
High:five

ARBEJDE  
– EN GEVINST FOR ALLE

http://highfive.net


Gevinsterne er store:
–   De unge får en ny chance 

for et kriminalitetsfrit liv
–   Virksomhederne får 

en kvalificeret og loyal 
medarbejder

–   Samfundet får øget tryghed 
og en stor økonomisk 
besparelse

High:five har siden 2006 hjulpet 
virksomheder med at ansætte over 
2000 kriminalitetstruede og tidligere 
straffede unge i ordinære job eller 
uddannelsesforløb. Det gør vi i 
samarbejde med offentlige myndigheder, 
uddannelsesinstitutioner og landets 
offentlige– og private virksomheder.

Alt for mange unge kan ikke komme ind på arbejdsmarkedet på 
grund af en plettet straffeattest. Det er et problem, der angår  
os alle. Job og uddannelse baner vejen til et liv uden kriminalitet.  

VIRKSOMHEDER

Vi tager os af det praktiske ved rørende 
ansættelsen af den unge – lige fra 
screening af ansøgere til at tilbyde 
sparring gennem hele ansættelsen.  
Det er gratis for virksomheden at benytte 

High:five er grundlagt af virksomheder. 

Vi arbejder udelukkende med ansøgere ml. 15-30 år, der:
–   Kan og vil arbejde
–   Har lagt kriminalitet bag sig
–   Er stoffri
–   Har et fast sted at bo 

Virksomheden får:
–   En motiveret medarbejder, som er nøje udvalgt og som  

passer ind i virksomheden
–   Assistance med at inkludere og fastholde den unge på 

arbejdspladsen
–   En styrket social profil
–   Øget arbejdsglæde blandt de øvrige medarbejdere, fordi de  

gør en forskel for et andet menneske

sig af High:fives ydelser. High:five tager 
altid udgangspunkt i virksomhedens 
behov, krav, forbehold og forventninger 
for at finde den bedst egnede kandidat.



”Det er vigtigt for os, at vores kunder er tilfredse og kan føle sig 
trygge. High:fives erfaring og grundige forarbejde gør, at vi som 
virksomhed føler os trygge ved at ansætte medarbejdere med 
en plettet straffeattest med hjælp fra High:five. Vi ved, at skulle 
noget ikke leve op til vores forventninger og krav, bliver der 
taget affære med det samme”

          Falck
Den unge kan have begrænset kendskab 
til helt almindelige ting som fx NemID, 
skattekort, madpakke, transport til og fra 
arbejde etc. Nogle mangler også et sundt 
og støttende netværk.

Her kan en eller flere kollegaer i 
virksomheden gøre en stor forskel for 
den unges fremtid ved at melde sig som 
mentor.

High:five tilbyder, uden beregning, at 
uddanne virksomhedens mentorer på et 
særligt udviklet mentorkursus. 

I hverdagen fungerer vores konsulenter 
som sparringspartner for virksomhedens 
mentorer og vi står altid til rådighed. 

Nogle unge kan have brug for en voksen rollemodel, som de 
kan støtte sig til på arbejdspladsen. En person som vejleder og 
støtter dem i starten.

MENTOR



”Sammen kan vi skabe nye 
muligheder for unge på 
kanten”.

           High:five

Vi samarbejder med en bred vifte af 
virksomheder, der gerne vil give en 
ung en ny chance. Det giver os gode 
muligheder for at finde den rigtige 
virksomhed og den rigtige beskæftigelse 
til de unge, som I har kontakt med.

Ingen kan løse opgaven med at hjælpe kriminalitetstruede 
og tidligere straffede unge alene. Derfor er det vigtigt at 
myndigheder, High:five og virksomheder arbejder sammen.

OFFENTLIGE 
SAMARBEJDSPARTNERE 

Derfor er vi en del af Offentlig-Privat 
Samarbejde (OPS), hvor Kriminalforsorgen, 
kommuner, uddannelsesinstitutioner, 
High:five og private virksomheder går 

sammen om at opkvalificere udsatte unge 
og styrke deres muligheder for at komme 
ind på arbejdsmarkedet.

Når vi samler os i et koordineret sam arbejde, hvor vi hver især 
gør det, vi er bedst til, så skaber vi ekstraordinære resultater. 

OFFENTLIG-PRIVAT 
SAMARBEJDER  



High:five

High:five er en landsdækkende organisation. 
Læs mere og find din lokale High:five konsulent på 

www.highfive.net

High:five står gerne til rådighed for yderligere information. 

Ole Hessel, direktør.  Tlf. 5117 0011. ole@highfive.net

Bedri Istrefi, souschef. Tlf. 5117 0015. bedri@highfive.net

Lisbeth Olsen, udviklingschef. Tlf. 2466 0445. lisbeth@highfive.net
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