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I 2006 så 
High:five dagens lys

Det, der startede som et projekt med få ihærdige 
medarbejdere, har i dag vokset sig til en lands
dækkende organisation med 22 entusiastiske og 
dedikerede medarbejdere. 

High:five har gennem årene ført over 1.500 tidligere kriminelle unge sammen 

med en virksomhed eller hjulpet dem i gang med en uddannelse. Det har 

betydet et nyt liv uden kriminalitet for rigtig mange, men missionen er 

langtfra slut. Med dette jubilæumsskrift stopper vi et kort øjeblik op og fejrer 

High:fives 10-års jubilæum. Vi kaster et blik tilbage på starten af High:five, vi 

tegner et billede af High:fives indsats gennem årene – og vi ser på fremtiden. 
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Starten på  
High:five i 2006

Det Nationale Netværk af Virksom-

hedsledere har taget initiativ til et 

landsdækkende projekt, der har som 

mål at styrke virksomhedernes  

sociale indsats ved at skabe jobs til 

unge, der er i fare for marginalise-

ring på grund af kriminalitet. 

Projekt ’High:five – job til unge på 

kanten’ er virksomhedernes projekt, 

og det er samtidig virksomhedernes 

sikkerhed for en god og sikker proces. 

Sådan præsenterede High:five sig i den 
første henvendelse til virksomheder og 
samarbejdspartnere i 2006. 

HIGH:FIVE
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Formand for Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere 

var Dan Boyter, direktør på Pressalit: – Vi ved, at der 

blandt kriminalitetstruede findes motiverede unge, der 

savner et nyt fast holdepunkt med klare rammer og mål. 

Vi beder virksomhederne om at åbne dørene og at give 

de unge en chance. Til gengæld er High:five sikkerheds-

nettet i processen og virksomhedens repræsentant i 

samarbejdet med myndighederne.

 

High:five blev til på en opfordring fra daværende 

politidirektør Hanne Bech Hansen: – Forebyggelse og 

behandling af kriminalitet er ikke en opgave, som politi, 

kommuner og kriminalforsorg kan løse alene. Det er min 

opfattelse, at der er behov for en repræsentation fra 

erhvervslivet, som uafhængigt af de offentlige aktører 

kan hjælpe de unge til jobs. 

Initiativet fra Det Nationale Netværk fik opbakning af be-

skæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, og forligs-

kredsen omkring satspuljen bevilgede 20 mio. kr. fordelt 

over fire år: – Man kan godt være en god smed, selvom 

man engang har stjålet en bil. Jeg håber, at virksomhe-

derne griber chancen og åbner dørene for de unge, som 

måske er kommet lidt skævt fra start. Det er de hænder 

og hoveder, virksomhederne mangler i dag, og som de 

kommer til at mangle endnu mere i de kommende år.

High:five henvendte sig til H.K.H. Prins Joachim for at 

bede H.K.H. om at stille sig bag initiativet som protektor: 

– Alle mennesker kan på et tidspunkt i livet få brug for 

en ekstra chance og en hjælpende hånd. Med min pro-

tektion ønsker jeg at støtte projekt High:fives arbejde for 

de ’unge på kanten’.

High:five bliver landsdækkende i 2010
Indtil 2010 var High:five et projekt, der primært arbejde-

de omkring de tre store byer – København, Aarhus og 

Odense – samt i Region Syddanmark. Projektorganisati-

onen bestod af en projektchef, fire konsulenter med an-

svar for hvert sit lokalprojekt samt et par deltidsansatte. 

I 2010 fik High:five fordoblet sin årlige bevilling og blev 

landsdækkende. Medarbejdergruppen blev også fordob-

let, og der blev etableret tre teams, der skulle dække 

hver sin landsdel.

High:five bliver en stabil samarbejdspartner 
for indsatte i fængslerne
I 2014 fik High:five øget sin bevilling til 13 mio. kr. om 

året frem til 2017. Profilen skærpes, så indsatsen mere 

målrettes mod unge afsonere. Det betyder et tættere 

samarbejde med Kriminalforsorgen, særligt omkring de 

nye, store uddannelsesinitiativer i fængslerne. Organisa-

tionen er strømlinet med en direktør, tre regionsledere, 

12 konsulenter og en håndfuld assistenter.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen stillede sig bag 

den fireårige bevilling: – Jeg ser High:five som et vigtigt 

initiativ på den lange bane, som en vigtig samarbejds-

partner for Kriminalforsorgen i arbejdet med at få de 

unge godt i gang med at forberede sig til et almindeligt 

liv med job eller uddannelse under afsoningen. 

4 virksomheder gik ind i styregruppen for High:five: 

Grundfos, Nordea, TDC og Pressalit sammen med repræsentanter for Kriminal- 

forsorgen og politiet. 5 virksomheder stillede kontorfaciliteter til rådighed for de 

ansatte i High:five: Falck, Danfoss, TDC, ISS og Nordea.
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Et godt råd til  
andre virksomheder? 

De skal ikke være bange. Tænk bare  

på, hvordan de kan hjælpe de unge  

mennesker ved at give dem en chance. 

UDEN VIRKSOMHEDER INGEN SUCCES

En enkel opskrift 

Aage Flink har altid haft med unge at gøre. Han er engageret i fritiden i sport  

og indvandrerunge – og som ekspeditionsleder i Lantmännen Schulstad, med  

80 lagermedarbejdere, har han mange unge ansat som plukkere på lageret. I de 

sidste 2-3 år har han taget 8 unge fra High:five ind, og 6 af dem er stadig ansat.

Reel rekruttering
Unge, der kommer via High:five, starter på samme vis 

som andre nye medarbejdere med 3 dages oplæring og 

derefter job som afløser mindst 21 timer om ugen. – Vi 

tager kun unge ind, når vi kan tilbyde dem et job. Andet 

er ikke fair, siger Aage Flink om virksomhedens tilgang.

20-22.000 kasser friskbagt brød ankommer hver dag 

til terminalen og fordeles til ca. 1.000 kunder. På en 

nat løfter plukkerne 3-4 tons og går 10-15 km. Man går 

rundt med en indkøbsseddel og handler ind til kunder, 

der har bestilt et udvalg af de 300 slags brød, der står 

stablet i lagerhallen. – Kan du det, og det kan de fleste, 

så kan du arbejde på lageret.

Der er ingen hemmelige ingredienser i Schulstads op-

skrift på at få de unge i gang. Om du har tatoveringer, 

om du har været kriminel eller endnu ikke taler godt 

dansk, betyder ikke noget. – Hvis du har mod på det og 

den rette indstilling – du skal passe dit job og komme til 

tiden – så er vi åbne. Og det har båret frugt, konklude-

rer Aage Flink. Han er stolt af resultatet og af at arbejde 

i en virksomhed, hvis værdier om åbenhed, handlekraft 

og helhedssyn ikke kun omsættes i praksis i brødproduk-

tionen, men også i at tage ansvar over for unge, uanset 

om de har været kriminelle eller haft andre problemer.

