den store interesse vidner om at High:fives koncept,
også i udlandet, bliver set som en god løsning på et samfundsproblem.
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Hvad er det High:five gør?
High:five arbejder ud fra værdier
Alt hvad vi foretager os i High:five tager afsæt i vores grundværdier, som er:
High:five er selvstændig, politisk uafhængig og arbejder tværfagligt
High:five arbejder målrettet og søger den bedste og korteste vej frem mod målet
High:five er ydmyg og bevidst om, at vi ikke alene kan forandre verden
High:five påskønner alle, der samarbejder for at nå et fælles mål

High:five er
Troværdige
High:five lover ikke den unge mere, end der kan holdes, og vi er direkte og ærlige i udredningen og vurderingen
af den unge
High:five lover ikke virksomhederne, at der aldrig kan opstå problemer. Vi fortæller åbent og ærligt, hvis det
vurderes, at virksomhederne kommer til at møde udfordringer, men vi tilbyder samtidig også hjælp til løsningen
heraf
High:five lover ikke offentlige myndigheder, at vi kan løse alle udfordringer
High:fives bagland får løbende en grundig orientering om status for arbejdet
Kompetente
High:five henter bl.a. styrke i personalets forskellighed. Tilsammen har High:fives ansatte mange års erhvervs
erfaring, og alle har erfaring i arbejdet med målgruppen af unge
Vi har et bredt virksomhedskendskab, stort kendskab til offentlige myndigheders arbejde, og kan kommunikere
konstruktivt på alle niveauer
Effektive 						
I High:five er der kort vej fra ord til handling og fra drøftelse til beslutning, og vi har altid målet for øje
Fleksible
I High:five baserer vi vores indsats og opgaveløsning på konkrete vurderinger af de aktuelle situationer
High:five træder til, når det kræves – uanset tidspunkt
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”

I High:five er der kort
vej fra drøftelse til
beslutning. Vi har altid
målet for øje. Uanset
hvor højt det er.
Systemstilladskursus
i Statsfængslet i Horserød
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High:fives metode
Men hvad er det så helt præcist High:fives metode indebærer i forhold til
målgruppen og virksomhederne?

High:fives metode
i forhold til de unge
De unge som målgruppe
Målgruppen for High:fives arbejde er:
De unge, der vil, men ikke af sig selv kan komme i arbejde.
I High:fives projektbeskrivelse er målgruppen af unge mere præcist defineret som:
Unge mellem 15 og 30 år (tidligere op til 25 år), som er i fare for marginalisering som følge af kriminalitet.
Denne gruppe kan igen kan inddeles i 3 undergrupper:
1) U
 nge med en ren straffeattest, der er i risiko for at begå kriminalitet
2) Unge med en plettet straffeattest, men som ikke har afsonet en fængselsstraf
 nge der har afsonet eller stadig afsoner en fængselsstraf
3) U

De ”svære” er de ”nemme”
Når High:five henvender sig til en virksomhed, der ikke kender målgruppen af unge, og vi spørger virksomheden, hvilken af de 3 målgrupper virksomheden kunne være interesseret i at ansætte, er svaret ofte det samme: Langt de fleste
virksomheder har ikke de store betænkeligheder ved at ansætte unge, der har en ren straffeattest – målgruppe 1.
High:fives erfaring er imidlertid, at det er væsentligt nemmere at fastholde motivationen for et liv uden kriminalitet
hos unge, der har en plettet straffeattest eller har fået en dom161, end hos unge der er i risiko for at begå kriminalitet, men som ikke har en plet på straffeattesten.

16 Rambølls evaluering af High:five 2012 viste, at risikoen for tilbagefald til kriminalitet var på blot 30 %, for High:fives unge, der havde afsonet en dom.
For en tilsvarende kontrolgruppe, som ikke havde været i kontakt med High:five, var risikoen for tilbagefald på 93 %.
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’Bekymringskurven’
Der er mange andre faktorer end pletter på straffeattesten, der har betydning for, om en ung er arbejdsmarkeds
parat og falder inden for High:fives målgruppe. For at visualisere dette, benytter High:five sig ofte af nedenstående
figur som præciserer målgruppen af unge.

20-80
De ”måske” parate

80-100
De ikke parate

0-20
De parate

Figuren kalder vi ’Bekymringskurven’, og den skal ses som en samlet vurdering af den unges personlighed, adfærd, sociale og faglige kompetencer, familiemæssige eller venskabsmæssige relationer, misbrug, diagnoser mv.
’De parate’ er unge, der kan, men som ofte ikke selv orker at gøre en indsats for at gå i uddannelse eller selv at
søge et arbejde.
’De ikke parate’ er unge, der har massive udfordringer i form af misbrug, psykiske lidelser eller lignende og derfor
ikke kan indgå på en arbejdsplads. ’De ikke parate’ kan også være unge, der ikke vil have et andet liv end det kriminelle liv. For begge gælder, at hverken High:five eller virksomhederne har de fornødne kompetencer til at hjælpe.
’De måske parate’ er High:fives målgruppe: Unge, der gerne vil, men ikke af sig selv kan komme i arbejde eller uddannelse. Ved udelukkende at fokusere på denne mellemgruppe, som ikke af sig selv kan komme ud i ”normalitet”,
vil vi sikre en målrettet indsats, der i forhold til den enkelte er nødvendig og i forhold til samfundet er fornuftig.
I begyndelsen af High:fives levetid fik vi flere henvendelser fra unge, der faldt uden for vores målgruppe. I dag matcher
næsten alle unge, der henvender sig, vores forventninger og krav. Dette skyldes især, at vi har gjort og stadig gør
en stor indsats for klart at definere målgruppen både over for vores samarbejdspartnere, og over for de unge selv.

Vi stiller krav til den unge
Der er flere kriterier, der skal være opfyldt, for at den unge kan komme i betragtning til at få hjælp fra High:five.
De ufravigelige krav til den unge er:
Han171 skal kunne og ville arbejde
Han skal have lagt sin kriminalitet bag sig
Han skal være stoffri
Han skal have et sted at bo – en fast bopæl

Den unge skal være motiveret
Den unge skal være motiveret! Det vil sige, at den unge skal indgå aktivt i jobsøgningen og bidrage til løsninger i
fællesskab med en konsulent fra High:five. Han har selv ansvaret for relationen – bolden er hos den unge. Han skal
overholde aftaler indgået med os og møde op som aftalt. Udebliver den unge uden at melde afbud, eller virker han
ugidelig og ligeglad, er den unge ikke en del af High:fives målgruppe.

17 High:five modtager henvendelser fra unge mennesker af begge køn. Dog er omkring 90 % af dem, som High:five arbejder med drenge/mænd.
Derfor bliver de unge i denne konceptbeskrivelse betegnet som ”han”.
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Kriminaliteten skal være et afsluttet kapitel
High:five taler med den unge om den kriminalitet, som han har begået – også den, der måske ikke fremgår af straffeattesten. Den begåede kriminalitet er ikke en hindring i sig selv, men karakteren af kriminaliteten skal matches
med virksomhedens krav, forventninger og forbehold.
Vores udgangspunkt er, at når en straf er udstået, bør den unge have mulighed for at starte på en frisk. Det er dog
afgørende for High:five at afklare den unge grundigt og at sikre os, at den unge har lagt alt kriminalitet bag sig og
ikke længere har en kriminel tankegang. Se nærmere i afsnittet ’visitationssamtalen’181.

Nultolerance over for narkotika
Kriminalitet og misbrug hører meget ofte sammen. High:five visiterer ikke misbrugere videre til virksomhederne.
High:five har nultolerance over for et hvert misbrug og brug af narkotika. Den unge må gerne tage ADHD medicin
eller være på antabus, men et weekendforbrug af fx. hash tolereres ikke. Er der tvivl omkring et eventuelt misbrug,
får High:five den unge til at fremvise rene blodprøver eller urinprøver. Såfremt den unge ikke ønsker at deltage i
dette, er han ikke en del af High:fives målgruppe, da den unge ikke ønsker at være ærlig omkring sin situation.
Selvom High:five gør alt for at håndhæve nultolerancen over for de unge, viser erfaringerne, at enkelte brugere af
stoffer slipper igennem nåleøjet. Kontaktes High:five af en virksomhed, som har opdaget et misbrug hos den unge,
rykker High:five ud med det samme, og finder sammen med virksomheden en løsning.

Den unge skal have et fast sted at bo
Den unge skal have et fast sted at bo, da det kan være rigtig svært at fastholde et job, hvis man bor på en bænk i
en park eller i en weekendtaske hos vennerne. Af respekt for virksomhederne som åbner deres dør for den unge,
er det vigtigt for High:five at sikre, at den unge har styr på sin boligsituation. Dette er jo også er et væsentligt
skridt på vejen til et etableret liv.

Hvor langt vil High:five gå?
High:five vil gøre en stor indsats for at hjælpe motiverede unge videre i livet og være med til at åbne døren til
arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutionerne, men vi går ikke på kompromis med vore krav. Det skal understreges, at High:five ikke ringer på de unges dør, eller vækker dem, hvis de ikke er kommet op. High:five henter og bringer ikke de unge. De unge skal være ”selvkørende”, og skal kunne passe et arbejde – ellers er chancen for succes
minimal, både for virksomheden og den unge selv.

Forløbet op til et job- eller uddannelsesmatch
High:five modtager hver dag henvendelser fra unge, der ønsker hjælp til at komme i job eller uddannelse, men som
har en plettet straffeattest, som forhindrer ham i det. Den unges straffeattest har den betydning, at den fortæller
hvilke handlinger den unge har foretaget, men det er væsentligt at holde fast i, at den ikke fortæller noget om,
hvordan den unge er og hvordan den unge vil handle i fremtiden.
Ønsker en ung hjælp fra High:five er første skridt at udfylde et elektronisk ansøgningsskema og underskrive en samtykkeerklæring på hjemmesiden www.highfive.net. I ansøgningsskemaet opgives oplysninger om bopæl, tidligere
erhvervserfaring, interesser, oplysninger om kørekort eller ordblindhed, og alt andet, som har relevans i forhold til
ansættelse i en virksomhed. Samtidig skal den unge beskrive sine ønsker til et fremtidigt job eller en uddannelse192.
Når dette er indsendt, vil den unge blive kontaktet af en medarbejder hos High:five. Falder han umiddelbart inden
for vores målgruppe, bliver den unge visiteret ud fra High:fives fastlagte krav, og vi sikrer os via visitationssamtaler203, at han har den rette indstilling og motivation.

18 Side 24-25
19 Se også side 29, 59-61 (under registrering)
20 En visitation er en samtale mellem den unge og High:fives konsulent, hvor den unges fortid, udfordringer, kompetencer, ønsker og motivation mv. afklares.
Ligeledes afklares det, hvad High:five kan og vil gøre for den unge, og hvad den unge skal gøre selv. Samtalen varer normalt mellem 1 og 2 timer. I særlige tilfælde
afholdes der flere samtaler over en længere periode.
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Vurderer High:fives medarbejder, at den unge er arbejdsmarkedsparat, retter High:five henvendelse til den virksomhed, som vi skønner bedst egnet til at tage imod den unge. Virksomheden indleder herefter, i samarbejde med
High:five, en normal ansættelsesprocedure, hvor virksomheden altid får lejlighed til at vælge til eller fra.
Hvis den unge bliver ansat i virksomheden, registrerer High:five et jobmatch.
Samme procedure gør sig gældende, når der er tale om et uddannelsesmatch. Her vil High:five enten tage kontakt
til en uddannelsesinstitution eller indgå en aftale med en virksomhed om et lærlingeforløb.

