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FN’s Verdensmål 
 

Som evaluator har vi fokus på, hvordan verdensmål kan være driver for sociale og 
beskæftigelsesrettede indsatser. High:fives indsats bidrager til indfrielse af 4 af de 17 verdensmål:  

MÅL 4 – KVALITETSUDDANNELSE 

AMU-kurser i fængslerne med undervisere fra High:fives samarbejdsvirksomheder bidrager til, at de indsatte 
opnår kompetencer, der kan føre til job efter afsoning eller give mod på yderligere uddannelse.   

MÅL 8 – ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST 

Med de individuelle jobmatch bidrager High:five til at unge i fare for arbejdsløshed pga. tidligere kriminalitet 
kommer i job på det ordinære arbejdsmarked, til gavn for den enkelte og for samfundet. Man bidrager 
dermed også til verdensdelmålet om at reducere ungdomsarbejdsløshed.  

MÅL 10 – MINDRE ULIGHED 

High:fives samlede indsats styrker social og økonomisk inklusion af kriminalitetstruede unge. Kriminelle unge 
har markant dårligere opvækstvilkår, dårligere skolegang, lavere uddannelsesniveau og mindre 
arbejdsmarkedstilknytning end andre unge. 

MÅL 17 – PARTNERSKABER FOR HANDLING 

Når High:five er medinitiativtager til OPS, som er en banebrydende og nytænkende samarbejdsform mellem 
fængsler, erhvervsskoler, private virksomheder og High:five, bidrager man til verdensdelmålet om at 
”Tilskynde til og fremme effektivt offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og 
civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber”. 

                                                                                                                                                      DISCUS, juni 2021 
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INTRO 
High:five blev etableret i 2006 af virksomhedsnetværket Virksomhedsforum for Socialt Ansvar med 

det formål at hjælpe danske arbejdspladser med at ansætte unge, der er i fare for marginalisering 

pga. tidligere kriminalitet. I 2016 blev High:five organisatorisk forankret i High:five Fonden. 

Bestyrelsen består af repræsentanter fra erhvervslivet, politiet, kriminalforsorgen og Foreningen for 

Byggeriets Samfundsansvar. High:fives konsulenter arbejder i hele landet, hvor forskellige 

virksomheder og organisationer stiller kontorpladser til rådighed for konsulenterne. I High:five er der 

p.t. tre ansatte i ledelsesteamet, to i sekretariatet og 18 konsulenter fordelt på tre regionale teams. 

Siden etableringen i 2006 har High:five hjulpet kriminalitetstruede unge med at få job eller komme 

ind på en uddannelse. Denne del af High:fives arbejde foregår ved individuelle håndholdte match 

mellem en ung og en virksomhed eller en uddannelsesinstitution. Fra 2013 har High:five samarbejdet 

med fængslerne om allerede under afsoningen at løfte de indsatte tættere på arbejdsmarkedet og 

væk fra kriminalitet. Det sker via erhvervsrettede AMU-kurser i fængslerne i et Offentligt-Privat-

Samarbejde med fængsler, AMU-udbydere og virksomheder, kaldet ’OPS’.  

De individuelle match var længe den primære opgave, men i de seneste år er OPS-indsatsen vokset, 

så der i dag er tale om to ligestillede kerneopgaver i High:five. Rapportens første del omhandler 

individuelle match, mens anden del omhandler OPS-kurser i fængslerne.  

High:five er finansieret af satspuljemidler, og seneste bevilling løber fra 1. januar 2018 til 30. juni 

2022. High:fives bestyrelse har bedt rådgivningsfirmaet DISCUS udarbejde en evaluering af High:fives 

indsats og resultater i bevillingsperioden frem til 31. maj 2021. 