Fra opskrift til færdig succes
Aage Flink havde ikke de store betænkeligheder, da  

High:five kontaktede ham: – Jeg har erfaring med unge, 

jeg kender problematikkerne og ved, hvor svært det er  

at komme i gang, hvis man har været ude i noget. 

Men succes er ikke en tilfældig proces. Undervejs er 

Aage Flink og alle mestersvende blevet uddannet på  

High:fives mentorkurser. Tillidsfolkene er de næste, der 

skal af sted. Mentorrollen er et godt værktøj, oplever 

Aage Flink: – Man kan tage vare på nogle ting, der ligger 

lidt uden for dét, der direkte handler om jobbet. Der var 

for eksempel en ung, der gik fra sin kæreste efter kort 

tid her og havde det så svært, at han ikke fik passet sit 

job. Så tog jeg ned og fik en snak med ham og moren, 

som han var flyttet hjem til, og så fik vi faktisk skudt 

ham ind på ret bane igen, så han fortsatte. 

For Aage Flink handler det om at få den unge til at fun-

gere godt på arbejdspladsen. Det klares med opfølgning 

i starten og en aftale med tillidsrepræsentanten om, at 

hvis der er et problem, træder man sammen og løser det 

med det samme. 

Lantmännen Schulstad
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Få de unge ind i virksomheden, 

og lær dem dét, de skal kunne. 

Det har vi altid gjort med 

lærlinge i danske virksomheder.

Mentorkurser
To gange årligt samler High:five nye mentorer fra virksomheder og samarbejdspartnere til et kur-

sus. Målet med kurset er at opkvalificere de mentorer, der til daglig arbejder med de unge, og give 

dem mere sikkerhed og bedre redskaber i arbejdet med at støtte de unge. 

Der er afholdt 14 mentorkurser med i alt 348 deltagere – 274 deltagere fra private virksomheder 

og 74 fra samarbejdspartnere i politi, kriminalforsorg, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Mentorrollen er en god 

måde at støtte de unge 

på og et godt værktøj 

for virksomheden.

Ekspeditionsleder Aage Flink,  
Lantmännen Schulstad
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7-ELEVEN

AKAPRINT 

ANDERSEN VVS

ARCHER APS

ARKIL APS

ATTEC DANMARK

AUTOMESTER APS

BERENDSEN TEXTIL SERVICE 

BESTSELLER 

BEVOLA 

BORG’S FLYTTESERVICE APS

BOTICA ENTREPRISE

BROGES KAFÉ & DELI

BRUNO & KURT MOGENSEN 

BRUNSGAARD

BURGER KING

BYGGESELSKAB OLAV DE LINDE

BØRGE JAKOBSEN & SØN 

CLAUS ANDERSEN RUSTFRI STÅL 

CL FLISER & ANLÆG APS

CLG LOGISTICS

C. MØLLMANN & CO

CONFAC 

CONTIGA TINGLEV 

CO RØR – BLIK & VVS APS

CUBIC-MODULSYSTEM 

DALTON

DANISH CROWN

DAN LABELS 

DAN VALS 

DE GRØNNE GARTNERE

DEN LILLE KRO

DFDS 

DLF-TRIFOLIUM 

DOUGLASHUSET

ECOGRAF APS

EGERBYG 

EJNER HESSEL 

EL:CON, AGERKILDE 

FAKTA 

FALCK

FA STILLADS

FAVRSKOV BELÆGNING APS

FELDT´S FISK & SKALDYR

FØTEX

GAMST MASKINSTATION

GAVEN.DK APS

GRANLY STEEL 

GRUNDFOS 

GULDBAGEREN

DANSK HANDEL OG SERVICE

H.C. TAGMALER

HERM. RASMUSSEN

HIGHWAY 66

HORSENS MURERFIRMA

HOTEL BALTIC

HOTEL STRANDPARKEN

HUSTØMRERNE 

HVIDBERG 

HØRUP VVS & ENTREPRENØR APS

EAGLEBURGMANN 

IDEMØBLER

IL TEATRO 

INTELLIA

IRMA 

J.B. DAMGAARD

JENSEN & JENSEN

JKS

J.O. TAGDÆKNING APS

JUST EAT DENMARK HOLDING APS

KARREBÆKVEJENS AUTO

KFH BELÆGNING

KNUDLUND AUTOGENBRUG 

KURT KIRKEGAARD 

KØBENHAVNS MALERSERVICE APS

L 229 LYKKE HAMETNER

LANTMÄNNEN SCHULSTAD 

LHK STILLADS 

LOGISTICA 

LOKE LEGETØJ & MØBLER

MALERFIRMAET ESKILDSEN 

MALERMESTER TOM P. APS

MALERNES AKTIESELSKAB

MARIENDAL ELECTRICS

MEYERS BAGERI

MCDONALD’S 

MM-TAG APS

MT NEDRIVNING & ENTREPRISE APS

MUNCK FORSYNINGSLEDNINGER 

NAGEL-GROUP

NP-STÅL APS

P. CHRISTENSEN 

PEHAMA PRODUCTIONS 

PETRI & HAUGSTED 

PHØNIX TAG 

PRESSALIT 

PRIME CARGO 

PS LUNDGAARD   

R2 FARVER, JOHN RASMUSSEN & SØN 

RAFN TØMRER & SNEDKER 

RAMBØLL

RAUNSTRUP 

RENGOERING.COM 

RENGØRINGSCOMPAGNIET 

ROYAL OAK GOLF CLUB

RSM TEKNIK APS

SAWO 

SCANDIC HOTELS    

SCAN-POT APS

SENNELS ENTREPRENØR & MASKINSTATION 

SINATUR HOTEL STOREBÆLT

SILVAN

SIMON MOOS ENTREPRISER 

STENA RECYCLING 

SUPERGROS 

SØGÅRD BYG 

SØREN MURER APS 

TD-K

TEMPUR DANMARK

THE DINER

TICAN 

TRONIER NEDBRYDNING

VVS-FIRMAET AAGE JENSEN 

ZELECTING APS

ØSTERGAARD BYG

AARHUS LOGISTICS CENTER 

HIGH:FIVE

High:fives samarbejdsvirksomheder fra medio 2014 frem til 2016. 
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1.700 job og 
uddannelsesmatch
High:five har matchet unge til job i 10 år
Jobmatch: Unge hjælpes i gang på en virksomhed, oftest i ordinært job, men det 

kan også være i fritidsjob, elev-/lærlingeplads eller i praktik – og High:five følger  

op og hjælper både virksomheden og den unge.