Dette lægges der vægt på i visitationssamtalen
Visitationssamtalen er en ”ansættelsessamtale” mellem High:five medarbejderen og den unge. Vi har i High:five
bevidst fravalgt at benytte særligt definerede visitationssystemer til disse samtaler. De oplysninger om fakta, som er
indarbejdet i de fleste visitationssystemer, er også indarbejdet i High:fives værktøjer. Vi har dog samtidig vurderet,
at vores konsulenters personlige vurdering af kandidaternes motivation, vilje og engagement ikke kan erstattes af
systemer. Udvælgelsen af de unge er ofte baseret på fakta og mavefornemmelse, så det kan være svært at definere
præcist, hvorfor en ung er blevet fravalgt, selvom de opfylder alle High:fives krav. Det handler om at lytte til indre
fornemmelser og at aflæse den unges handlinger, ord og kropsprog, baseret på den erfaring hver medarbejder i
High:five har. I nogle tilfælde bliver andre med kendskab til den unge inddraget i vurderingen af den unge, fx. Kriminalforsorgen eller kommunen. Disse kan blive kontaktet for at skaffe et bedre og mere fyldestgørende indblik i den
unges liv.
Hvis den enkelte medarbejder i High:five er i tvivl omkring den unge, eller har svært ved at kommunikere med den
unge, inddrages en anden medarbejder fra High:five.
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Fælles for alle visitationssamtaler er dog, at der bl.a.
bliver lagt vægt på følgende:
Attitude
High:five er ikke en kommune, der er lovgivningsmæssigt forpligtet til at yde hjælp. Hjælp fra High:five er et tilbud
til den unge – ikke noget, som den unge kan kræve. Derfor forventer High:five, at den unge indgår aktivt i jobsøgningen – at han indgår i et samarbejde. Der skal være et samspil, og den unge har bolden og ansvaret for sin egen
fremtid. Han har også ansvaret for relationen – han kontakter som udgangspunkt High:five og ikke omvendt.
Den unge skal møde op hos os, som han ville møde op til enhver jobsamtale – uden omvendt kasket og grimt
sprog, uden hænderne i lommen og en smøg i munden. High:five accepterer ikke, at den unge er nedladende og/
eller opfarende; vi forventer, at den unge er engageret, motiveret og imødekommende.
Ærlighed omkring begået kriminalitet
Vi beder den unge om at være ærlig omkring sin kriminalitet og fortælle om baggrunden herfor. På den måde bliver
det nemmere for High:fives medarbejder, at forklare den enkelte hændelse for en virksomhed. High:five oversætter
altså paragrafferne i straffeattesten for virksomheden med den unges egne ord. Dette er med til at tegne et billede
af den unges aktive deltagelse i hændelsen, hans intention, adfærd, handling, fysiske og mentale tilstand under
gerningen og frem for alt hans refleksion over det skete.
Den unges forudsætninger
Der er mange ting, som vi bliver nødt til at vide om den unge, før han kan hjælpes videre i job. En af de afgørende
ting, hvis High:fives krav er opfyldt og hans adfærd kan håndteres, kan bl.a. være, om han har kørekort. Mange job
kræver dette. Men det er også vigtigt at vide, om han fx. er ordblind21.1
Der kan ligeledes være hensyn, som skal tages, i forhold til den unges baggrund og opvækst. Mange af de unge som
High:five arbejder med, har været udsat for omssorgssvigt gennem deres opvækst, hvilket kan præge deres adfærd.
Andre kan på grund af deres negative reaktioner på omsorgssvigt være holdt væk fra en normal skolegang osv.
Rigtig mange af vore unge har med baggrund i deres sociale fundament haft rigtig mange nederlag i livet. Det er
High:fives opgave med baggrund i den unges samlede historik at vurdere, om den unge er i vores målgruppe, og
hvad han har brug for af støtte og vejledning for at komme positivt videre i livet.
Den unges målsætning
I visitationssamtalen lader High:five den unge sætte mål for sig selv: Hvor var han for 3 år siden, hvor er han om
3 år? Vi får ham til at reflektere over sit liv, for at han kan nå frem til beslutningen om, at han er parat til at leve et
normalt liv og yde det, der skal til, for at nå det.
Ærlig og direkte tilbagemelding efter samtalen
Visitationssamtaler tager som regel en time eller to. Hvis noget ikke er afdækket, eller den unge skal have lejlighed
til at reflektere over sin fremtid, aftales et nyt møde. Når samtalen er slut, giver vi den unge en ’hvad gør High:five nu’
blanket222, så rollerne er fordelt – hvem gør hvad og hvornår. Ingen unge må forlade en visitationssamtale uden at
vide, hvad der sker efterfølgende. High:five giver altid den unge en ærlig og direkte tilbagemelding på vores konklusion, inden han forlader visitationssamtalen. Hvis vi vælger at afvise den unge, skal han have en forklaring på, hvorfor
vi træffer den beslutning. Hvis der fx. er betingelser, den unge skal opfylde, før vi kan fortsætte samarbejdet, skal han
vejledes om, hvor han skal gå hen for at opfylde disse. Det er i den forbindelse vigtigt, at ”modtageren” underrettes
om, at den unge er henvist til dem. Det kan fx. være misbrugsbehandleren eller sagsbehandleren i kommunen.

21 High:five benytter sig af gratis ordblindekurser.
22 Side 56
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High:fives metode
i forhold til virksomhederne
Som nævnt, kan en plettet straffeattest være en stor hindring for unge, som gerne
vil i job eller uddannelse og ud af kriminalitet. Derfor er det afgørende for de unges
fremtid, at vi som samfund åbner op for personer med en plettet straffeattest og
giver dem muligheden for at bryde ud af deres kriminelle løbebane.

Hvad fortæller en straffeattest egentlig?
Der har i løbet af de sidste mange år været megen debat omkring straffeattester.
Straffeattesterne blev indført som en sikkerhed, så virksomheder kunne undgå at ansatte en person til fx. at håndtere store værdier, hvis pågældende tidligere var dømt for tyveri. Desværre er det dog High:fives erfaring, at et stort
antal personer med plettede straffeattester afvises i deres jobsøgning, selv om der ikke reelt ligger et misforhold
mellem ansøgerens handlinger i fortiden og den sikkerhedsrisiko, en ansættelse ville medføre for virksomheden.
I praksis betyder en plettet straffeattest, at indehaveren af attesten er dømt for en kriminel handling. Men omvendt
betyder en ren straffeattest ikke nødvendigvis, at indehaveren ikke har begået kriminalitet. Samtidig viser erfaringerne blandt High:fives unge, at en stor del af de unge har foretaget deres kriminelle handlinger under påvirkning
af alkohol eller stoffer, og at de egentlig ikke har en grundlæggende kriminel adfærd.
Med andre ord: Uanset om straffeattesten er plettet eller ren fortæller den ikke noget om personens nuværende
adfærd, motivation, personlighed osv. Det kan kun ses ved en personlig samtale.
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Når virksomheden ansætter en ung gennem High:five
Når en virksomhed overvejer at samarbejde med High:five, bliver der aftalt et møde, hvor virksomheden får informationer om High:five og vores arbejdsmetoder. På mødet fortæller vi om de unge og vores erfaringer med dem.
Virksomheden afgør efterfølgende, om de vil ansætte en ung gennem os, hvilke krav og forventninger virksomheden
har til både High:five og den unge, og hvad virksomheden kan acceptere med hensyn til eventuel tidligere kriminalitet. Virksomheden vil udelukkende modtage kandidater, der opfylder de krav og forventninger, som virksomheden
definerer.

Beslutter virksomheden sig for at indgå et samarbejde med High:five, vil den
efterfølgende proces sædvanligvis følge nedenstående trin:

1

High:five udvælger en kandidat, som matcher virksomhedens krav, forventninger og forbehold.

2

Virksomheden modtager alle relevante informationer om kandidaten, såsom ansøgning, CV, straffeattest
og High:fives vurdering af kandidaten.

3

Virksomheden afholder samtale med kandidaten – eventuelt med deltagelse af High:five,
såfremt virksomheden eller den unge måtte ønske det.

4

Virksomheden beslutter, om de vil ansætte kandidaten.

5

Virksomheden og High:five aftaler konditionerne for ansættelsen og opstart af denne.

6

High:five aftaler nødvendig opbakning til virksomheden via kommune eller andre partnere.

7

Virksomheden udpeger en kontaktperson/mentor23 for den unge i virksomheden. Mentoren tilbydes
uddannelse på High:fives mentorkursus uden beregning24.

8

High:five assisterer virksomheden og mentoren omkring opstarten og efterfølgende så længe den unge,
mentoren eller virksomheden har behov for det.

1
2

23 Ordet mentor stammer fra den græske mytologi. I High:five er en mentor en voksen, erfaren person, der hjælper den unge med at blive inkluderet på arbejdspladsen.
Mentoren fungerer som rådgiver og vejleder for den unge.
24 Læs mere på side 29
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Eksempel på et standardforløb ved et jobmatch
Selv om High:fives match mellem unge og virksomheder er lige så forskellige som de unge og virksomhederne, så er
der nedenfor beskrevet et forløb, som det kan se ud:
1) H
 igh:five bliver kontaktet af Statsfængslet i Møgelkær, der har en ung, som matcher High:fives krav. Den unge
skal løslades om 3 måneder og flytte til Aarhus. Ansøgningen oprettes via High:fives hjemmeside.
2) H
 igh:five i Aarhus orienteres og en konsulent kører til Møgelkær for at snakke med den unge, som viser sig at
opfylde High:fives krav. Den unge vil gerne i lære som tømrer og har taget grundforløbet på Møgelkær.
3) K
 onsulenten i High:five har samarbejde med flere tømrervirksomheder i Aarhus og tager kontakt til disse. Et af
firmaerne vil gerne tale med den unge, og CV udfærdiges og fremsendes. Den indsatte får med hjælp fra fængslet fremskaffet en straffeattest, og der arrangeres en udgang til den indsatte, der få dage senere møder op til en
samtale på virksomheden. Efter aftale med virksomheden deltager konsulenten fra High:five i mødet.
4) V
 irksomheden beslutter at ansætte den unge, når han løslades, men anmoder om at den unge inden start får
et sikkerhedskursus, hvilket High:five aftaler med fængslet. Samtidig anmoder virksomheden om, at den unge
starter op i 2 ugers praktik, så virksomheden og den unge kan se hinanden an.
5) H
 igh:five kontakter fængslet, og det aftales, at den indsatte kan starte i 2 ugers praktik på virksomheden i afslutningen af afsoningen. Praktikken forløbet tilfredsstillende, og virksomheden ansætter kandidaten i lærlingeforløb
fra løsladelsesdagen. Samtidig sikres virksomheden – på opfordring fra High:five – mentorstøtte via kommunen.
Papirerne udfærdiges af kommunen, og High:five assisterer virksomheden med underskrift og fremsendelse af
papirerne til kommunen.
6) V
 irksomheden udpeger en mentor, der skal tage sig af den unge under opstarten, og konsulenten fra High:five
har løbende dialog med mentoren, så han kender den unge og sin opgave. Mentoren tilbydes ligeledes uddannelse på High:fives mentorkursus251. Der er således ikke krav om uddannelse, men High:five sikrer sig, at mentoren besidder de nødvendige kompetencer til at varetage mentorrollen.
7) Virksomheden anmoder om, at konsulenten fra High:five følger opstarten tæt, og konsulenten kører jævnligt forbi
virksomheden for at sikre sig, at alt går som planlagt. High:five kan dog altid kontaktes, hvis der opstår uventede
udfordringer med den unge.