 

Datagrundlag for evalueringen 
Evalueringen er baseret på en række forskellige datakilder: 

- Udtræk fra High:fives registreringsdatabase for perioden 1. januar 2018 – 31. maj 2021  

- High:fives årlige opgørelser over OPS-aktiviteter og resultater 

- Kvalitative interviews med 47 informanter fra interessenterne omkring High:five: 

virksomheder, politi, kommuner, kriminalforsorg og de unge samt med High:fives ledelse.  

Se bilag 3 for oversigt over interviewpersoner.   

 

Rapportens indhold 
I Del 1 præsenteres først de kvantitative resultater for de individuelle job- og uddannelsesmatch i 

bevillingsperioden frem til 31. maj 2021 og High:fives metode til match samt en kvalitativ analyse 360 

grader rundt om etableringen af match.  

I Del 2 præsenteres de kvantitative resultater for OPS-samarbejdet i fængslerne; metoden til opstart 

og drift af OPS-kurser; et overblik over udviklingen af OPS-samarbejdet i fængslerne samt en kvalitativ 

analyse 360 grader rundt om High:fives bidrag til OPS-samarbejdet (yderligere oversigt over 

udviklingen i resultater over tid – i bilag).   
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DEL 1: JOB- OG UDDANNELSESMATCH 
High:fives ene kerneopgave er at matche kriminalitetstruede unge til job og uddannelse. 

Målgruppen er unge mellem 15 og 30 år, som har en ’plet’ på straffeattesten og eventuelt har afsonet 

en fængselsdom. Det kan være vanskeligt for de unge selv at finde job, fordi mange virksomheder er 

skeptiske over for at ansætte medarbejdere uden ren straffeattest, og fordi de unge typisk selv er 

meget usikre på, om de vil blive valgt til et job og derfor undlader at søge. De unge er derfor i risiko 

for at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet og i samfundet – og at falde tilbage i kriminalitet. 

Langt hovedparten af de kriminalitetstruede, som kommer i kontakt med High:five, er unge mænd. 

Cirka halvdelen har afsonet en dom, og den anden halvdel har en straffeattest med anmærkninger, 

men har ikke afsonet en dom i fængsel. Nogle få procent har en ren straffeattest, men er 

kriminalitetstruede og færdes i et kriminelt miljø.  

High:five får henvist unge på forskellig vis. I bevillingsperioden er 64 % henvist af kriminalforsorgen, 

15 % af en kommune, 6 % af venner/familie, 5 % er kommet selv, 1 % fra politiet og 9 % fra ’andre’. 

High:five arbejder med fire krav til de unge, hvis de ønsker hjælp til at komme i job eller uddannelse: 

• De skal kunne og ville arbejde eller tage en uddannelse 

• De skal have lagt kriminalitet bag sig  

• De skal være stoffri 

• De skal have en bolig. 

 

JOBMATCH 

Hvad er et jobmatch? 
High:five arbejder med en håndholdt indsats, hvor den enkelte unge efter grundig afklaring med en 

konsulent, matches med en udvalgt arbejdsplads og følges af den samme konsulent både før, under 

og efter ansættelsen. Der stilles faste krav til de unge, og det forventes, at de kan arbejde fra dag 1 i 

ansættelsen.  

Et ’individuelt jobmatch’ er en proces, der omfatter forløbet fra den unge visiteres til den unges første 

dag i virksomheden og efterfølgende efterværn i ansættelsen. Match til job kan være til et ordinært 

job, en elev-/læreplads, et fritidsjob, et job med løntilskud eller et lærlingeforløb i en virksomhed. 

Tidligere brugte High:five ulønnet praktik, som en vej til at få de unge ind på arbejdspladserne, men 

en evaluering viste, at både de unge og virksomhederne havde mindre tiltro til ansættelsen, når den 

startede med en praktik, og det førte til øget frafald. Siden sommeren 2014 har High:five derfor ikke 

brugt praktik, men matcher direkte til ordinær beskæftigelse. Undtaget er ganske få særlige tilfælde, 

hvor High:fives ledelse kan give dispensation.  