Siden 2010 har High:five også matchet unge til uddannelse
Uddannelsesmatch: Unge hjælpes til at søge ind og starte på en uddannelse.  

High:five giver uddannelsesinstitutionen besked og følger op på de unge. 

Om de unge
High:fives målgruppe er kriminalitetstruede unge mellem 15 og 30 år:
   Unge i risikogruppen for kriminalitet – med en ren straffeattest

   Unge, der har en plettet straffeattest, samt tidligere afsonere

   Afsonere, hvor High:five påbegynder matchprocessen, mens de afsoner.

High:five har størst succes med afsonere. Det skyldes tre ting: Afsonere er lidt ældre (typisk 22-30 år), de er tit  

meget motiverede for at få et liv uden kriminalitet og undgå nye fængselsdomme – og High:five kan i samarbejde 

med fængslet få dem i gang med opkvalificering til et konkret job, mens de afsoner.

DU KAN OG VIL ARBEJDE

DU HAR LAGT DIN KRIMINALITET BAG DIG

DU ER STOFFRI

DU HAR ET STED AT BO – EN FAST BOPÆL

High:five har 4 ufravigelige krav til den unge:

Tallene stammer fra de årlige 
evalueringsrapporter.

Match år for år
2006 62

2007 148

2008 86

2009 113

2010 136

2011 247

2012 239

2013 258

2014 223

2015 193

I alt 1.705 

Heraf 239 match  
til uddannelse
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Nyuddannet autoredder

Nikolaj har været rigtig dygtig til at sælge biler og udstyr, og engang  

tænkte han, at der var penge at hente på den forkerte side af loven.  

Det var der også – indtil politiet pludselig stod og bankede på.

På Falckstationen i Holstebro sidder en flok reddere 

i køkkenet, mens infoskærmen skifter i baggrunden. 

Stationsleder Erik Larsen giver kaffe. Nikolaj besøger 

sin gamle station. Når han tænker tilbage på tiden før 

autoredderuddannelsen, var det langt ude, hvad han gik 

og lavede, men dengang var der en masse, der skulle 

prøves af – byture med sprut og vold og fede biler. I dag 

er det helt ovre: – Det besluttede jeg, før jeg kom til 

Falck. Man må bare rette op på tingene, prøve en gang 

til. Og så skal der være nogen, der på et tidspunkt tror 

på, at man vil, og på, at man har evnerne til noget mere. 

Autoredderuddannelse i Falck
Autoredderuddannelsen tager knap to år; eleverne er 

halvdelen af tiden på skole i Esbjerg og i praktik på 

Falckstationerne den resterende halvdel. To hold elever 

er nu igennem uddannelsen, heraf to unge fra stationen 

i Holstebro. Nikolaj hørte om uddannelsen via Kriminal-

forsorgen, og da hold 2 skulle starte, kontaktede High:-

five ham: – Det var bare ja fra mig med det samme. Jeg 

ville bare kæmpe og gøre alt for at komme ind, for jeg 

syntes, det var en rigtig fed uddannelse. Jeg havde aldrig 

troet, at det kunne ske for mig, at jeg fik en uddannelse. 

Stationsleder Erik Larsen ser positivt på uddannelses-

samarbejdet med High:five. Han mener, at Falck-medar-

bejderne spiller en vigtig rolle i uddannelsen af de unge: 

– Det, medarbejderne kan bidrage med, er jo at tage de 

unge med ud, vise dem dét, de skal lære, klappe dem på 

ryggen og få givet dem noget selvtillid. 

Virksomhedens værdier gives videre
Falck holder fast i sine værdier, selvom de unge ikke kan 

matche de krav, Falck ellers stiller til medarbejdere om 

rene straffeattester og gode karakterer: Tatoveringer skal 

dækkes til, og ringe tages ud og af, når de unge er på 

arbejde. Der er også en bruser i kælderen, hvis man ikke 

får taget bad hjemmefra i starten. Stationslederen for-

tæller: – Vi skal ofte have snakket om, at kan de komme 

kl. 7.15 hver dag, så kan de også komme til tiden kl. 7. 

Måske skal det siges mere end en gang. Så gør vi det  

– stille og roligt. 

Udfordringer og løsninger
Er der udfordringer? Store udfordringer med skolen, 

synes Nikolaj. Han har altid kunnet finde ud af det med 

bøgerne, men det er sindssygt kedeligt. Og så var han jo 

ikke den eneste tidligere gangster på holdet, så det so-

ciale var heller ikke problemfrit. Han glædede sig altid til 

at komme tilbage på stationen. Erik tilføjer: – På et eller 

andet tidspunkt i elevtiden er der noget, der er træls, 

og der skal næsten alle vores elever have et lille los i 

røven til komme videre. Det gælder ikke kun de unge fra 

High:five. 

Falcks stationsledere og mentorer følger de unge på 

skolen og besøger dem jævnligt i Esbjerg, ligesom skolen 

kan tage kontakt, hvis der er problemer. I Holstebro 

har man for eksempel arrangeret aftenundervisning for 

eleverne i praktikperioden for at klæde dem bedre på 

til at kunne klare skolen. For Nikolaj var der brug for et 

stationsskift undervejs: – Jeg kunne ikke med min første 

mentor. Så kom jeg herud til Erik og min nye mentor, 

Kim, som skulle tage sig af mig. Det er gået supergodt 

lige siden. 

Nikolaj fik sit svendebrev i november 2015 og er nu 

ansat i Falck.

HIGH:FIVE HJÆLPER UNGE I UDDANNELSE OG JOB

Nikolaj
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Fra opslag om 
assistanceredder uddannelsen

Uddannelsen tager 1 år og 9 måneder inklusive skole- 

og praktikforløb. Den teoretiske del varer ca. 30 uger 

og gennemføres på EUC Vest i Esbjerg. I skolen under-

vises du bl.a. i førstehjælp, brand, autohjælp, redning, 

færdselslære, naturfag, it og samfundsfag samt diverse 

relevante kørekort. Du får lærlingeløn under hele 

uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med en svende-

prøve. Efter uddannelsen kan du varetage funktioner 

inden for autohjælp, skade service, bugsering, bjærg-

ning og sygetransport.

Assistanceredderelev 
– aftale mellem Falck 
og High:five

I 2014 indgik uddannelsesafdelingen i Falck og High:five en aftale  

omkring assistanceredderuddannelsen, i daglig tale autoredderuddan-

nelsen. High:five visiterede 5 unge, hvoraf de 3 gennemførte uddannel-

sen og fik tilbudt job i Falck. High:five har afholdt mentorkursus for de 

medarbejdere på stationerne, som har været mentorer for eleverne.
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Besparelser ved en 
vellykket indsats
Regneeksemplet viser en ung mand på 26 år, Jacob, der afsoner en dom på 2 års ubetinget fængsel for vold 

i forbindelse med mindre handel med narko. Under afsoning får Jacob via sin kontaktperson i fængslet hjælp 

af High:five og gennemfører et stilladskursus.