Forudsætninger for succes
For at skabe de bedste forudsætninger for et succesfuldt jobmatch, står High:fives medarbejdere til rådighed med
information og bistand for virksomheden, så længe virksomheden måtte ønske det.
Det er vigtigt, at alle relevante informationer om tid og sted for opstart er på plads, inden den unge møder første
dag i virksomheden, så den unge føler sig ventet og velkommen. Den unge skal informeres og instrueres i det arbejde, som han skal udføre, og introduceres for dagligdagen i virksomheden. Kontaktpersonen i virksomheden kan
desuden lave en skriftlig aftale med den unge om mål, regler og rammer.
Virksomhederne bliver grundigt informeret om den person, de får ind ad døren. Det viser sig næsten altid at være
en ung, der er mere loyal end gennemsnittet, og som gør meget for at vise sit værd, fordi han er taknemmelig for
at få en chance. Samtidig viser det sig ofte, at opgaven for virksomheden er væsentligt mindre end forventet.
Virksomhedens ansatte engagerer sig ofte dybt i arbejdet med den unge. De er stolte over virksomhedens sociale
engagement, og arbejdet med den unge styrker som regel de ansattes fællesskab.

25 Læs mere på side 29

Indholdsfortegnelse

High:fives metode i forhold til virksomhederne

28

High:fives erfaringer viser også, at virksomheden anerkendes for sin indsats hos andre virksomheder, kunder og
leverandører. High:five profilerer gerne socialt ansvarlige virksomheder, dels via vores egen hjemmeside, men også i
alle de sammenhænge, hvor High:fives ansatte formidler projektets succeser.

En mentor i virksomheden sikrer en god start
For at sikre en god start for både den unge og virksomheden, er det en god idé, at der udpeges en ansat på virksomheden, som kan tage imod den unge fra High:five – en mentor.

Hvad er en mentor i High:five regi?
En mentor er en støtteperson ansat i en virksomhed og udpeget til at vise den unge til rette på arbejdspladsen og
fortælle om dagligdagen i virksomheden. Det kan være alt lige fra lavpraktiske ting, som hvor toilettet er, om man
skal have madpakke med osv., til de mere generelle ting om kulturen og værdierne i virksomheden. High:five opfordrer også mentoren til at fortælle den unge, om alle de uskrevne regler.
Mentoren er den person, som den unge har den daglige kontakt til, og som den unge kan spørge til råds.
Mentoren er den, der kan hjælpe den unge med at fastholde en positiv udvikling.
Mentoren udvikler sig meget ofte til at være rollemodel og personlig rådgiver for den unge i andre sammenhænge
end de arbejdsrelaterede. Derfor er medarbejdere, der er rummelige men også bestemte, gode mentorer for de
unge.

Mentorens forhold til den unge
Mentoren er rollemodel og vejleder for den unge, men skal kende sin grænse og være tydelig omkring denne. Vore
erfaringer er, at mentoren ofte bliver stigende engageret i den unge, og at engagementet ofte smitter andre ansatte.
Mentoren bør dog være bevidst om ikke at blive for personligt involveret i den unge. Mentorens rolle er at opbygge
den unges kompetencer og evne til at stå på egne ben, og mentoren skal derfor også med tiden kunne give slip på
den unge. Grænsen for involvering må dog nødvendigvis sættes af den enkelte mentor.

High:five tilbyder gratis mentorkurser
For at understøtte og ruste den ansatte, som bliver ansvarlig for den unge i virksomheden, tilbyder High:five at
uddanne personen som mentor. Dette gøres på High:fives mentorkursus, som afholdes 2 gange årligt.
Mentorkurset, der er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune, har det mål at opkvalificere de mentorer,
der til dagligt arbejder med de unge, og give dem mere sikkerhed og bedre redskaber i arbejdet med at støtte de
unge. Kurserne startede i efteråret 2008.
Kurset er bygget op af 2 elementer.
1) 3
 dages internatkursus, der afholdes 2 gange årligt – forår og efterår
2) En årlig mentornetværksdag, der løbende bringer mentorerne sammen for at udveksle erfaringer og sparre.
Deltagelse i mentorkurset er gratis for de medarbejdere, som virksomheden udvælger. High:fives konsulenter står
efterfølgende altid til rådighed for sparring med virksomhedens mentorer.

Undervisningsmetode på mentorkurset
Oplægsholderne på kurset er High:fives ansatte, de unge selv, samt aktører fra fx. kommunen eller Kriminalforsorgen, som har et stort og praktisk kendskab til de emner, der gennemgås. High:five har generelt valgt en anerkendende tilgang både i forhold til kursets opbygning, men også i forhold til de unge. Vi ser på muligheder frem for
begrænsninger. Kursets emner er bygget op af korte og præcise oplæg med stor grad af træning, dialog og erfaringsudveksling. Træningen er så vidt muligt opbygget som fysiske aktiviteter.
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Hvad hvis man har forbehold som virksomhed?
Nogle virksomheder kan have forbehold over for at ansætte en ung med en kriminel fortid. Det kan skyldes usikkerhed omkring, om den unge vil passe ind i virksomheden, om den unge kan passe et arbejde, om han virkelig har
lagt kriminaliteten bag sig, men også usikkerheden om, hvordan ansatte og omverden vil reagere. Det er naturligt,
at virksomheden kan have bekymringer omkring ansættelse af tidligere straffede, og det er væsentligt for High:five
at skabe viden og tryghed hos virksomheden. High:five tager derfor en åben drøftelse med interesserede virksomheder omkring målgruppen, virksomhedens muligheder, krav, forventninger og forbehold.
For at styrke informationen for virksomhederne, har High:five udarbejdet en ”Værktøjskasse”, som virksomhedernes
ansatte kan støtte sig til før, under og efter et jobmatch.
”Værktøjskassen” findes også på High:fives hjemmeside www.highfive.net
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”Værktøjskassen” for virksomheden
– spørgsmål og svar
Herunder er oplistet de situationer som man som virksomhed kan komme ud for både
i forbindelse med High:fives unge, men også med andre ansatte. Det er dog væsentligt
at understrege, at det er mere undtagelsen end reglen, at virksomhederne møder disse
udfordringer blandt High:fives unge.

Kom ikke den første dag
Langt de fleste, der har prøvet at forlade et sikkert job for at skifte til et andet har nok haft et sug i maven
den første dag, de skulle møde. Enkelte har nok haft mest lyst til at blive hjemme, eller gå tilbage til det
arbejde og den tilværelse, som de kendte.
Det gælder også for de unge High:five arbejder med. Mange af dem bevæger sig måske ind på totalt ukendt
land – ind i en verden, som de måske aldrig tidligere har stiftet bekendtskab med. Det svarer på mange
måder til, at rejse til den anden ende af verden og starte på en frisk i en kultur og med et sprog, som vi ikke
kender.
Det kan være en meget svær overgang, og ind imellem sker det, at frygten for at fejle overskygger muligheden for at vinde. Det er væsentligt, at den unge helst før den første dag får at vide, at arbejdspladsen,
mentoren og de andre i afdelingen glæder sig til at se ham, at alt er klart til at han starter, og at der ligger
nogle arbejdsopgaver og venter. Samtidig skal man, som for andre nye medarbejdere sikre, at den første dag
bliver en god dag.
Udebliver den unge trods et godt forarbejde, skal High:five eller virksomheden straks tage kontakt til den
unge og finde årsagen hertil. Her skal man have forståelse for, at det kan være svært, men understrege, at
det kun er den første dag, der er den første dag. Det kan blive nødvendigt, at High:five følger den unge til
virksomheden den første dag, så han ikke møder helt alene.

Fastholdelse af den unges motivation
Når man søger et nyt arbejde og får det, bliver man glad og forventningsfuld. Man er spændt på den første
dag. Man lærer langsomt de nye kolleger at kende, lærer efterhånden arbejdsindholdet at kende, og pludselig er det nye arbejdsindhold rutine. Vi ved, at nye udfordringer på arbejdspladsen fastholder motivationen
for at blive der, og det er ikke anderledes for unge, der får job via High:five.
Jo længere væk den enkelte unge er fra et arbejdsliv, jo længere tid tager det naturligvis at komme i gang,
og jo vigtigere er det at skitsere de korte og de lange mål, der skal nås. Som virksomhed skal man huske at
stoppe op, og se tilbage og fejre de mål, der er nået, og samtidig vedvarende se frem mod nye, opnåelige
udfordringer. Alt dette er med til at fastholde den unges motivation.
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Ikke mødestabil
Nogle af de unge, som High:five hjælper i arbejde eller uddannelse, har aldrig tidligere haft et arbejde, og
enkelte har vendt op og ned på dag og nat. Det kan derfor tage noget tid at vænne sig til at komme i seng
til tiden og stå tidligt op om morgenen og gå på arbejde. Dette er ofte årsagen til, at High:five i enkelte
tilfælde har set unge, der ikke er mødestabile i den første tid.
Det er dog væsentligt, at virksomhederne i samarbejde med High:five finder ud af, om årsagen er, at den
unge blot skal vænne sig til at stå tidligt op, eller om det er den unges vilje eller adfærd, der sætter begrænsninger. Hvis det er viljen, der mangler, eller den unges adfærd i fritiden, der sætter begrænsninger, skal der
handles. High:five og/eller mentoren kan tage en motiverende samtale med den unge.
High:five kan også hente hjælp hos familie, venner, SSP eller lignende for at sikre, at viljen og adfærden
fastholdes, og at ´baglandet´ ikke griber forstyrrende ind. Handlingen fra High:fives side beror på en konkret
vurdering i hvert enkelt tilfælde, for der er ikke to unge, der er ens.

Dårligt sprog
Nogle af de unge, som High:five sætter i arbejde eller uddannelse, har levet en kortere eller længere periode
i en kultur, der adskiller sig meget fra en normal arbejdskultur, hvor man opfører sig ordentligt, følger gængse regler og normer, og hvor man taler pænt til hinanden.
Mange har sikkert fulgt debatten om måden unge taler til hinanden på, og for nogle unge er det alternative
sprogbrug blevet normalen.
Sagt med andre ord, så befinder nogle unge sig i en kultur, hvor de ikke vil blive forstået, hvis de taler ”virksomhedssprog”, og de ord, som vi andre helst vil undgå at anvende, har ofte en anden og mindre slagkraftig
betydning for de unge.
Det kan tage tid for den unge at skifte sprogbrugen ud, men virksomheden, mentoren og High:five kan
sammen fremme processen ved at fastholde det rigtige sprog og ikke falde ned på niveau med den unges
sprogbrug. Uønsket sprogbrug skal påtales hver gang, og det ønskede sprog skal forklares.
Igen handler det om kommunikation og om tydeligt, med en anerkendende tilgang til den unges situation, at
fortælle den unge om omverdenens oplevelse ved negativt sprogbrug.