Der er tale om et individuelt jobmatch, når High:five har: 

• visiteret en ung (talt med den unge om jobønsker, jobmuligheder o.a.) 
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• fundet den unge egnet til en indsats fra High:five 

• vurderet, hvor og hvordan den unge bedst starter i en virksomhed 

• fundet virksomheden 

• motiveret og engageret virksomheden 

• klædt virksomheden og en eventuel virksomhedsmentor på til opgaven og  

• startet den unge op på virksomheden. 

• derudover er der tæt opfølgning de første 4 uger og fast opfølgning efter 3, 6 og 12 måneder. 

 

Hvor mange jobmatch har High:five etableret? 
I bevillingsperioden1 frem til 31. maj 2021 er der etableret 546 jobmatch. 

  

497 af disse er såkaldte ’individuelle jobmatch’, mens 49 er ’OPS-jobmatch’, som er individuelle 

jobmatch etableret af High:five i forbindelse med løsladelse for indsatte, der har gennemført OPS-

kurser i fængslerne. 

 

88 % af alle jobmatch i bevillingsperioden er til et ordinært ansættelsesforhold2:  

• 284 match er direkte til et ordinært fuldtidsjob  

• 97 match er til en elev-/læreplads i en virksomhed 

• 45 match er til deltidsjob 

• 11 match er til fritidsjob. 
 

De resterende 12 % match er fordelt på praktikforløb som led i en uddannelse (27 match), job med 

løntilskud (17 match), samt virksomhedspraktik grundet særlige omstændigheder godkendt af 

ledelsen i High:five (16 match).  

Antallet af årlige jobmatch har ligget ret konstant gennem årene (figur 1), og på trods af nedlukningen 

af samfundet i forbindelse med corona-epidemien i 2020 og 2021, er det stadig lykkedes at etablere 

jobmatch på tilsvarende niveau. Evaluator vurderer, dette skyldes, at High:five: 

 

- har prioriteret brancher, som ikke har været ramt af corona på ordresiden, og som har 

efterspurgt arbejdskraft 

- matcher til ordinære ansættelser, hvilket ikke har været underlagt begrænsninger i 

beskæftigelsesindsatsen (modsat jobcentre, anden aktører o.a. der anvender praktik som 

indgang til virksomhederne) 

- konsulenterne har formået hurtigt at omstille sig til nye kontaktformer med virtuelle møder 

med unge og samarbejdspartnere, walk-and-talks med de unge o.a. 

- løser en opgave, som der er stor efterspørgsel efter hos samarbejdspartnerne og de unge 

selv, uanset andre samfundsmæssige udfordringer. 

 

 

1 Når der i rapporten henvises til ”Bevillingsperioden” refererer dette til data fra perioden 1. januar 2018 – 31. 
maj 2021, da data er trukket fra High:fives registreringssystem 1. juni 2021.  
2 Karakteren af ansættelsesforholdet er registreret for 497 eller 91 % af matchene. 
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I 2019 sås et dyk i antallet af jobmatch, til 136, hvilket – vurderer High:fives ledelse - skyldtes 

manglende medarbejderressourcer det år (som følge af barsel, længerevarende sygdom og 

manglende besættelse af vakante stillinger). 

 

Figur 1 

 

 

Udover de 546 jobmatch har High:five vejledt 25 unge direkte til job. Det betyder, at High:five har 

givet den unge vejledning og sparring ifm. jobsøgning og jobvalg, men at den unge egenhændigt har 

fundet og er blevet ansat i jobbet3.  

 

Hvordan arbejder High:five med at matche de unge med en virksomhed? 
High:five har gennem årene udviklet en virksom metode til at matche en ung og en virksomhed.  