Da Jacob løslades, er omkostninger til politi, varetægtsfængsling, domstol og afsoning på 1.179.132 kr.

  SCENARIE 1

Jacob får job i byggefirma lige efter afsoning  
og stopper med kriminalitet.

Omkostninger: High:fives indsats: 60.000 kr.  

(gennemsnit per match).

Gevinster: Jacob vil det første år have en løn-

indkomst på 432.000 kr. og betaler en samlet skat 

på 154.139 kr.

Ingen yderligere udgifter forbundet med kriminalitet.

  SCENARIE 2 

Jacob starter uddannelse lige efter afsoning og 
stopper med kriminalitet.

Omkostninger: High:fives indsats: 60.000 kr. Jacob 

vil det første år få udbetalt 70.836 kr. i SU.

Gevinster: Jacob vil det første år have en personlig 

indkomst på 70.836 kr. og betaler en samlet skat på 

8.609 kr. 

Ingen yderligere udgifter forbundet med kriminalitet.

  SCENARIE 3 

Jacob går ledig, får job med løntilskud, men op-
hører efter 4 mdr. Han får igen hjælp fra High:five 
til at komme i job og stopper med kriminalitet.

Omkostninger: High:fives indsats to gange: 

120.000 kr. Udgifter til offentlig forsørgelse  

(uddannelseshjælp, aktivitetstillæg, løntilskud  

til arbejdsgiver): 100.187 kr. 

Gevinster: Jacob har det første år en personlig ind-

komst på 126.395 kr. og betaler 33.153 kr. i skat.

Ingen yderligere udgifter forbundet med kriminalitet.

  SCENARIE 4 

High:five finder job til Jacob i byggefirma. Jacob 
udebliver og ønsker ikke hjælp fra High:five.  
Jacob begår ny kriminalitet med vold og narko.

Omkostninger: High:fives indsats: 60.000 kr.  

Omkostninger til politi, domstol og kriminalforsorg 

ved ny dom på 5 års ubetinget fængsel er  

ca. 2.500.000 kr. I analysen ’Udenforskabets pris’ 

opgøres det, at hver person, der lever et liv i  

såkaldt ’udenforskab’, gennemsnitligt koster  

samfundet 14,7 mio. kr.

Gevinster: Ingen.

HIGH:FIVE

Eksemplet viser fire scenarier efter løsladelse. De anskueliggør de direkte omkostninger og gevinster ved  

typiske forløb for kriminalitetstruede unge i High:fives målgruppe (fra evaluering af High:five, 2014, DISCUS).



13

High:five har i de senere år modtaget flere priser:

Anerkendelse af 
High:fives indsats

  2011 

CSR Public Prize 
Begrundelse: Prisen går til en organisation, der gennem sine aktiviteter viser nye veje til at under-

støtte samfundsansvar i danske virksomheder. Der lægges særlig vægt på, at High:five understøtter 

virksomhedernes CSR-aktiviteter på en måde, der gavner både samfundet og virksomhedernes 

konkurrenceevne og indtjening. 

  2012 

Crimestat-prisen fra Dansk Erhverv 
Begrundelse: Detailhandlen oplever store problemer med kriminalitet – det gælder alt lige fra 

smårapserier til banderelaterede røverier. Derfor sætter vi stor pris på organisationer, der aktivt går 

ind og hjælper folk med at bryde den kriminelle løbebane. Det gør High:five, og vi vil derfor gerne 

belønne dem for deres fornemme arbejde – de udfører en værdifuld samfundsopgave, som også er 

til stor gavn for detailhandlen.

  2014

Venstres Frihedspris
Begrundelse: Det kræver mod at tage springet. Det gælder den enkelte virksomhed, som vælger 

at åbne sig. Og det gælder den unge kriminelle, som tager tilløb og sætter af i håb om at lande i 

god behold – i håbet om, at der findes en vej til noget bedre end et liv med lovbrud og fængsel. 

High:five hjælper både de unge og virksomhederne – til gavn for os alle. 
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UDEN VIRKSOMHEDER INGEN SUCCES

VEKSØ

Fra ung kriminel til 
tillidsmand

Det startede som en tilfældighed og endte som  

en rigtig god historie. VEKSØ manglede en mand,  

og samme dag havde High:five været forbi.

For fire år siden stod montagechef Jan Arnhil og talte 

med en kollega i administrationen. Kollegaen havde 

samme morgen haft besøg af High:five, der havde efter-

ladt en brochure. Den fik Jan Arnhil i hånden. – Jeg stod 

og manglede en mand til montage, fortæller Jan Arnhil. 

Han holdt et møde med High:five, og ugen efter havde 

de en kandidat klar. Jan Arnhil fortsætter: – Jeg husker 

ikke, at jeg overhovedet så andre kandidater end Jesper, 

som jeg ansatte. 

Alt, hvad du ser i gadebilledet 
VEKSØ er en af Europas førende virksomheder inden for 

design, fremstilling og salg af byrumsmøbler, cyklisme-

produkter, belysning og mobilitetsrådgivning. Virksom-

heden producerer kort fortalt alt inden for gade, park og 

garager. Ståldelene produceres i Letland, og produkterne 

samles, males og monteres i Danmark. I VEKSØ er man 

ikke optaget af, om folk er smede, tømrere eller maskin-

arbejdere, for produktionen er så speciel, at man selv 

lærer nye medarbejdere op. Jesper startede i forsendel-

sen med ordrehåndtering, fordi han havde pc-kendskab. 

I dag arbejder han også med intern og ekstern montage.

Intet specielt
Jan Arnhil er nogle gange blevet spurgt, hvordan man 

håndterer at fortælle medarbejderne, at nu kommer 

der en kriminel. Svaret er, at han ikke har gjort noget 

specielt. Jesper var selv meget åben lige fra starten, så 

det gik meget smertefrit. – Han har ikke holdt noget 

hemmeligt, men har været åben og ærlig. Det har selv-

følgelig gjort det hele meget nemmere, siger Jan Arnhil 

og fortsætter: – Man lyver jo lidt, hvis man siger, man 

ikke er lidt nysgerrig, men der gik egentlig 1½ år, før jeg 

fik hele historien. Og hans kriminelle fortid er ikke noget, 

vi overhovedet har mærket noget til. 

En god historie i virksomheden
På et tidspunkt var der nogen i VEKSØs hovedfirma, 

NRGi, som fik nys om, at de havde ansat en ung fra 

High:five, og der blev lavet en historie om det i medar-

bejderbladet, der kommer rundt til 2.500 medarbejdere. 

– Det passer lige ind i vores værdier, mener Jan Arnhil.  