Opfarende adfærd
Nogle af de unge, som High:five hjælper i arbejde eller uddannelse, har levet en kortere eller længere periode i en kultur, hvor den stærkeste overlever og hvor den, der råber højest, bliver hørt.
I et samfund, hvor der kan være tendens til at opfatte alt, der ikke er normalt, som farligt, erfarer mange
unge, at hvis de er tilpas opfarende og højtråbende, så får de deres vilje, eller bliver ladt i fred. De vænner
sig til, at deres negative adfærd virker, men det er naturligvis ikke acceptabelt på arbejdspladsen.
Det er vigtigt at fortælle, hvordan adfærden bliver opfattet, og hvad den har af konsekvens – hvordan personerne omkring den unge opfatter og måske dømmer ham, og at den unge dermed kan risikere at blive
ekskluderet i stedet for at blive inkluderet i fællesskabet.
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De ”gamle venner”
Nogle mentorer er betænkelige omkring den unges ”venner”, og High:five bliver ofte stillet spørgsmålet:
”Hvad nu hvis de dårlige venner fra fortiden pludselig kommer ind på arbejdspladsen?”
High:five har aldrig oplevet, at dårlige venner fra fortiden er mødt op på arbejdspladsen og har opført sig negativt. Skulle det ske, skal den unge tydeligt have at vide, at det har en negativ påvirkning af virksomheden,
de ansatte og mentoren, og at man kan se vennerne, når man har fri.
High:five har dog oplevet, at ansøgere, der møder op til en samtale hos High:five, tager de dårlige venner
med. Hvis ikke de er ansøgere, bliver de fulgt ud igen med besked til den unge om, at vennerne jo heller ikke
skal med ham eller hende på arbejde. Der kan være tale om, at den unge markerer magt og sender et signal
om, at ”Jeg er noget, for jeg har seje venner”. Virkeligheden er dog ofte den, at en sådan handling mere er
begrundet i frygten for at stå alene.
Efter opstart på virksomheden kan der være tale om, at den unge viser sig positivt frem over for vennerne:
”Jeg er sej, for jeg har fået arbejde”. Det er heller ikke unormalt, at den unge gerne vil have, at hans venner
møder mentoren, fordi mentoren er blevet et forbillede og i nogle tilfælde måske en slags far. Mentoren
opfattes som sej, fordi han har en status på arbejdspladsen.
High:five har det mål, at de unge skal skifte livsstil og blive selvforsørgende, men det kan naturligvis være et
stort arbejde at opnå dette, hvis det kræver, at man kapper alle bånd til venner og familie, for så står man
for alvor alene. High:five og virksomhederne kan næppe forvente, at de unge kapper alle båndene til det
bagland, som han nu engang har. Men vi må understrege over for den unge, at han har fået chancen for at
få et bedre liv, og at han ikke må lade negative kræfter ødelægge det. High:five har oplevet en del unge, der
bevidst vælger at kappe båndene til baglandet af frygt for, at de skal ødelægge fremtiden for dem. Det er en
meget tung beslutning, der skal anerkendes.
Hvis mentoren eller virksomheden fornemmer i tale eller handlinger, at eventuelle ”dårlige venner” spøger
og forsøger at øve negativ indflydelse på den unge, handler det om konstruktiv kommunikation. Tal med den
unge om det, om hvorfor vennerne gør det, om de er ”rigtige” venner, hvis de gør sådan, og anerkend det
svære i at slippe noget for at opnå noget andet. Motivér samtidig den unge ved at understrege, at al begyndelse er svær, men at tingene ændrer sig langsomt over tid.
Inddrag eventuelt den unge i aktiviteter i virksomheden, og vær derved med til at etablere et alternativt
netværk for den unge. Samværet med de øvrige ansatte på virksomheden omkring løb, cykling, madlavning,
fester mv., vil langsomt styrke den unges sociale kompetencer og udvide hans netværk.
Som mentor for den unge skal man altid være behjælpelig med at skabe et overblik for den unge: ”Hvor er
du nu, hvilke muligheder har du, hvor er du på vej hen, hvor langt er du, og hvilke konsekvenser kan hvilke
handlinger have for dig?” Samtidig er det jo den unge, der skal tage den rigtige beslutning, og ikke mentoren eller High:five, der skal tage den for ham. Det er den unges liv, det drejer sig om, så det er i bund og
grund ham, der har ansvaret.
Hvor langt man skal gå, findes der ikke nogen skabelon for, da det afhænger af mentor og mentees interne
forhold. High:five vil ikke definere rammen for den støtte og opbakning, som den enkelte mentor vil yde. En
mentor havde rent faktisk oplevet, den unges venner havde inviteret den unge ud på ballade og løste det
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med sætningen: ”Vi skal i biffen i aften, og jeg havde tænkt på at spørge, om du ikke ville med?”. Den unge
tog med, og så var det problem løst.
De unge ved godt selv, at de skal sige fra overfor ’de dårlige venner’, både mht. at møde op på arbejdspladsen og mht. at gå i byen på en hverdag, men de mangler ofte en legitim grund til at sige fra, og mentorens
ord om, at ”her må man ikke få vennerne på besøg” eller ”vi går aldrig ud på hverdage, for vi skal jo være
friske i morgen”, kan være den unges legitime grund, og de ord, som han kan bruge overfor vennerne. Mentoren skal være bevidst om, at deres ord ofte bliver ’lov’ hos de unge.

Stopper pludselig
Nogle få af de unge, som High:five sætter i arbejde stopper pludselig efter nogen tid, selv om forløbet går
godt og alle er glade og tilfredse. Virksomheden og mentoren får ikke altid en begrundelse – den unge bliver
bare væk.
Det, at den unge bare bliver væk uden at fortælle hvorfor, betyder ofte at den unge er flov over at have svigtet, og ikke ønsker at blive stillet til regnskab for sin udeblivelse. Han viger så at sige bort fra mulig kritik.
High:five har erfaret, at der i perioden mellem 1 og 3 måneder efter ansættelse er en ”krise”, hvor den unge
har lært en del af faget, hvor hverdagen har indfundet sig, og arbejdet måske er blevet trivielt, hvilket jo kan
ske for alle ansatte. Samtidig har High:five set enkelte eksempler på, at unge pludselig standser efter flere år.
Som det nævnes under ’fastholdelse af motivationen’, er det vigtigt for de unge, at de løbende kan se en
udvikling og nå små eller store mål, og at den unge sammen med mentoren løbende fejrer de mål, som den
unge når. For de unge gælder det samme, som for alle andre: Hvis man trives, og der er løbende udfordringer i arbejdet, så er det overvejende sandsynligt, at man bliver i virksomheden. Det gælder altså om vedvarende at sætte nye udfordringer op. Man skal dog være opmærksom på, om den unge ”når sin grænse”. Man
må ikke tage for givet, at den unge kan finde ud af næste mål. Man kan risikere, at den unge mister modet,
hvis den forestående opgave er for svær.
High:five har tidligere oplevet et eksempel, hvor en ung startede på en fabrik og hurtigt lærte sig arbejdet.
Efter noget tid synes mentoren, at den unge nu var så dygtig, at han kunne begynde at fejlmelde på maskinen, og viste ham computeren og systemet, der skulle skrives ind i. Den unge kom aldrig igen, og det viste
sig efter nærmere undersøgelse, at han var ordblind, men ikke ville ”afsløres”. Situationer som denne skal
High:five og virksomhederne i fælleskab forsøge at undgå, for det er et nederlag for den unge, og ærgerligt
for de øvrige parter. Bl.a. derfor er praktikken ved visitationen nu ændret, så det allerede ved den første
samtale afklares, om den unge er ordblind.
Når virksomhederne og High:five hjælper den unge til et arbejde, er den unge naturligvis glad for den nødvendige assistance. Men for de fleste er der mere prestige og selvværd i at søge et job selv og få det. En del
af de unge, der standser efter et stykke tid, har selv søgt sig et arbejde og fået det, og det er ikke et nederlag, men en sejr – selv om virksomheden måske synes, at der er brugt energi på noget, som virksomheden
ikke selv får udbytte af på den lange bane. At de unge ikke melder ud til mentoren eller virksomheden, at de
har søgt og fået et andet arbejde, kan være et udtryk for, at den unge ikke ønsker at såre nogen, som han
skylder tak og holder af.

Indholdsfortegnelse

High:fives metode i forhold til virksomhederne

34

Værktøjskasse

At ganske få unge stopper efter mange år, kan virke uforståeligt, men man må ikke glemme, at den unge
ligesom alle andre kan få private eller personlige problemer, som ingen har mulighed for at forudsige, undgå
eller løse.

Bruger de unge stoffer?
Brug af alkohol og euforiserende stoffer har ændret karakter igennem de sidste år – ikke kun i Danmark men
i hele verden. På arbejdspladserne har det tidligere været almindelig anerkendt at drikke alkohol, men det er
i vid udstrækning blevet ulovligt. I fritidslivet, selv på hverdage, er alkoholindtagelse blevet normalt – selv i
almindelige familier, og unge er blevet stadig yngre, når de starter deres forbrug af alkohol.
Brugen af euforiserende stoffer har ændret sig markant gennem de sidste bare 10 år, og det samme har
holdningen til stofferne og dem, som bruger dem. Dygtige fabrikanter forfiner materialerne, udvider sortimentet og øger effekten, og stoffet hash er ikke i dag, hvad det var for 10, 20 eller 30 år siden; det er
væsentlig stærkere og mere skadeligt.
Mange unge opfatter det som ”normalt” at bruge euforiserende stoffer. Brugerne af euforiserende stoffer er
i dag ofte helt almindelige unge, og stofferne er ikke forbeholdt en særlig socialt belastet gruppe.
I takt med teknologiens udvikling har kemikere udviklet syntetiske stoffer, der har en voldsom virkning, og
som ingen endnu kender langtidsvirkningerne af.
Der findes i dag virksomheder rundt om i Danmark, som har aktuelle problemer omkring misbrug af euforiserende stoffer blandt nuværende ansatte, og problemet bliver næppe mindre.
Det kan være ualmindeligt svært at vurdere, om en person er bruger af euforiserende stoffer i weekenden.
Brugere af stoffer kan i weekenden ”komme op i fart – og holde farten længe” med opkvikkende stoffer
(kokain og ecstasy mv.), og når weekenden går mod afslutningen, kan de finde på at bruge sløvende stoffer
(hash mv.) til at komme ned på jorden igen. Et andet scenarie kan være, at de hænger ud med vennerne og
”ryger en fed” lørdag aften.
High:fives krav til de unge om, at de skal være stoffrie, hvis vi skal hjælpe dem videre i job eller uddannelse
er centralt. Vi gør, hvad der er muligt, for at afdække et eventuelt stofmisbrug hos ansøgerne. Hvis High:five
er det mindste i tvivl, bliver de unge testet. Det kan ske igennem egen læge, eller via Kriminalforsorgen, hvis
de er i tilsyn hos dem. Unge, der testes positive i disse tests eller selv oplyser at være brugere/misbrugere,
bliver afvist. Vi gør altså, hvad vi kan, for at afdække misbrugere, men vi må erkende, at enkelte unge smutter igennem nettet.
Et weekend-misbrug kan godt lade sig gøre uden at virksomheden opdager det mandag morgen.
For at afdække et stofmisbrug, skal man som oftest kigge efter udsving i personlighed, adfærd eller temperament. Udtalt sløvhed eller voldsom aktivitet, meget store eller meget små pupiller kan indikere misbrug, men
gør det ikke nødvendigvis. Hvis virksomheden opdager udsving eller har mistanke om misbrug, er det vigtigt
straks at kontakte High:five, så en løsning på problemet kan findes.
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Vores holdning er den, at de unge ved visitationen ved, at der er krav om stoffrihed hos High:five. Hvis den
unge alligevel viser sig at være bruger af stoffer efter start på en virksomhed, er der tale om et tillidsbrud.
Både over for High:five og overfor virksomheden. Det er virksomheden, der ansætter og afskediger, og derfor i sidste ende deres beslutning, men High:five anbefaler som udgangspunkt en afskedigelse.