Hvad er metoden til individuelle jobmatch? 
Tre faser i arbejdet med individuelle match: 

Fase 1: Den indledende kontakt til den unge og virksomheden 

Den unge kan henvises til High:five fra flere sider – kriminalforsorgen, kommune, venner, familie m.fl. – men 
alle unge skal selv tage kontakten via en ansøgning på High:fives hjemmeside, for at få medansvar for den 
videre proces. Inden for en uge bliver den unge ringet op af en High:five konsulent, som stiller uddybende 
spørgsmål og aftaler et møde. Første del af mødet er en grundig visitationssamtale ift. om den unge lever op til 
High:fives 4 krav (stoffri, fast bopæl, ingen kriminalitet, motivation). Når det er afgjort, om den unge falder 
indenfor High:fives målgruppe, spørger konsulenten dybere ind til jobønsker mm.  
 
En vigtig del af metoden er at give den unge så stor en del af ansvaret for jobsøgning som muligt. I den 
forbindelse har man en dialog om, hvad det kræver at få og ikke mindst fastholde et job. Konsulenten har en 
coachende tilgang i samtalen, og kan fx spørge ind til (og udfordre) motivation og ønsker eller til, hvilke 
forventninger den unge ville have, hvis vedkommende selv var arbejdsgiver eller kollega.  

 

3 Dette sker, hvis man vurderer, at den unges straffeattest ikke er en stor barriere ift. hvor den unge ønsker job, 
og at den unge er godt rustet til selv at søge. Man støtter og følger med i processen, til den unge har et job.  
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Når der er klarhed om den unges motivation, jobønsker og kvalifikationer, tager konsulenten kontakt til 
virksomheder der matcher dette. I dialog med den unge prioriteres typisk brancher, hvor der er mangel på 
arbejdskraft. Virksomheden kan være en fra High:fives netværk, og ellers laves opsøgende arbejde. 
 
Fase 2: Matchsamtalen på virksomheden 

Når High:five har fundet en virksomhed, afholdes samtale mellem den unge, leder på virksomheden og 

High:fives konsulent. Der afholdes udelukkende en samtale, hvis virksomheden har en jobåbning (aldrig 

’træningsjobsamtaler’), hvis den unge har et ønske om at arbejde på virksomheden, og hvis konsulenten 

vurderer, at det kan blive et godt match.   

Før samtalen er den unge blevet opfordret til at researche på virksomheden, og konsulenten har orienteret 

arbejdsgiveren om den unges kriminelle fortid. Konsulenten er ofte med til samtalen, men har typisk en ret 

neutral og tilbagetrukket rolle (tager referat og samler op til slut) og overlader ordet til den unge og 

arbejdsgiveren, så den unge mærker, at det er arbejdsgiveren, og ikke High:five, der ønsker ansættelsen. 

Fase 3: Ansættelse af den unge og opfølgning 

Hvis den unge og virksomheden bliver enige om en ansættelse, aftales opfølgning fra High:fives side. Der er fast 
kadence for opfølgning. Ud over den fastlagte opfølgning, rykker konsulenten med det samme ud, hvis en ung 
eller virksomhed kontakter High:five om problemer på, eller uden for, arbejdet. Dette prioriteres fordi det har 
en god effekt at hjælpe med at løse problemerne inden de vokser sig for store, og det giver tryghed for både 
virksomheder og unge, at man altid kan kontakte High:five, også efter ansættelsen.  
 
Tre afgørende elementer i High:fives metode er: 

• Indsigt i både virksomhedernes og de enkelte unges ønsker, situation og muligheder.  

• Respekt for virksomhedernes behov og prioriteringer, såvel som for de unges jobønsker og hvad de 
kan bidrage med.   

• Tæt relation til de unge og virksomhederne i hele forløbet.  
 

I model 1 herunder er metoden til jobmatch præsenteret grafisk. For en mere omfattende model, der 

viser det arbejde, der pågår for High:fives konsulenter rundt om etablering af et match, se bilag 1.    