– Vi tænkte ikke på det, da vi sagde ja, men efterfølgende 

har vi brugt det internt. Det er jo en god historie, at man 

hjælper et ungt menneske videre. Vi har også kun fået 

positive tilbagemeldinger.

Hvem ansætter?
Det er svært for de unge, der står med en plettet 

straffeattest. Om de skal have en ny chance, er i Jan 

Arnhils øjne op til dem, der ansætter nye medarbejdere 

i virksomhederne. Hvis de unge skal have en chance, 

skal de møde en, der har et lidt åbent sind og godt kan 

skelne mellem en fortid med kriminalitet og en bænk, 

der skal skrues sammen. Jan Arnhil går fra alvor til smil, 

da han slutter interviewet: – For at det ikke skal være 

løgn, så blev Jesper for lidt over et halvt år siden valgt 

som tillidsmand af sine kolleger. Så det er en fin, stor 

solstrålehistorie og noget af en tur, han har taget.
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Den kriminelle fortid har vi overhovedet 

ikke mærket noget til.
Jan Arnhil, VEKSØ 

Udlandet  
kigger mod Danmark
Myndigheder og private organisationer fra over 10 lande både i og uden for Europa har fået øje 

på High:five. Interessen skyldes to ting:

   High:fives evne til at arbejde på tværs af myndigheder og private virksomheder

   High:fives evne til at få virksomhederne til at inkludere tidligere straffede. 

JAPAN
I 2013 besøgte en delegation fra 

et universitet i Tokyo Danmark for 

at se på kriminalitetsforebyggen-

de initiativer og blev præsenteret 

for High:five. I 2014 blev direktør 

Ole Hessel inviteret til Tokyo for 

at holde oplæg på en konference 

arrangeret af universitetet i sam-

arbejde med Kriminalforsorgen og 

Justitsministeriet. High:five skulle 

inspirere til nye initiativer til krimi-

nalitetsforebyggelse blandt unge.

SYDAFRIKA
I 2015 besøgte en delegation af 

frivillige organisationer Skandina-

vien for at undersøge tiltag, der 

stiler mod kvalificering og reso-

cialisering af fængslede. Delega-

tionens talsmand udtalte efter 

præsentationen af High:five, at 

’det var lige det, vi kom til Skandi-

navien for at høre’. 

ESTLAND 
Direktør Ole Hessel besøgte i 2011 

Estland og mødtes med repræsen-

tanter for Justitsministeriet. Efter 

en lang proces, hvor High:fives 

koncept og årlige evalueringer blev 

oversat til estisk, har Indenrigs-

ministeriet besluttet at implemen-

tere et lignende koncept og har 

indgået kontrakt med et firma, der 

skal udføre projektet. Den over-

ordnede model er klar. I november 

2015 var en delegation fra mini-

steriet og firmaet igen på besøg 

for at gå i detaljer med High:fives 

metoder. 

High:five Estland søsættes i star-

ten af 2016.
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OPP 
– offentligprivate partnerskaber om uddannelse og job

AT VÆRE SPÆRRET INDE – UDEN AT VÆRE HOLDT UDE

High:five har altid haft størst succes i sit arbejde med 

afsonere. Derfor er indsatsen for denne målgruppe 

blevet udviklet og udvidet gennem et samarbejde med 

Kriminalforsorgen om en tættere kobling af High:fives 

jobindsats til de uddannelsesinitiativer, der igangsættes 

i fængslerne.

Der er udviklet offentlig-private partnerskaber, hvis 

omdrejningspunkt er erhvervsrettet opkvalificering af 

indsatte i fængsler med brobygning til arbejdsmarkedet 

udenfor. 

Partnerskabet omfatter 3 aktører:

   Fængsler

   High:five

   Private virksomheder.

Direktør Johan Reimann, Kriminalforsorgen, siger: – Vi 

sætter meget stor pris på samarbejdet med High:five.  

I den kommende tid vil vi intensivere indsatsen for at 

finde optimale løsninger til uddannelses- og beskæftig-

elsesindsatsen for de indsatte, og vi håber meget, at 

High:five vil være en del af denne udvikling med henblik 

på at skabe gode OPP-projekter.

Når undervisere fra erhvervslivet og High:fives 

konsulenter kommer ind i fængslet, opstår 

der en anden kemi, fordi de indsatte oplever, 

at undervisningen har et formål – at det er 

meningsfuldt.
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Private virksomheder 
rykker ind i fængslerne

Stilladskurser
I 2013, 2014 og 2015 er der afholdt stilladskurser i Stats -

fængslet ved Horserød og i Statsfængslet i Jyderup i 

partnerskab mellem virksomheden FA Stillads, fængslerne 

og High:five:

   der er afholdt 7 stilladskurser (5 i Horserød, 2 i Jyderup) 

   et kursus består af 3 ugers stilladskursus med en 

underviser fra FA Stillads og 3-4 uger med førstehjælp, 

arbejdsmiljø m.m.

   105 afsonere har gennemført kurserne og fået 

AMU-beviser 

   16 kursusdeltagere med ret til udgang fra fængslet er 

startet i virksomhedsskole hos FA Stillads – et forløb på 

virksomheden med praktik og undervisning i 3 x 4 uger 

   5 har indtil nu gennemført hele forløbet, er blevet 

ansat i FA Stillads og kommet i lære som montører 

efter løsladelse

   1 er ansat i en anden stilladsvirksomhed, også som 

montørlærling.

High:five fik i 2014 lavet en interviewundersøgelse 

med de afsonere, der deltog i det første stilladskursus. 

Undersøg elsen viste klart, hvor stor betydning kurset 

havde for de unges forhåbninger og planer for fremtiden 

efter afsoning. Særligt påpegede de unge betydningen af, 

at der kom en virksomhed udefra og leverede undervis-

ningen, og at de fik et kompetencegivende AMU-bevis. 

Citat fra en deltager: – Da jeg hørte om kurset, tænkte 

jeg, at det var da helt utroligt, at en privat virksomhed 

interesserer sig for os, der sidder her i Horserød. At de 

kunne have brug for os, og at de gad komme herind og 

lave noget. Det var ligesom at få en håndsrækning fra 

verden udenfor.

Meyers Melting Pot  
– kokkekurser i fængslerne
High:five har siden det første forløb i 2013, kaldet ’Restau -

rant bag tremmer’, siddet i initiativets advisory board. 

Gennem 2014 har High:five fået en større rolle i de kok-

ke kurser, som Meyers gennemfører i samarbejde med 

Københavns Fængsler, Jyderup og Vridsløselille. 