Stjæler de unge fra os?
Som det fremgår af High:fives krav til de unge, så forudsætter aktiv hjælp fra os, at de unge har besluttet sig
for at lægge den kriminelle adfærd bag sig, og at de har taget en beslutning om ikke at ville begå kriminalitet igen.
Hvis High:five medarbejderen, der visiterer den unge, har mistanke om, at den unge er mere ”udfarende”
end han selv oplyser, eller er mere kriminel aktiv end straffeattesten viser, søger vi med den unges samtykke
oplysninger hos politiet om deres kendskab til den unges aktiviteter. Hvis den unge ikke vil give samtykke til,
at vi deler oplysninger med politiet, afvises den unge, da han efter vores opfattelse ikke er klar til at viske
tavlen ren.
Selv om anstrengelserne er store for at afdække den unges negative aktivitetsniveau, kan det ikke udelukkes,
at den unge fortsætter kriminel aktivitet – High:five stiller aldrig garantier i den forbindelse.
Men det skal understreges, at High:five aldrig har været udsat for, at en ung har stjålet fra den virksomhed,
som han er ansat på eller har begået anden form for kriminalitet, og vi mener at sandsynligheden for, at det
skulle ske, er meget lille.

Ved at vise den unge tillid igennem ansættelsen, giver virksomheden den unge en chance, som han godt ved er
svær at få – situationen taget i betragtning. Skulle den unge vise sig stadig at begå kriminalitet, vil den unge næppe
foretage handlingerne på den virksomhed, som har givet ham en chance. Det vil ofte være det sidste sted, hvor
noget sådant foregår.

Virksomheden løber en minimal risiko. Som det fremgår, er der meget, der kan gå
galt. Ikke kun for High:fives unge, men for ansatte generelt. Men med baggrund i
mere end 1.000 match mellem unge og virksomheder kan vi heldigvis konstatere,
at risikoen for at noget går galt, er minimal.
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Hvis du som virksomhed
vil vide mere
Du og din virksomhed er altid velkommen til at kontakte vores erfarne konsulenter.
På vores hjemmeside www.highfive.net kan du finde den medarbejder, der arbejder
i dit område.

Det får virksomheden
High:Fives medarbejdere er erfarne konsulenter, som arbejder gratis for virksomhederne, og vi har mange års erfaring
i arbejdet med unge på kanten. Vi kender de unge godt, og vi er meget erfarne i at vurdere, om de unge vil passe
ind i en bestemt virksomhed. I High:five ved vi, hvad der skal til for at få et jobmatch til at lykkes. På grund af det
grundige forarbejde High:fives ansatte gør, kan virksomheden forvente følgende af High:five:
 ratis, professionel vejledning og assistance
G
Fakta baseret og ærlig information omkring den unge
Virksomhedens ansatte kvalificeres til at løfte opgaven
En ny medarbejder, som selv har ønsket at være ansat i den pågældende virksomhed
En medarbejder, der har lagt kriminaliteten bag sig og som er stoffri
En arbejdsom og loyal medarbejder, da de unge ofte føler, at de ”skylder” virksomheden noget, for at have givet
dem en chance
Virksomhedens ansatte bliver som regel stolte over, at deres arbejdsplads er socialt ansvarlig, og mange ansatte
ønsker at være involveret i forløbet
Virksomheden modtager et CSR-bevis på samarbejdet med High:five
Kunder og leverandører påskønner, at virksomheden er socialt ansvarlig

High:five sender kun de unge, som vi selv ville ansætte, videre til virksomhederne.

Vi søger altid nye samarbejdsvirksomheder
For at det skal lykkes unge med en plettet straffeattest at komme videre i livet med job eller uddannelse og dermed
bryde den kriminelle løbebane, så er det nødvendigt, at de også får muligheden for at skifte livsstil. Derfor er det
afgørende at High:five fortsat skaber nye samarbejder med både virksomheder og de offentlige myndigheder, samt
udbygger de eksisterende.
High:five får en del henvendelser fra virksomheder, som er interesserede i at samarbejde med os, og hjælpe en ung
med en plettet straffeattest. Men vi får langt flere henvendelser fra unge, som har brug for hjælp. Derfor består en
stor del af High:fives arbejde i hele tiden at opsøge nye virksomheder, og pleje og vedligeholde kontakten til High:fives
eksisterende samarbejdsvirksomheder. Dette sker både via personlige henvendelser, ved møder og arrangementer
eller gennem vores netværk.
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Hvilke virksomheder er der brug for?
De unge som kontakter High:five er meget forskellige: Det kan være drenge, piger, danske, af anden etnisk herkomst, veluddannede eller dårligt uddannede, faglærte eller ufaglærte. Nogle har ingen eller få udfordringer, andre
har mange, og vi har unge med vidt forskellige ønsker og behov.

High:five er afhængig af jobmuligheder til de unge på kanten indenfor alle brancher og i hele landet.

Besøg et fængsel

High:five mener, at indsigt skaber forståelse, og forståelse nedbryder barrierer.
Efter vores mening er det vigtigt, virksomhederne og kommunerne ved, hvilke muligheder og kompetencer fængsler
og pensioner har for at afklare og opkvalificere indsatte, og hvilke kompetencer de indsatte har. High:five inviterer
derfor, i samarbejde med Kriminalforsorgen og de enkelte fængsler, både virksomheder og kommuner på besøg
inde i fængslerne. De får her lejlighed til at møde de indsatte og se, hvad der foregår indenfor murene. De møder
også fængslets ansatte og hører om, hvilke muligheder og udfordringer, de har i arbejdet med de indsatte. På den
måde får virksomheder og kommuner en forståelse for de indsattes hverdag og de ansattes arbejdsdag.

Hvorfor virksomhedsbesøg i fængslerne?
Det, at virksomheder får mulighed for at besøge et fængsel betyder ofte, at virksomheden bliver væsentligt mere
motiverede for at ansætte tidligere afsonere. De har med egne øjne set, at det i de fleste situationer er helt almindelige mennesker, som sidder bag tremmerne – mennesker med et brændende ønske om at komme ud og få et
job, etablere en familie og leve et liv uden kriminalitet. De indsatte er blevet ”personificeret”.
Samtidig erfarer virksomhederne, at kvaliteten af den opkvalificering, der foregår i fængsler og pensioner, ofte er på
samme niveau, som udenfor murerne.
Virksomhedsbesøgene i fængslerne har ligeledes til formål at styrke motivationen hos de indsatte. Når de oplever,
at de rigtige virksomheder uden for fængslet viser interesse for dem ved at møde op i fængslet, får de samtidig
troen på, at det er muligt for dem at få en normal tilværelse med et arbejde efter afsoning.

Indholdsfortegnelse

High:fives metode i forhold til virksomhederne

38

Registrering
For at vi i High:five har et overblik over de unge vi er i kontakt med, samt vores samarbejdsvirksomheder, bliver alle
registreret i High:fives interne database, som er godkendt af Datatilsynet. Her opdaterer vi også alle job- og uddannelsesmatch.

Registrering af den unge
Før den unge kan komme i betragtning til at få hjælp fra High:five, skal han udfylde et ansøgningsskema og underskrive en samtykkeerklæring261. I ansøgningsskemaet opgives oplysninger om tidligere erhvervserfaring, interesser,
oplysninger om kørekort eller ordblindhed, og alt andet, som har relevans i forhold til ansættelse i en virksomhed.
Disse oplysninger registreres i High:fives interne database.
Ud over dette, opdateres den unges profil med supplerende oplysninger af den High:five medarbejder, der har den
fysiske kontakt med den unge. Denne medarbejder fører løbende logbog over den unges forløb hos High:five.

Registrering af virksomheden
I databasen bliver også relevante informationer om alle High:fives samarbejdspartnere, virksomheder, mentorer
mm. registreret. Det kan for virksomhedernes vedkommende være oplysninger om kontaktpersoner i virksomheden,
aftaler der er blevet indgået og lignende. Disse oplysninger opdateres løbende af den ansvarlige High:five medarbejder i det pågældende område. På den måde har vi hele tiden et opdateret overblik over alle aktive samarbejdspartnere, og kan hurtigt og overskueligt registrere job- og uddannelsesmatch. Oplysningerne er alene synlige for
ansatte i High:five, og alle ansatte har tavshedspligt.
Vores registreringssystem er bygget op, så enhver medarbejder i High:five har mulighed for at orientere sig om en
virksomhed, en ung eller et match, og derved er alle i stand til at overtage en opgave for en kollega.

Opdatering af job- eller uddannelsesmatch
Når der er skabt et match mellem en ung og en virksomhed eller en uddannelsesinstitution, bliver matchet registreret
i databasen, så det fremgår både under den unges og virksomhedens/uddannelsesstedets profil. High:five har på
den måde mulighed for at følge matchet og eventuelt supplere med yderligere informationer.
High:five registrerer ligeledes informationer om ansættelsesforløbet og den unges udvikling i ansættelsen. Skulle
ansættelsesforholdet af den ene eller anden grund ophøre, registrerer vi også dette og angiver en årsag til ophøret. Ofte skyldes ophøret, at den unge er overgået til en anden stilling enten i samme eller en anden virksomhed,
er overgået til uddannelse eller er blevet udlært. Dette registreres som et ’positivt frafald’272, idet aftalerne omkring
ansættelsen er blevet overholdt, og den unge fortsat er ude af kriminalitet. I mere sjældne tilfælde skyldes frafaldet dog, at den unge fx. er blevet væk fra arbejdspladsen eller er blevet afskediget. Dette registreres som ’negativt
frafald’283.
På baggrund af nævnte registrering, føres der statistik over High:fives aktiviteter og resultater, og databasen danner desuden grundlag for en systematisk opfølgning på alle forløb.

26 Se også side 59
27 Der er tale om et positivt frafald, hvis den unge er standset efter aftale (kortvarig ansættelse), er overgået til andet job eller overgået til uddannelse.
28 Der er tale om et negativt frafald, hvis den unge ikke er mødt første dag, standset uden aftale eller er blevet afskediget
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Arbejdsdokumenter/
arbejdsgang
I forløbet med at matche en ung med en virksomhed, benytter High:five arbejdsdokumenter, som sikrer at alle
relevante og vigtige oplysninger bliver nedskrevet og registreret i High:fives database. Nogle af dokumenterne bliver
ligeledes udleveret til både den unge og virksomheden for på den måde at sikre, at alle er klar over, hvad der er aftalt.
Følgende dokumenter udfyldes og bruges i et jobmatch291:
Ansøgningsskema – inden visitationssamtalen
Samtykkeerklæring – inden visitationssamtalen
Straffeattest evt. stamdata – før eller under visitationssamtalen
’Hvem gør hvad – blanket’ – gives til de unge efter visitationssamtalen
Mentor-ung blanket
Partnerskabsaftale (jobmatchaftale) ml. virksomheden og High:five – laves ved jobmatch
Dokumenter fra kommunen (hvis nødvendige):
– Arbejdspladsgodkendelse
– Mentortilskud

29 Se eksempler på disse dokumenter bagerst i Konceptbeskrivelsen på side 56-61
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High:fives metode
i forhold til kommunen
Et godt og tæt samarbejde med de offentlige myndigheder er en forudsætning for,
at High:five kan lykkes med at få unge i job- eller uddannelse og dermed ud af
kriminalitet.

High:five er en forlængelse af de offentlige myndigheders arbejde
I High:five er vi meget bevidste om, at offentlige myndigheder som udgangspunkt er dem, der lovmæssigt er pålagt
at handle i forhold til den målgruppe, som vi arbejder med. High:five kan derfor alene kunne vælges til som assistance til dette arbejde.
Derfor ønsker vi i High:five at blive opfattet som en forlængelse af det gode arbejde, som allerede bliver gjort af de
offentlige myndigheder. Vi er en organisation, der kan være med til at motivere virksomheder til at påtage sig et
socialt ansvar, og samtidig assistere virksomhederne med at fastholde de unge i job eller uddannelse.