 

Model 1

 

Den unge 
kontakter HF

1) Grundig indsigt i 
den unges mål og 
ønsker

2) Coachende samtale 
med respekt for den 
unges valg

3) Fokus på ordinær 
ansættelse fra start 

HF kontakter 
virksomhed 
der matcher

1) Grundig indsigt i 
virksomhedens 
situation og værdier

2) Aftale om tæt 
opfølgning

3) Fokus på ordinær 
ansættelse fra start

Matchsamtale i 
virksomheden

1) Fuld åbenhed og 
klarhed om begge 
parter

2) Den unge og 
arbejdsgiveren 
forhandler ansættelse

3) HF konsulenten 
samler op og sender 
referat til alle parter

Ansættelse og 
opfølgning

1) Kontakt til den 
unge og virksomheden 
første dag

2) Fast kadance for 
opfølgning, især i 
starten af forløbet

3) Hurtig udrykning 
hvis der opstår 
problemer 
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Hvilke virksomheder ansætter de unge fra High:five?  
 

High:five registrerer deres samarbejdsvirksomheder i deres database.  

De virksomheder, der har ansat unge i bevillingsperioden: 

• 96 % er private, mens de sidste 4 % er offentlige eller halvoffentlige. 

• Der er en størrelsesmæssig spredning, hvor 8 % har under 5 ansatte, 11 % har 6-10 ansatte, 

38 % har 11-50 ansatte, 18 % har 51-100 ansatte og 25 % har over 100 ansatte.  

• Bygge- og anlægsbranchen er den største aftager, men High:five når ud til mange brancher: 

 

Figur 2 

 

High:five arbejder løbende med at få kontakt til flere virksomheder, der ønsker at samarbejde om 

ansættelse af en ung. Virksomhedskontakten øges via en række forskellige tiltag.  

I bevillingsperioden er der fx indgået partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri og Dansk Erhverv, 

ligesom High:five sammen med fængslerne har afholdt en række arrangementer for virksomheder 

under overskriften Virksomheder bag tremmer. I 2018-19 blev der afholdt 5 ’Virksomheder bag 

tremmer’, mens de planlagte arrangementer for 2020 og foråret 2021 blev aflyst pga. corona. 

 
Virksomheder bag tremmer – arrangement i et fængsel 
 
High:five har fra 2012 afholdt ’Virksomheder bag tremmer’, hvor virksomheder inviteres ind bag fængslets 
mure. High:five er hovedkraft bag arrangementerne, som afholdes i samarbejde med kriminalforsorgen, Cabi 
og virksomheder fra High:fives netværk. Formålet er at motivere virksomheder til at tage socialt ansvar, fx 
ved at samarbejde med High:five om ansættelser.  
 
I fængslet hører virksomhederne oplæg fra kriminalforsorgen, fra High:five, fra virksomheder der har 
erfaringer med at ansætte via High:five, og fra indsatte i fængslet. I åbne fængsler er der også rundvisning på 
bl.a. værkstederne med mulighed for at tale med de indsatte. 
 
Interviews med virksomheder, der deltog i arrangementer i 2019, bekræfter hvad High:five og 
kriminalforsorgen oplever, nemlig at oplæg fra High:five, kriminalforsorg og virksomhederne giver deltagerne 

0 50 100 150 200 250

Sundhed, omsorg mv

Data, IT, Tele

Land- /skovbrug, gartneri

Salg, indkøb mv

Rengøring

Restaurant, køkken mv.

Industri

Jern, Metal, auto
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Bygge og anlæg

Samarbejdsvirksomheder 2018-2021 fordelt på brancher
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vigtig viden og mod på at rekruttere via High:five, men at det er oplæg fra de indsatte, der gør størst indtryk. 
Her møder de unge mennesker af kød og blod, som sætter ord på fængselslivet og deres drømme, som er 
afklaret med at lægge kriminalitet bag sig. 
 
En deltager fortæller: Vi vil gerne tage socialt ansvar som arbejdsplads, og så er det jo ikke hver dag man får 
chance for at komme ind i et fængsel og se, hvad det er for en størrelse. Det der gjorde størst indtryk, var den 
indsatte. Han var meget afklaret, og var virkelig god til at formidle. Han fortalte om sine tanker om High:five 
og at komme ud igen og blive integreret i samfundet. Jeg synes, det er er meget tiltalende måde High:five 
arbejder på, hvor man er sikker på, man ansætter en der er motiveret og afklaret med, at det er dét, han vil.  
 