High:five indgik i foråret 2014 en samarbejdsaftale med 

Meyers, så High:five jævnligt besøger kurserne, hjælper 

med visitering, motivering samt udslusning til Meyers 

eller til andre virksomheder. High:five har i 2014 matchet 

12 af deltagerne fra kokkekurserne til job eller uddannel-

se efter afsoning (som kokkeelev, bagerlærling, kantine  -

med arbejder, chauffør, lagerarbejder o.a.). Fra 2015 har 

High:five med virket ved visitering af afsonere i alle kokke-

kurserne. Tre færdiguddannede kokke er i 2015 visiteret i 

job. High:five har afholdt et mentorkursus for de medar-

bejdere fra Meyers, der underviser på kokkekurserne. 

Ny virksomhed på banen 
I 2015 har High:five startet et nyt partnerskab med Horse-

rød og teknikvirksomheden TESI om lærepladser til unge 

ind satte, der er i gang med uddannelser som elektriker 

eller inden for VVS. TESI vil ansætte de unge som lærlinge 

i 2016, såfremt de består deres skoleforløb. De tre unge 

blev udvalgt efter jobsamtaler i fængslet med High:five 

og TESI, hvor der blev lagt mest vægt på ansøgernes inte-

resse og kvalifikationer. 

High:five har en vigtig rolle som 

fødselshjælper i etablering af nye 

offentlig-private partnerskaber.

Da jeg hørte om kurset, tænkte jeg, at det var da  

helt utroligt, at en privat virksomhed interesserer sig 

for os, der sidder her i Horserød.
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Fra ’fuck det hele’ til 
rollemodel

Unge, der vil skabe sig et nyt liv 

uden kriminalitet, har brug for 

muligheder for uddannelse og job. 

Virksomheden FA Stillads, Kriminal-

forsorgen og High:five har sammen 

skabt netop sådan en mulighed i 

et offentlig-privat partnerskab om 

uddannelse til indsatte – og Kasper 

har brugt den.

Om 10 dage kan Kasper sove hjemme sammen med 

sine børn og sin kæreste. Det har han ikke kunnet det 

seneste 1½ år, hvor han har afsonet sidste del af en 3 år 

lang straf for våben- og narkokriminalitet. Lang tid i en 

ung mands liv, som kunne have været spild af tid, men 

ikke har været det.

I dag står Kasper op hver morgen kl. 5, har en normal 

arbejdsdag og tager hjem til familien sidst på eftermid-

dagen. Dagligdag med madpakker, aftensmad og putning 

og så ud ad døren før kl. 22.30 til overnatning på en 

udslusningspension. – Jeg har to børn, og når jeg putter 

den ældste kl. 8, falder jeg næsten selv i søvn; men det går 

ikke, for jeg skal jo af sted hver aften. Han glæder sig til, at 

det er overstået.

Fortiden
Ser Kasper 10 år tilbage, var attituden ’fuck det hele’, 

spænding og kriminalitet. Han gjorde 9. klasse færdig, 

og så kørte det meste af sporet. Han mistede sine foræl-

dre, havde job og tjente penge, men var kriminel ved si-

den af og røg for meget hash. – Dengang havde jeg nok 

ikke fået så meget ud af en afsoning, siger han ærligt og 

fortsætter: – Det er noget helt andet nu. Da jeg skulle 

have barn, var det slut med kriminalitet. 
High:five er med hele vejen.

HIGH:FIVE HJÆLPER UNGE I UDDANNELSE OG JOB

Kasper
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På den måde er jeg glad  

for, at jeg var inde og sidde. 

Jeg er holdt op med at ryge 

hash, jeg har fået kørekort 

og læreplads, og det havde 

jeg måske ikke fået ellers. 

High:five har været med 

hele vejen, og det har givet 

mig muligheden for at være 

her, hvor jeg er nu. Nu går 

det godt.

Kasper sad over 1 år i varetægtsfængsel og blev så 

løsladt og ventede på at få sin dom. Da den kom, havde 

han været kriminalitetsfri i 2½ år, havde en søn på knap 

2, en nyfødt datter og en kæreste, der skulle klare tin-

gene alene, mens Kasper afsonede. – Det er hende, der 

har fået den hårdeste straf – med at få hverdagen og 

økonomien til at hænge sammen og svare på, hvor far er 

henne.

Afsoningen og uddannelsen
Imens har Kasper gjort alt, hvad han kunne for at være 

der for familien så meget som muligt og få et anderle-

des liv fremover: – I fængslet er der flere muligheder. 

Man kan tage 9. eller 10. klasse, arbejde på værksteder-

ne, og så var der dét, der hedder stilladskursus. Det tog 

jeg, for jeg tænkte, at stillads er både et godt arbejde og 

spændende – på den rigtige side af loven.

Kasper lærte det grundlæggende om stilladsarbejde, 

mens han sad i fængsel, fik truck- og krancertifikat 

på erhvervsskolen og kom så med underviseren fra FA 

Stillads ud på en byggeplads for at prøve det af ’i den 

virkelige verden’. – Jeg tog fra fængslet til byggepladsen 

hver morgen kl. 5.30 og var tilbage kl. 17.30, fortæller 

han og fortsætter glad og alvorlig på en gang: – Jeg var 

så heldig, at jeg blev ansat på prøve i 3 måneder, da 

jeg kom fra fængslet over på pensionen, og blev tilbudt 

lærekontrakt efterfølgende.

Og først og sidst familien
Det er ansvaret og børnene, der har motiveret Kasper til 

at få en uddannelse og starte et andet liv. Det er vigtigt 

at være en god rollemodel og vise, at man skal tage en 

uddannelse. 
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Virksomheder 
bag tremmer
High:five har udviklet initiativet ’Virksomheder bag tremmer’, hvor virksomheder, brancheorgani-

sationer og politikere inviteres på besøg i et fængsel. Alle arrangementer afholdes i samarbejde 

med Direktoratet for Kriminalforsorgen og fængsler rundtom i landet.

Siden 2012 er der afholdt 16 arrangementer med 20-100 deltagere per gang. Formålet er:

   at nedbryde fordomme og barrierer mellem indsatte og omverdenen 

   at lokale virksomheder får kendskab til fængslets muligheder for opkvalificering af indsatte

   at lokale virksomheder får kendskab til indsatte og indsattes opnåede kompetencer

    at lokale virksomheder får viden om fængslets produktionsmuligheder

   at de indsatte og fængselspersonalet møder lokale virksomheder, mærker deres interesse  

og orienteres om deres krav og forventninger til ansatte.

På grund af efterspørgsel fra kommuner er der også afholdt 10 mindre arrangementer under titlen 

’Offentlige myndigheder bag tremmer’. Formålet er her at styrke samarbejdet omkring indsættelse 

og udslusning. 

High:five bidrager til at bygge bro mellem 

fængslerne og det omgivende samfund.
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Virksomheden Schmiedmann er specialiseret i BMW-biler. De startede i 1997 og er 

vokset til en virksomhed med knap 50 ansatte og afdelinger i Nordborg og Odense. 