High:five er kommunernes samarbejdspartner
Har kommunen en ung fra målgruppen, kan kommunen kontakte High:five, hvorefter vi sammen kan drøfte, hvordan
vi bedst muligt hjælper den unge ud i en normal tilværelse med enten job eller uddannelse. Såfremt det vurderes, at
den unge er arbejdsmarkedsparat og lever op til High:fives krav, vil vi finde den rette virksomhed til den unge.
High:five udarbejder i samarbejde med virksomheden og kommunen en kontrakt, som beskriver målet med ansættelsen, jobtype, indhold, varighed, samt økonomiske og praktiske forhold omkring ansættelsen.
Hos High:five arbejder vi ikke med aktivering eller praktikker. Niveauet for evt. støtte til virksomhederne bør altid
fastlægges i rimeligt forhold til det ekstraarbejde, som virksomhederne påtager sig. High:five indgår ikke aftaler om
standardforløb og standardstøtte ved ansættelse af ledige.
High:five foreslår kommunen et fornuftigt niveau for støtte til virksomheden, og kommunen træffer endelig afgørelse om eventuel støtte.
Det skal understreges, at High:five ikke tager sig betalt for vores ydelse.

Målet er altid den korteste vej til ordinær beskæftigelse
Det betyder, at den unge så hurtigt som muligt skal indgå på lige fod med alle andre i virksomheden – altså ansættes på ordinære vilkår. Samtidig arbejder High:five både proces- og samfundsøkonomisk ansvarligt, hvorfor et jobeller uddannelsesmatch altid skal etableres hurtigst muligt og så økonomisk forsvarligt som muligt.
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High:fives metode
i forhold til Kriminalforsorgen
Samarbejdet med Kriminalforsorgen
High:five har i dag et tæt og godt landsdækkende samarbejde med Kriminalforsorgen både på et overordnet plan,
men også på lokalt plan med fængsler, pensioner og KIF-afdelinger i de enkelte landsdele.

Kontakt allerede under afsoning skaber succes
Rambølls evaluering af High:five i 2012301 viser, at High:five har særlig succes med at få unge, der afsoner eller netop
har afsonet en fængselsstraf, til at skifte livsstil og holde sig ude af kriminalitet, ved at de starter i job eller ud
dannelse312.
Derfor er det en fordel, at High:five kommer i kontakt med de unge i god tid før løsladelse og allerede her etablerer
en kontakt til en virksomhed med aftale om ansættelse. På den måde sikres det, at den unge kan starte i job umiddelbart efter løsladelsen og dermed reduceres risikoen for, at den unge bliver fristet til at søge tilbage til den gamle
livsstil. Det optimale resultat skabes, når vi i samarbejde med fængslet kan starte den indsatte op i praktik
på virksomheden, inden den indsatte endeligt løslades.

Visitationssamtaler i fængslerne
De fleste ansatte i fængslerne kender til High:fives arbejdsmetoder og de krav, som High:five stiller til de unge.
Socialrådgivere og fængselsfunktionærer kan derfor give High:five besked, hver gang de møder en indsat, som lever
op til vores krav og forventninger. High:five kommer herefter ud til fængslet og afholder visitationssamtaler med
den indsatte. High:fives konsulenter tager ud til fængslerne og visiterer de indsatte på samme måde, som vi ville
visitere alle andre unge i High:five. Det kræver ofte lidt flere samtaler og besøg, når kandidaterne sidder i fængsel,
da der ofte er forhold omkring løsladelsen, som skal afklares.

30 Hele evalueringen kan læses på www.highfive.net
31 Evalueringen viste, at 30 % af de afsonere som havde fået hjælp af High:five, faldt tilbage til kriminalitet – herafblev ingen dog idømt fornyet fængselsstraf.
Til sammenligning havde 93 % i en sammenlignelig kontrolgruppe tilbagefald til kriminalitet.
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High:fives metode
i forhold til politiet
Samarbejdet med politiet
High:five har i dag samarbejde med politiet over hele landet både med politikredsenes ledelse og med de lokale
forebyggende enheder, samt bande-exit grupperne.

Politiet som koordinator
Det forebyggende og tryghedsskabende arbejde koordineres af hhv. Kredsråd og Lokalråd, hvor den enkelte politikreds er tovholder.
Kredsrådene består af politidirektøren i politikredsen og alle politisk valgte borgmestre i politikredsens område.
Lokalrådene er kommuneinddelt og består af politikredsens forebyggende team, samt lokale repræsentanter fra
kommunen, SSP, repræsentanter fra Kriminalforsorgen mv.

High:five og politiet
High:five har siden opstarten i 2006 haft et godt og konstruktivt samarbejde med politiet, som har sikret formidling
af High:fives eksistens og metode til andre offentlige myndigheder i lokalområdet.
Samarbejdet omhandler også indsatser i særligt udsatte boligområder og omkring bande-exit arbejdet.
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Hvis I som offentlig
myndighed ønsker at
samarbejde med High:five
Målet for samarbejdet med de offentlige myndigheder
High:fives målsætning kan, som nævnt, ikke lykkes uden et godt og tæt samarbejde med alle offentlige aktører.
Vi har derfor en ambition om, at alle vores samarbejdspartnere hele tiden føler sig ordentligt informeret om High:five, vores arbejdsmetode, om målgruppe og om status for de unges videre liv.
I High:five bestræber vi os på at udføre vores opgave på en måde, så offentlige myndigheder ser os som en organisation, der:
samarbejder på alle niveauer, er ubureaukratiske, og som benytter den kortest mulige vej til et ordinært job
kun bruger relevante økonomiske støtteordninger, som matcher opgavens størrelse
sørger for at aftale, hvem der gør hvad ved opfølgningen på det enkelte match
holder myndigheder orienteret om udfaldet af sager med de unge
handler loyalt og med respekt overfor sine samarbejdspartnere
High:fives mål er, at de offentlige myndigheder altid tænker High:five som en del af løsningen, når de er i dialog
med unge fra målgruppen. High:five har som mål, at sagsbehandlerne i det offentlige benytter High:fives tilbud, da
det både er en god løsning for kommunerne og for samfundsøkonomien321.

Et godt og konstruktivt samarbejde med kommuner, Kriminalforsorg og politi
Set med High:fives øjne, er et godt samarbejde, når der er en gensidig forståelse for parternes måde at arbejde på,
og når alle partnere ved, hvad målet er – nemlig at få tidligere kriminelle ud i arbejde.
Et godt og konstruktivt samarbejde er:
når vi i fællesskab fokuserer på løsninger frem for udfordringer
når alle føler ejerskab til processen
når man kan sparre med hinanden på tværs af de forskellige instanser
når alle giver grundig information og overholder aftaler og deadlines
For at vi kan hjælpe hinanden bedst muligt, ser High:five det som en meget vigtig opgave bl.a. at få formidlet, hvem
vores målgruppe er, så det er klart for enhver, hvornår High:five kan være en forlængelse af kommunernes, Kriminalforsorgens og politiets arbejde. Desuden gør vi en indsats for klart at få defineret roller og opgaver og sørge
for at få lavet klare aftaler om, hvem der følger op på de enkelte ting, så alle parter ved, hvad de kan forvente af
samarbejdet, og hvad de kan bidrage med.

Udveksling af information er en betingelse for succes
High:five adskiller sig fra andre aktører på den måde, at det kun koster tiden til samarbejdet, at anvende High:fives
tilbud. Til gengæld kan der være store økonomiske gevinster for samfundet, når et job- eller uddannelsesmatch
lykkes332. Dialog skaber de bedste betingelser for en succes, så det er væsentligt, at der orienteres hele vejen rundt
til alle involverede, og at der sker en løbende, gensidig udveksling af informationer.

32 Beregninger i Rambølls evaluering af High:five i 2012 viste, at den samfundsmæssige besparelse pr. ung matchet gennem High:five, er op til 1,4 mio. kroner,
hvis effekten varer resten af livet.
33 Se side 10-11

Indholdsfortegnelse

Hvis I som offentlig myndighed ønsker at samarbejde med High:five

44

High:five og kommunerne kan hjælpe hinanden
De unge i High:fives målgruppe er borgere i en kommune, og derfor også kommunens ansvar, når de er ledige.
Kommunen har meget ofte et godt kendskab til den enkelte unge og dennes familierelationer. Kommunens viden
og High:fives kompetencer og muligheder kan derfor gå hånd i hånd i et konstruktivt samarbejde for at hjælpe den
unge ud til en tilværelse uden kriminalitet.
Vi har i High:five brug for kommunernes viden og kompetencer. Vi har brug for kommunernes mulighed for at
etablere den nødvendige opbakning i form af fx. støtteforanstaltninger, som kan sikre, at den unge kommer godt
rustet ud på en ny arbejdsplads – og også bliver der. Til gengæld kan High:five hjælpe kommunerne med at finde en
virksomhed, som vil ansætte den unge, og være med til at sikre, at den unges udvikling på virksomheden bliver en
succes. Alle kan således have stor gavn af et samarbejde.

High:five står til rådighed for kommunerne
Kommunen vil altid kunne kontakte High:five for:
Information om High:five og vores arbejdsmetode
Råd og vejledning
Information om unge, der samarbejdes om
Afklaring af rollefordeling
Forhandling/genforhandling af kontraktindhold
Afvikling af forløb
High:five kommer gerne ud og holder oplæg for/i kommunen. Skulle der være interesse for dette, kan enten sekretariatet eller den lokale konsulent kontaktes telefonisk eller per mail.

High:five ønsker at samarbejde med fængslerne om erhvervsrettet opkvalificering
Det politiske fokus på målrettet opkvalificering af afsonere er forstærket løbende siden 2006, og særligt efter den
nye aftale for Kriminalforsorgen er blevet indgået ultimo 2012. I takt med dette fokus idømmes et stigende antal
unge afsoning med fodlænke eller samfundstjeneste for mindre forseelser. Desuden er antallet af banderelaterede
fængslede steget markant i løbet af de sidste år, hvilket naturligvis stiller nye krav til Kriminalforsorgens arbejde og
organisation.
Det er vigtigt, at indsattes kompetencer svarer til erhvervslivet behov, så de indsatte lettere kan komme ud og få
et job efter endt afsoning. High:five motiverer derfor, sammen med Direktoratet for Kriminalforsorgen, fængsler og
virksomheder til at indgå et samarbejde omkring erhvervsrettet opkvalificering af de indsatte i fængslerne. Bl.a. kan
det nævnes, at High:five samarbejder med Meyers omkring ”Kokkeskoleuddannelsen”341 i hhv. Københavns Fængsler, Statsfængslet i Vridsløse og Statsfængslet i Jyderup. High:five deltager desuden i etableringen af en stilladsuddannelse for indsatte i samarbejde med Statsfængslet i Horserød og FA stillads.
Målet er, at disse vellykkede partnerskaber skal motivere flere virksomheder til involverede sig i målrettet opkvalificering af indsatte i danske fængsler. Fængsler og pensioner kan med fordel rette henvendelse til High:five for
drøftelse af de lokale muligheder, så High:five kan være behjælpelig med at finde virksomheder, der kan indgå i et
samarbejde.
Udover ovenstående er der bl.a. lavet aftale mellem High:five og Kriminalforsorgen om:
Orienteringsmøder for ansatte om High:fives arbejde og muligheder
Orienteringsmøder for indsatte om High:fives arbejde og erhvervslivets krav og forventninger

34 Den danske restauratør Claus Meyer indgik i 2012 en aftale med Statsfængslet i Vridsløse om etablering af en kokkeskole for indsatte. Kokkeskolen havde meget stor
succes, og der blev i 2013 etableret flere skoler på forskellige fængsler rundt omkring i landet.
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Hvis du vil vide mere som
forældre eller pårørende
Den unge skal selv kontakte High:five
High:five bliver dagligt kontaktet af forældre eller pårørende, der er bekymrede for deres unge, enten fordi de er
begyndt at svigte skolen, er faldet ud af uddannelse, er begyndt at ryge hash, eller fordi de unge begår kriminalitet.
Forældre og pårørende kontakter ofte High:five, fordi vi er uafhængige af det offentlige.
Af og til får vi også henvendelser fra forældre og pårørende, som ønsker vores hjælp til at skaffe et job til den unge.
I disse tilfælde informerer vi de pårørende om, at vi arbejder ud fra en filosofi om, at det er den unge selv, der skal
henvende sig og meddele, at han har brug for hjælp. På den måde viser den unge et ægte engagement og en vilje
til at lægge kriminaliteten bag sig og starte i job eller uddannelse.
Vi anbefaler derfor de pårørende at tale med den unge om de muligheder, der ligger i High:fives arbejde, og motivere den unge til at tage kontakt til os.