 

Opfølgning og frafald 
Efter en ung er startet i en ansættelse på en virksomhed, kan der stadig opstå udfordringer i den 

unges liv eller i forhold på arbejdspladsen. High:five er derfor i hyppig kontakt med både den unge og 

arbejdspladsen efter opstarten - og laver derudover systematisk opfølgning efter 3, 6 og 12 måneders 

ansættelse (se boks sidst i afsnittet side 10). 

High:five har som mål at åbne dørene til arbejdsmarkedet og til uddannelsesverdenen for 

kriminalitetstruede unge og derigennem bl.a. løse en kriminalitetsforebyggende opgave til gavn for 

den unge, arbejdspladserne og samfundet som helhed. Derfor har High:five ikke alene fokus på 

etablering af match men også på fastholdelse i jobmatchene. High:five har i bevillingsperioden haft 

øget fokus på opfølgning, og dette har medført bedre fastholdelse i jobmatchene.  

 

Af figur 3 og 4 fremgår andelen, der ikke længere er i jobmatchet efter hhv. 3 og 6 måneder, og der 

ses en positiv udvikling gennem bevillingsperioden. Med rødt er angivet ’negative’ frafald (fyring eller 

udeblivelse), mens der med grønt er angivet ’positive’ frafald (opstart på uddannelse, skift til nyt job 

eller ophør af aftalt tidsbegrænset ansættelse). I bevillingsperioden er der et fald i ’negativt frafald’ 

efter 3 måneder fra 32 % i 2018 til 20 % i 2020, og efter 6 måneder fra 41 % til 27 %.  

 
 

Figur 3 

 
 

 

 

 

 

32% 28%
20%

15%
14%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2018 2019 2020

Frafald i jobmatch efter 3 måneder

Negativt frafald Positivt frafald



 
  
 

10 

 

Figur 4 

 
 

Opfølgningen og registreringen ved 12 måneder er er behæftet med en del usikkerheder (da det er 

svært at få kontakt til den unge så lang tid efter matchet, eller en kontaktperson på arbejdspladsen 

med kendskab til den unges forløb), og præsenteres derfor ikke her.  

 
 

High:fives opfølgningsprocedurer for job- og uddannelsesmatch 

• Lige efter opstart af et match bliver den unge kontaktet med jævne mellemrum af sin konsulent - op til 4 
uger efter opstart - for at sikre, at den unge bevarer motivationen og har nogen at dele sine første 
erfaringer med. Ligeledes kontaktes virksomheden, for at sikre, at der ikke er udfordringer i 
ansættelsesforholdet. 

• Efter 3 måneder henvender den unges konsulent i High:five sig personligt eller telefonisk til virksomheden 
eller uddannelsesstedet for at få en status på matchet 

• Efter 6 måneder henvender konsulenten sig personligt eller telefonisk til virksomheden eller 
uddannelsesstedet for at få en status på matchet 

• Efter 12 måneder bliver virksomhed eller uddannelsessted kontaktet telefonisk af sekretariatet i High:five, 
der udarbejder en samlet opgørelse over resultater af opfølgningen i pågældende kalenderår. 

 

 

UDDANNELSESMATCH 

Hvad er et uddannelsesmatch? 
De fleste unge, der kommer i kontakt med High:five ønsker hjælp til at komme i job, men der er også 

unge, der ønsker hjælp til at komme ind på en uddannelse.  