Virksomheden forhandler BMW-reservedele, og afdelingen i Nordborg, hvor 15 mand 

arbejder, er hovedlager for brugte reservedele. Det er her, den unge er ansat på lageret.

UDEN VIRKSOMHEDER INGEN SUCCES

5 spørgsmål

Direktør Christian Jacobsen fortæller om erfaringerne med at ansætte en ung via 

High:five: Han var topmotiveret, og det har fungeret upåklageligt.

Hvordan startede jeres samarbejde med 
High:five?
Vi blev kontaktet af en tidligere medarbejder, der nu er 

ansat i traineecentret hos Danfoss. Han havde en ung 

fra High:five, der skulle videre, og ville høre, om High:fi-

ve måtte kontakte os. Det måtte de selvfølgelig.

Havde I nogle overvejelser på forhånd?
Vi gik friske til opgaven, men vi havde haft en del ind-

brud dengang, så vi tænkte kort, om vi kunne blive mere 

udsatte, hvis nu det kørte skævt med at få den unge 

ind i virksomheden. Men vi tog ham ind som enhver 

anden uden hensyn til, hvad der nu lå forud, og det har 

fungeret upåklageligt. High:five fulgte op på, hvordan vi 

oplevede det, og også over for den unge – at han var i 

gang, og at det kørte, som det skulle.

Hvordan er det gået  
– har der været udfordringer undervejs?
Jeg har været rigtig positivt overrasket. Der har ikke væ-

ret noget som helst. Han laver primært lagerarbejde og 

har lært det fra bunden hos os. Vi har selvfølgelig været 

ekstra opmærksomme i starten på, at han kom til tiden 

og overholdt de retningslinjer, som gælder for alle her. 

Men det gik faktisk som med alle andre nye medarbejde-

re. Han var topmotiveret. Måske var vi heldige, men det 

har fungeret 100 procent.

Hvordan ser du virksomhedens opgave?
Hvis de unge har besluttet sig for, at de vil i gang med 

noget fornuftigt, så er det vigtigt, de får en chance. 

Som virksomhed skal man give dem samme grundlag og 

samme forudsætninger som alle andre. Vi er jo ikke ud-

dannet eller har pædagogiske kompetencer til at trække 

unge ud af kriminalitet, hvis ikke de selv vil. Vi kan give 

dem mulighed for at starte på en frisk, og så må de selv 

gøre en indsats for ikke at havne der, hvor de har stået 

tidligere.

Har du et godt råd til andre virksomheder 
eller til unge, der drømmer om et job?
Det er ikke noget, man behøver at tænke ret meget 

over. Hvis man har et job, der passer til den unge, så 

kan jeg ikke se, at det er anderledes, end hvis man 

rekrutterer andre steder fra. Hvis man tager en ung fra 

High:five, så kan de jo rådgive, hvis der skulle ske et eller 

andet undervejs. De unge skal selvfølgelig sørge for at 

møde op og være villige til at løse de opgaver, de nu bli-

ver sat til. Så er jeg sikker på, resten kommer af sig selv.

Vi skal give de unge en chance.
Christian Jacobsen,
Schmiedmann – BMW-specialist

Schmiedmann – BMW-specialist
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Fra isolationscelle  
til maskinmekaniker  
og frivillig mentor

Carlos`Kitsch`en i Svendborg. En hyggelig café på en morgen stille gågade. Carlos, 

kokken og en ung medhjælper er de eneste andre her tidligt på dagen. Den unge 

medhjælper kommer om på den anden side af disken med nybrygget stempel-

kaffe og begynder at fortælle. Her er Allans historie.

Fødselsdag i en isolationscelle
Jeg gik på kostskole for problembørn, men blev smidt ud 

i 8. klasse. Jeg kunne dårligt nok læse, skrive og regne 

– det gav jo en masse hindringer. Jeg kom på produkti-

onsskole og begyndte at lave noget kriminelt sammen 

med dem, der gik der, og så kom jeg længere og længere 

ind i det. På min 24-års fødselsdag sad jeg inde og var 

i isolation. Det var ikke specielt sjovt. Jeg er hovedsa-

geligt blevet dømt for vold, trusler og afpresning, og de 

domme, jeg fik, blev hårdere og hårdere. Jeg husker den 

aften. Hvordan jeg tænkte over, om det var det værd, og 

besluttede, at det her var ikke min fremtid.

En tante, High:five og Oslobåden
Min tante ville godt hjælpe mig, og da jeg kom ud, flytte-

de jeg ned til hende. Jeg lavede lidt ballade, sådan lige i 

starten, men det forstod hun. Hun havde hørt om High:-

five og syntes, jeg skulle ringe til dem. Jeg var presset på 

det tidspunkt, for jeg havde sagt til vennerne, at jeg ikke 

gad mere. Mit mål var at prøve at få en normal hverdag. 

High:five syntes, jeg skulle til søs, og DFDS sagde ja. 

Da jeg mødte ind, sagde maskinchefen velkommen og 

spurgte om mine forventninger, og jeg sagde det, som 

det var – at jeg slet ikke havde sovet – så spændt havde 

jeg været. Han havde ikke forventet, at en ung gut fra 

sådan en verden ville glæde sig så meget. I starten var 

det begrænset, hvad de kunne sætte mig til. Men så be-

gyndte jeg at lære alle de ting, man skal i maskinen. Det 

var jo bare fedt. Det er den tillid, der ikke rigtig er andre, 

der har vist en førhen. 

 
Søfartsskole og fængselskultur
Efter en måned sagde maskinchefen, at han godt 

kunne se noget potentiale i mig. Jeg gjorde det godt og 

passede mine ting. De ville godt tage mig i lære som 

skibsmekaniker, og kunne jeg passe skolen, så var der 

en kontrakt. Det tog 30 sekunder at sige ja. Søfartssko-

len vidste, hvad jeg kom fra, for rederiet måtte tale med 

dem for at få mig ind. Det var en hård omgang i starten. 

Jeg havde jo stadig fængselskulturen i mig. Derinde er 

man nødt til at slås, for ellers bliver du trynet. Der var 

snakke med forstanderen og mine mentorer i rederiet og 

HIGH:FIVE HJÆLPER UNGE I UDDANNELSE OG JOB

Allan
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Læg tingene på bordet, tag de hårde kampe,  

og bed om hjælp. Det er dét, jeg har gjort, og det 

har virket for mig. 

High:five om, at jeg nok blev nødt til at rette lidt ind. Og 

det var jo også svært at læse bøgerne. Nogle gange tog 

jeg ud på skibet i weekenden og sad i kontrolrummet 

og terpede lektierne igennem. Det var rigtig godt, at de 

også gad det. 

Skibsmekaniker og mentor
Jeg blev færdig som maskinmekaniker her i efteråret og 

fastansat i DFDS for 14 dage siden. Nu drømmer jeg om 

at læse videre til maskinmester. Hvorfor gik det sådan? 