Ingen virksomheder ansætter misbrugere af stoffer
High:five får især mange henvendelser, der drejer sig om de unges brug af narkotika. Forældre og pårørende bliver,
når de henvender sig til High:five, informeret om, at forbrug eller misbrug af stoffer medfører, at man IKKE kan
komme i arbejde, da virksomhederne ikke ansætter stofmisbrugere.
Forældre og pårørende bør ligeledes vide, at de stoffer, der findes i dag, er langt farligere end de stoffer, der fandtes, da de selv var unge. Det at være ’forbruger’ af stoffer, er næsten altid det samme som at være ’misbruger af
stoffer’. Herunder er det væsentligt at understrege, at hash også er et narkotikum – altså et narkotisk stof, samt at
weekendforbrug også er forbrug/misbrug. Dialog med den unge er vejen frem, og hvis forældre eller pårørende vil
vide mere om de stoffer, der findes i Danmark, findes der utallige gode informationer på internettet.

Når en ung er blevet fængslet
Mange forældre kontakter High:five, fordi en søn eller datter er blevet fængslet, og ofte ved forældrene ikke, hvad
sagen drejer sig om. Som udgangspunkt arbejder High:five først med de unge, når sagen er afsluttet, og man kender dommen. Hvis udfaldet af sagen åbenlyst ikke er ubetinget fængsel, kan High:five afvige fra dette.
High:five anbefaler forældrene at kontakte anklageren i sagen og få oplyst navnet på den beskikkede forsvarer. En
dialog med forsvareren kan afklare de nærmere omstændigheder ved sagen. Hvis den unge er under 18 år og forældrene har forældremyndigheden, skal offentlige myndigheder informere myndighedsindehaveren om sagen. Hvis
den unge er myndig, har forældrene ikke krav på information om sagen.

Indholdsfortegnelse

Hvis du vil vide mere som forældre eller pårørende

46

”

Vilje, motivation og engagement åbner dørene til en ny fremtid
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Hvordan er High:five opbygget?
Grundlæggelsen af High:five
High:five blev grundlagt i 2006. Forud for dette havde Københavns tidligere Politidirektør Hanne Bech Hansen
udtrykt en bekymring for de unge, som strejfede omkring i gaderne. Unge som af kedsomhed eller mangel på opmærksomhed begik kriminalitet. De unge kom ind i en ond cirkel: Så snart de blev løsladt, begik de ny kriminalitet,
fordi det var svært at skaffe sig et arbejde med en plettet straffeattest. Politidirektøren ønskede derfor handling for
at imødekomme og løse dette problem.
Dette var en opgave, Virksomhedsforum For Socialt Ansvar (VFSA)351, som er et netværk af danske virksomheds
ledere, der rådgiver den siddende Beskæftigelsesminister om virksomheders sociale ansvar, ønskede at være med
til at løse. VFSA-virksomhederne var ikke afvisende for at åbne døren for unge med plettet straffeattest, men var
samtidig bevidste om, at de havde brug for hjælp til at komme i gang med et sådant initiativ. VFSA valgte derfor at
ansøge om midler til opstart af et projekt, der kunne bidrage til en løsning af opgaven. For at projektet skulle have
de bedste betingelser for at lykkes, skulle der ansættes personer, som både kendte til målgruppen af unge, til erhvervslivet og til det offentlige system. I 2006 blev der ansat en projektchef og 4 projektledere fordelt i de forskel
lige landsdele, som tilsammen opfyldte disse krav. Dette blev starten på High:five.

Betydningen af High:fives navn
Projektchefen i High:five valgte at kalde projektet for High:five. ’High:five’ er en gestus, der markerer en anerkend
else/fejring af en fælles sejr. At give hinanden ”High:five” har i årevis været brugt i sportens verden, men bruges i
dag også udenfor sportspladsen. Ønsket er at fremkalde en fællesskabsfølelse mellem de involverede parter – en
mentor og mentee – når de har haft succes. Samtidig var det også et begreb, som de unge kunne relatere til.

High:five – når de involverede parter fejrer en fælles sejr.

Virksomhederne skulle motiveres til samarbejde
Da High:five var startet af et virksomhedsnetværk bestående af velrenommerede og socialt erfarne virksomheder,
havde vi en forventning om, at en lang række af disse virksomheder ville åbne dørene for et samarbejde. Vi måtte
dog efter kort tid konstatere, at de umiddelbart positive virksomheder kunne tælles på en hånd, og at motivering
af virksomhederne ville tage tid og koste mange kræfter. Virksomhederne syntes mere skeptiske for at ansætte tidligere straffede, end vi umiddelbart forventede. Ved direkte henvendelse udtrykte de bekymring for de ansattes og
virksomhedens sikkerhed hvad angår tyveri, røveri, overfald osv.
Det var derfor væsentligt at få afdækket, hvad der ville kunne få virksomhederne til at ændre mening. Direkte
adspurgt svarede virksomhederne, at de krævede ”sikkerhed” og ”garanti” for, at der ikke skete noget negativt. De
havde brug for, at High:five var garant for sikkerheden, at den unge matchede virksomheden, og at High:five kunne
levere løbende opbakning, så længe virksomheden måtte ønske det. Opgaven var defineret.
I begyndelsen af projektets levetid sagde 9 ud af 10 virksomheder ”nej” til at ansætte tidligere straffede, når High:five
rettede henvendelse. Men jo flere og bedre erfaringer virksomhederne har fået i samarbejdet med organisationen,
og jo mere High:five er blevet profileret, jo nemmere er det blevet at motivere virksomheder. I dag retter flere virksomheder af sig selv henvendelse til High:five for at indlede et samarbejde. Enkelte virksomheder benytter desuden
High:five som assistance for visitering af ledige med pletter på straffeattesten, som kommunerne anmoder virksomhederne om at ansætte eller afklare, og erfarne virksomheder assisterer i vid udstrækning High:five med at motivere
nye virksomheder.
35 www.vfsa.dk
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Organisationen High:five
Personalet
High:five har som beskrevet tidligere en stor gruppe af meget forskellige samarbejdspartnere, og det var væsentligt
for projektchefen at afspejle mangfoldigheden i High:fives personalesammensætning. En mangfoldig personalegruppe øger forståelsen for samarbejdspartnernes arbejdsområde og arbejdsmetode, og gør samtidig kommunikationen
lettere. Der er siden starten af High:five derfor ansat personer, som tidligere har været ansat i politiet, Kriminalforsorgen, kommunerne, rekrutteringsbureauer og virksomheder – både ledere og tillidsfolk. Forudsætningen for
ansættelse i High:five er, at personerne kender målgruppen af unge.
Vi tror på, at mangfoldigheden i High:fives personalegruppe har givet projektet bredde, tyngde og stor viden.

Finansiering
High:five har siden opstarten i 2006 været finansieret via satspuljemidler fra Beskæftigelsesministeriet. Efter den
første projektperiode, som løb fra 2006 til 2009, blev det besluttet, at High:five fortsat skulle eksistere. High:five er
i perioden 2006 til 2014 blevet forlænget 4 gange, og vi betegner ikke mere os selv som et ’projekt’, men som en
organisation.
Perioder for forlængelsen:
1:

2006-2009

2:

2010-2011

3:

2012 + 1. kvartal af 2013

4:

2013 + 1. kvartal af 2014

5:

2014-2017

Perioden 2006-2009
High:five modtog i den første periode fra 2006 til 2009 en bevilling på 5 millioner kroner årligt. Der blev i denne
periode ansat en projektchef samt 4 projektledere, og initiativet blev startet op i 4 landsdele: Storkøbenhavn, Fyn,
Østjylland og i Sønderjylland.
De første 4 år havde High:five fokus på etablering af samarbejde med interessenter, igangsætning, erfaringsopsamling, metode- og konceptudvikling samt justering og forankring af metoden.

Perioden 2010-2014
På baggrund af High:fives lovende resultater i den første periode blev initiativet forlænget ved satspuljeforhandlingerne i efteråret 2009, og bevillingen blev fordoblet til 10 millioner kroner årligt for iværksættelse af en landsdækkende indsats. Siden 2013 har bevillingen være 13 millioner kroner årligt.
Siden 2010 har High:five fået forlænget sin bevilling 3 gange og i 2014 er der 20 ansatte (som i dag har titler af
seniorkonsulenter og konsulenter), fordelt over hele landet.
High:five er således vokset fra 5 ansatte til 20 ansatte i takt med, at politikerne gennem årlige evalueringer har set
effekten af arbejdet og derfor har ønsket og prioriteret at afsætte flere penge til projektet.
Virksomhederne i VFSA har ydermere løbende støttet High:five ved at stille gratis arbejdspladser til rådighed for
vores medarbejdere, ved at tilbyde coachuddannelse til de ansatte og ved at betale en del af High:fives mødeomkostninger mv., hvilket har holdt driftsomkostningerne væsentlig nede.
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Organisering
VFSA nedsatte i starten af projektet en styregruppe, der skal følge High:Fives arbejde. Styregruppen består af repræsentanter fra virksomhederne, politiet, Kriminalforsorgen og VFSA.
High:Five ledes i 2014 af en direktør, der sammen med en PA og en konsulent udgør High:Fives sekretariat. Landsdækkende er der ansat 9 seniorkonsulenter og 5 konsulenter til at forestå det lokale arbejde. Der er i nogle områder også ansat assistenter til at assistere seniorkonsulenterne.
Der er ligeledes udpeget regionsledere for de 3 teams rundt om i landet, som High:five er delt op i:
Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm
Fyn, Syd og Sønderjylland og
Vest-, Midt-, Øst- og Nordjylland.
Hver seniorkonsulent, som har ansvaret for koordinering af arbejdet i et geografisk område, har sammensat og
leder en følgegruppe med repræsentanter fra offentlige samarbejdspartnere og private virksomheder, der lokalt skal
fungere som sparringspartner og inspirator for seniorkonsulenten og bidrage med gode tiltag i området.

Organisationsdiagram
VFSA

Styregruppen

Direktør

Sekretariat

Nordjylland

Midt- og Vestjylland

Regionsleder

Østjylland

Sydjylland

Regionsleder

Fyn

Sjælland, Lolland og Falster

Nordsjælland

Storkøbenhavn

Regionsleder

Evalueringer
High:fives arbejde dokumenteres og vurderes gennem årlige evalueringer, som er blevet udarbejdet af konsulentfirmaet DISCUS A/S. Evalueringerne indeholder både status over job- og uddannelsesmatch samt igangværende
initiativer, men DISCUS A/S opstiller også anbefalinger til High:fives fremadrettede indsats.
Ved satspuljeforhandlingerne i efteråret 2011 besluttede forhandlingspartnerne, at der skulle foretages en ekstern
evaluering af High:fives arbejde, udført af konsulentfirmaet Rambøll. Denne evaluering var klar i sommeren 2012.
I evalueringen beskrev Rambøll bl.a. High:fives indsats som en succes og som kraftigt recidivhæmmende. Samtidig
blev en fortsat stabil og langsigtet finansiering af High:five anbefalet.
Alle evalueringer af High:five kan læses på High:fives hjemmeside: www.highfive.net.
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Opfølgning og forebyggelse
Indtil 2013 har High:five fulgt op på de jobmatch, som er blevet skabt, ved at holde kontakt til virksomhederne, og
ved at holde os grundigt orienteret om, hvordan det går med den/de unge i virksomheden. Den statistiske sikkerhed omkring bl.a. ’frafald’ afhænger af den information, som vi modtager fra virksomhederne.
For at sikre en statistisk korrekt angivelse af High:fives resultater, har styregruppen bag High:five ønsket, at der
udføres en systematisk opfølgning på de unge og på virksomhederne. Et sådant tiltag blev ligeledes anbefalet i hhv.
Rambøll’s og Discus A/S evaluering af High:five i 2012 .
Derfor har vi i High:five udfærdiget retningslinjer for en ensrettet systematisk opfølgning, som er blevet implementeret i 2014. I udfærdigelsen af disse retningslinjer har et vigtigt hensyn været, at det så vidt muligt skal forhindres,
at jobmatchet bliver unødigt problematiseret eller, at den unge bliver stigmatiseret ved vedvarende at blive ”mindet
om” sin kriminelle fortid og tilknytning til High:five.
Sådan sker opfølgningen:
3 mdr. efter et jobmatch er etableret, henvender seniorkonsulenten sig til virksomheden/den unge
6 mdr. efter et jobmatch er etableret, henvender seniorkonsulenten sig til den unge via sms
12 mdr. efter et jobmatch er etableret, henvender sekretariatet sig til den unge via sms

Forebyggelse
Vi oplyser under visitationssamtalerne den unge om, at erfaringerne viser, at nogle unge får et tilbagefald efter
noget tid. Det er helt almindeligt, at der kan opstå kriser, men den unge skal sige til, hvis han får problemer, så vi i
samarbejde med virksomhederne kan hjælpe ham igennem det. På den måde kan vi i fællesskab forebygge, at den
unge stopper samarbejdet.
Virksomheden og den unge bliver desuden oplyst om, at de altid kan henvende sig til High:five for at få hjælp og
vejledning, hvis de fornemmer, at der er en krise under opsejling.
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”

I High:five er en mentor en voksen, erfaren person, der hjælper den
unge med at blive inkluderet på arbejdspladsen. Mentoren fungerer som
rådgiver og vejleder for den unge.
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Ordforklaring
Fastholdelse
High:fives mål er, at de unge skal skifte livstil, hvilket betyder, at de skal standse kriminel levemåde og indgå
i job eller uddannelse. Fastholdelse er i denne forbindelse, at de er fastholdt i anden levemåde end kriminalitet. Angivelsen af en fastholdelsesprocent beror på resultaterne af den systematiske opfølgning, som
High:five udfører. High:five har ikke adgang til offentlige systemer: kriminalregistret mv.

Frafald
High:five arbejder med 2 typer af frafald:
Positive frafald:
Standset efter aftale (kortvarig ansættelse)
Overgået til andet job
Overgået til uddannelse
Negative frafald:
Ikke mødt første dag
Standset uden aftale
Afskediget
Under begrebet frafald indgår alene negative frafald, da målet er at holde den unge ude af kriminalitet, men
ikke absolut i den samme stilling/uddannelse, som den unge påbegyndte fra starten.

Jobmatch
Et job for en ung på en virksomhed, hvor High:fives konsulent har kontakt med både den unge og virksomheden. Den unge er visiteret af High:five og matchet ind på en virksomhed, som High:five assisterer.

Kriminalforsorgen
Dækker alle dele af myndigheden: Direktoratet (Kriminalforsorgens ledelse og administration), fængsler, pensioner, KIF-afdelinger (Kriminalforsorgen i friheden), fodlænkekontor og kontor for samfundstjeneste.

Mentee
En person, der hjælpes af en mentor.

Mentor
Ordet mentor stammer fra den græske mytologi. I High:five er en mentor en voksen, erfaren person, der
hjælper den unge med at blive inkluderet på arbejdspladsen. Mentoren fungerer som rådgiver og vejleder for
den unge.
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Ordforklaring

Recidiv
Ny dom, der kræver afsoning/behandling af Kriminalforsorgen, afsagt indenfor og op til 2 år efter afslutning
af afsoning af tidligere dom.

Uddannelsesmatch
Et uddannelsesforløb for en ung på en uddannelsesinstitution, hvor High:fives konsulent har kontakt til både
den unge og uddannelsesinstitutionen. Den unge er visiteret af High:five og matchet ind på uddannelsesinstitutionen, som High:five assisterer.

Visitation
En visitation er en samtale mellem den unge og High:fives konsulent, hvor den unges fortid, udfordringer,
kompetencer, ønsker og motivation mv. afklares. Ligeledes afklares det, hvad High:five kan og vil gøre for
den unge, og hvad den unge skal gøre selv. Samtalen varer normalt mellem 1 og 2 timer. I særlige tilfælde
afholdes der flere samtaler over en længere periode.

Indholdsfortegnelse

Ordforklaring

54

”

High:five fortæller åbent og ærligt, hvis vi tror, at virksomhederne
kommer til at møde problemer. Men vi tilbyder samtidig hjælp til
løsningen.
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Arbejdsdokumet // Partnerskabsaftale

Du har nu haft din visitationssamtale og har besvaret en masse spørgsmål, som gør, at vi i High:five
kender din baggrund, uddannelse, erhvervserfaring samt ønsker til et muligt job eller en fremtidig
uddannelse. Og hvad sker der så?
 i bruger din samtykkeerklæring til at få mere viden om dig, da vi skal have sikkerhed for,
V
at du opfylder de krav, High:five har.
Vi kigger i vores virksomhedsliste eller opsøger nye virksomheder og undersøger, om der er et jobmatch til dig.
Hvis du ikke har vist din straffeattest ved mødet, så foretager jeg mig intet før jeg får den
Eller vi undersøger, om der eventuelt er mulighed for en (ny) uddannelse i fællesskab med de øvrige kontaktpersoner, du måtte have.
Det kan tage kortere eller længere tid, men du bliver kontaktet af os når og hvis:
Vi har brug for flere oplysninger.
Vi ikke kan hjælpe dig igennem High:five.
Vi aftaler eller har aftalt en dato for nyt møde.
Vi har fundet et job til dig.
Vi har forslag til uddannelse.
Eller blot for at høre, hvordan du har det.
Vi vil bede dig kontakte os, hvis:
Din situation ændrer sig, og du har brug for at give os besked eller har brug for hjælp.
Du selv har fundet et job eller en uddannelse, som du gerne vil have at High:five hjælper dig i gang med.
Du har fået et arbejde eller er begyndt på en uddannelse, så du ikke længere har brug for High:five.
Husk
Vi kan ikke med sikkerhed love dig, at du får et job eller uddannelse gennem os, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for,
at det skal lykkes, hvis du opfylder High:fives krav.

Venlig hilsen
Dato:

Jeg (ansøger) har læst og forstået ovenstående og er indforstået med, at jeg skal ringe/SMS ind 2 gange om måneden og på den måde selv holde fast i aftalen og det jeg gerne vil mht. arbejde/uddannelse.
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Arbejdsdokumet // Partnerskabsaftale

Partnerskabsaftale vedr. XX (den unges navn)
Aftalen gennemføres i et samarbejde mellem virksomheden XX, XX (den unges navn) og High:five.
Aftalen indgås mellem:
Virksomheden

Arbejdstager

CVR nr.

Cpr.

Virksomheden:

Den unge:

Tlf.

Tlf.

Mail:

Mail:

Varighed af aftalen:
Aftalen er gældende fra den xx til udløb af læretid.
Løn bedes indbetalt på kontonr. Reg. xxxx konto xxxxxxx
Virksomheden XX:
1) Ansætter XX som XX.
2) Varetager udformning af lærekontrakt som sendes i kopi til High:five
Mail: xx@highfive.net
3) XX fungerer som mentor for XX
4) Afholder løbende evalueringssamtale med XX (den unge) og High:five.
5) Informerer High:five såfremt XX udebliver fra arbejde.
6) Samarbejder med High:five
Den unge XX:
1) Møder til aftalt tid og efterlever de regler, der er på arbejdspladsen om arbejdsindsats,
beklædning, pauser, rygning, mobiltelefoni og sygemelding
2) Viser interesse og evner for faget
3) Indvilger i at aftalen kan opsiges til en hver tid i samarbejde med High:five ved misvedligeholdelse herunder
udeblivelse fra arbejde, fornyet kriminalitet, mistanke om stofmisbrug eller nogen form for arbejdsværing.
4) Deltager i evalueringssamtale
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Arbejdsdokumet // Partnerskabsaftale

High:five:
1) K
 oordinerer kontakten mellem virksomheden og de øvrige parter, samt koordinerer samarbejdet mellem parterne
2) Er Virksomheden behjælpelig ved enhver form for hjælp der måtte opstå behov for i forløbet.
3) S
 ikrer Kriminalforsorgens tilladelse.
4) Sikrer papirgange overfor kommune, skole og andre offentlige aktører
5) E
 r til rådighed for virksomheden vedrørende XX
6) Profilerer virksomheden efter aftale
7) Dokumenterer jobforløbet og afrapporterer til samarbejdspartnere

Kontaktpersoner:
Navn

Telefon

Mail

Dato / Underskrift
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Arbejdsdokumet // Samtaleskema

Samtaleskema
						
Dato:

Personoplysninger:
Navn:

Cpr. nr.:

Nuværende opholdsted:

Tlf. celle:

Adresse:

Tlf. frigang:

Kommune:
Helbred:

Forsørger:

Statsborgerskab:

Misbrug:

Underhold:

Fødeland:

Familie:
Kone/mand

Kæreste

Børn

Mor

Far

Søskende

Uddannelse og tidligere beskæftigelse:
Teoretisk uddannelse:

Faglig uddannelse:

Tidligere beskæftigelse:

Anden erfaring:
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Arbejdsdokumet // Samtaleskema

Jobønsker:
Ønsker om job, lige nu:

Ønsker om job eller uddannelse,
på længere sigt:

1:

1:

2:

2:

3:

3:

Personlig udvikling:
Hvordan så dit liv ud for 3-5 år siden:

Hvad drømmer du om i dag:

Hvilke personer består dit netværk af:

Nøglepersoner der betyder særligt meget for dig:

Hvad kan få din hverdag til at vælte:

Andre oplysninger:
Kørekort til:

Transporttid:

Arbejdstid:

Villig til skiftehold:

Religion:

Transportmiddel til rådighed:

Betydning:
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Arbejdsdokumet // Samtaleskema

Notat til eget brug:
Ren straffeattest:

Ressourcer:

Plettet straffeattest:

Personlige:

Dømt/afsonet:

Faglige:

Krim. Omhandler:

Sociale:

Løsladelses tidspunkt :

Forskudt ½:

2/3:

Fuld tid

Overførsel til pension og hvor:
Fritidsbeskæftigelse:
Navn på sagsbehandler i Fængsel/Kiff:

Navn på sagsbehandler i Kommunen:

Bevilling fra Kommunen:

Aftaler:
Hvad blev der aftalt:
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