Fordi jeg virkelig ville det her og har holdt på, når det 

var surt. Og så har mine mentorer og alle andre i DFDS 

og High:five gjort utrolig meget for mig. Jeg har fået den 

hjælp, jeg skulle bruge. Da jeg var færdig med min ud-

dannelse, kontaktede jeg High:five, fordi jeg gerne ville 

lave noget frivilligt arbejde, for nu havde jeg overskud til 

det. De sendte mig herned til Carlos, der lige har startet 

caféen her for unge, der bliver løsladt. Et råd til dem? 

Læg tingene på bordet, tag de hårde kampe, og bed om 

hjælp. Det er dét, jeg har gjort, og det har virket for mig. 
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High:five har i 10 år sat kursen mod at hjælpe unge 

krimi nalitetstruede sikkert i havn – i job og uddannelse. 

Som nyt projekt sejlede vi i en jolle i ukendt farvand de 

første år og i oprørt hav under finanskrisen. Nu er vores 

skib mere solidt med ballast i form af gode samarbejds-

partnere og erfaringer med at få unge om bord og i land 

der, hvor de drømmer om at nå hen, når vi møder dem: 

til et normalt liv med arbejde og uden kriminalitet.  

High:five sejler nu for god, stabil vind, men vi afsøger 

stadig horisonten for nye muligheder. 

Kriminalitetstruede unge i job  
og uddannelse
Vi vil fortsat sikre, at et par hundrede unge hvert år mat-

ches til job eller uddannelse. Det er High:fives kerne-

opgave. Siden august 2014 har vi haft en ny strategi for 

samarbejdet med virksomhederne. Vi matcher nu ude-

lukkende de unge til ansættelse med løn fra dag 1. Det 

sker oftest i form af ordinært fuldtidsjob, men kan også 

være elevplads, fritidsjob ved siden af uddannelse eller 

undertiden job med løntilskud. Vi bruger ikke længere 

virksomhedspraktik, da vores erfaringer viser, at der er 

alt for stort frafald. Vores unge har brug for den forplig-

tende relation, som en ansættelse er, og den tillid og tro 

på den unge, som virksomheden viser ved at tilbyde en 

kontrakt.

Offentlig-private partnerskaber
Vi vil afsøge og afprøve de åbninger, der er opstået for 

at udvikle offentlig-private partnerskaber, hvor private 

virksomheder i højere grad deltager i uddannelse af 

indsatte i fængslerne. Virksomhederne har et stigende 

behov for arbejdskraft, og partnerskaber giver virksom-

heden en reel rekrutteringskanal og en unik mulighed 

for at opkvalificere de unge til virksomhedens aktuelle 

behov, så de er klar til job eller lærlingeforløb, når de 

Nye horisonter

HIGH:FIVE

Fra High:fives nye kontor hos DFDS på Københavns Havn retter direktør  

Ole Hessel her blikket mod fremtiden og sætter kursen mod nye mål.
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løslades. Samtidig viser vores erfaringer, at de unge 

motiveres kraftigt til læring, når erhvervslivet rykker ind 

i fængslet og underviser dem. High:five ønsker at være 

partner i flere partnerskaber og understøtte sammen-

hængen mellem opkvalificering under afsoning og job 

efter løsladelse.

Frivillige mentorer fra virksomheder
Vi vil afdække muligheden for, at medarbejdere på dan-

ske virksomheder hjælper indsatte i overgangen mellem 

fængsling og frihed som frivillige mentorer. På trods af at 

der nu gøres langt mere for at afklare og kvalificere unge 

afsonere, er overgangen en risikofyldt periode. Når de 

unge løslades, skal de finde tilbage til et normalt liv med 

job eller uddannelse, og det er sjældent det liv, de havde 

før fængsling. Mange unge har fortalt os om det svære i 

at blive løsladt og skabe sig et nyt liv. De savner ofte en 

voksen ansvarlig person. Vi ønsker derfor at opbygge et 

netværk af frivillige mentorer, der kan bistå unge indsat-

te, når de løslades.

Virksomhedernes sociale engagement 
skaber de gode resultater
Visioner er ikke statiske størrelser. Vi skal vedvarende 

drage læring og samle erfaring i det daglige arbejde, 

observere forandringerne omkring os og ud fra dette 

justere vores ambitiøse mål til gavn for de unge, virk-

somhederne og samfundet. Men High:five er intet uden 

virksomhederne og deres sociale engagement i de unge. 

Jeg vil gerne takke alle vores samarbejdsvirksomheder 

– både ledelse og medarbejdere – gennem de 10 år, 

for uden jer kunne vi ikke have hjulpet de unge ud af 

kriminalitet. 

Ole Hessel 
Direktør i High:five siden 2006 

High:five ønsker at være partner i flere partnerskaber og under-

støtte sammenhængen mellem opkvalificering under afsoning 

og job efter løsladelse.
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Virksomheder og 
erhvervsfonde stiller sig 
bag High:five fra 2016

Den 1. januar 2016 blev der stiftet en erhvervsdrivende 

fond, som fremover vil administrere bevillinger og 

fore  stå ansættelserne af medarbejdere i High:five. Tre 

virksomheder – Grundfos, Falck og DFDS – samt fem 

fonde – Bikubenfonden, Lauritzen Fonden, With-fonden, 

Oak Foundation og Den Sociale Arbejdsmarkedsfond har 

hver bidraget med mellem 100.000 og 200.000 kr. til 

fondens urørlige kapital.

HIGH:FIVE

Der er bred opbakning fra erhvervslivet til at få unge 

ud af kriminalitet og ind i job og uddannelse.

Bestyrelsen består af DFDS, Grundfos og Falck, repræsentanter for VFSA, Kriminalforsorgen og politiet samt 

DISCUS. Tre virksomheder stiller kontorfaciliteter til rådighed for medarbejderne i High:five: DFDS, Falck og 

Danfoss. High:fives bevilling løber til udgangen af 2017; så skal politikerne igen tage stilling til bevilling.

Formand for bestyrelsen Henrik Holck, DFDS, siger: 

– Med etableringen af en erhvervsdrivende fond som 

ramme for High:five mener jeg, at vi har skabt det ide-

elle udgangspunkt for High:fives arbejde som en uvildig 

kriminalpræventiv aktør midt imellem private virksomhe-

der og offentlige myndigheder. Den økonomiske op-

bakning fra otte private virksomheder og erhvervsfonde 

er et signal om bred opbakning fra erhvervslivet til den 

vigtige opgave med at få unge ud af kriminalitet og ind 

i job og uddannelse. Det er vigtigt at understrege, at 

midlerne i fonden alene er til den urørlige kapital. Vi er 

stadig afhængige af opbakning fra politikerne i form af 

bevillinger til selve indsatsen. 
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