Der er tale om et uddannelsesmatch, når High:five har: 

• visiteret en ung (talt med den unge om uddannelsesønsker og muligheder) 

• fundet den unge egnet til en indsats fra High:five 

• vurderet, om den unge opfylder de formelle optagelseskrav på den ønskede uddannelse og 

hjulpet med ansøgning 

• orienteret uddannelsesstedet om ankomsten af den unge 

• vurderet behovet for opbakning/mentor.  
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• Hvis det vurderes relevant i det konkrete tilfælde, besøger konsulenten sammen med den 

unge uddannelsesstedet forud for opstart, og følger den unge til skolen første dag.  

 

Hvor mange uddannelsesmatch har High:five medvirket til? 
I bevillingsperioden er der etableret 128 individuelle uddannelsesmatch.  

Matchene fordeler sig på 25 forskellige uddannelser, hvoraf godt halvdelen er erhvervsuddannelser: 

• 57 % er matchet til en erhvervsuddannelse 

• 9 % er matchet til en ungdomsuddannelse eller folkeskole 

• 34 % er matchet til et ’andet uddannelsesforløb’ (oftest arbejdsmarkedsuddannelser/AMU) 4.  

 

Opfølgning og frafald 
Ligesom ved jobmatch arbejder High:five med opfølgning efter uddannelsesmatch (se boks s. 10 for 

opfølgningsprocedurer).  

Tilsvarende udviklingen for jobmatch, er fastholdelse i uddannelse øget i løbet af bevillingsperioden.  

I figur 5 og 6 nedenfor, er der med rødt er angivet ’negativt’ frafald (at blive smidt ud af uddannelsen 

eller stoppe før tid), mens der med rødt er angivet ’positive’ frafald (at overgå til job eller til anden 

uddannelse). Det fremgår, at der i bevillingsperioden er sket et fald i ’negativt’ frafald efter 3 måneder 

fra 19 % i 2018 til 12 % i 2020. Frafaldet efter 6 måneder var i 2018 på 28 %, op på 30 % i 2019 og ned 

på 21 % i 2020.  

 

Figur 5 

 
 

 

 

4 11 af uddannelsesmatchene er ikke registreret med uddannelsestype i registreringssystemet, og indgår derfor 
ikke i procentberegningen.    
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Figur 6 

 
      

Opfølgningen og registreringen ved 12 måneder er er behæftet med en del usikkerheder (da det er 

svært at få kontakt til de unge så lang tid efter matchet eller personer på uddannelsesstedet der har 

kendskab til den unges forløb), og præsenteres derfor ikke. 

 

360 GRADER RUNDT OM INDIVIDUELLE MATCH  

For at få et kvalitativt indblik i, hvordan High:five får de kriminalitetstruede unge i job eller uddannelse 

og understøtter deres vej ud af kriminalitet, har vi afholdt interviews med en række interessenter 

omkring High:five.  

Vi har interviewet: 

• Ti virksomheder, der har ansat en eller flere unge 

• Tre kommuner, der samarbejder med High:five om at finde job til unge  

• To politikredse, der samarbejder med High:five om den kriminalitetsforebyggende indsats 

• Seks unge, der er kommet i job med hjælp fra High:five. 

Det fremgår af interviewene, at særligt et stærkt virksomhedsnetværk, et indgående kendskab både 

til den enkelte virksomhed og til den enkelte unge, et stærkt fokus på det gode match og en individuel 

håndholdt indsats, er de afgørende elementer i High:fives arbejde. 

 

Hvad siger virksomhederne? 
De interviewede virksomheder, der ansætter de unge, er alle motiveret af et ønske om at tage et 

socialt ansvar og give en ung en chance. De unge ansættes dog altid for at dække et reelt 

arbejdskraftbehov og indgår på de normale vilkår på arbejdspladsen.   
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Virksomhederne påpeger, at det er alfa og omega, at High:five kommer med det rigtige match til 

deres arbejdsplads, og de lægger stor vægt på High:fives forarbejde med at screene og motivere de 

unge. De unges faglige kompetencer vægtes ikke så højt, mere at de er motiverede for at arbejde, og 

at de er reflekterede og afklarede i forhold til deres fortid.  

High:five kontakter primært virksomheder i brancher med mangel på arbejdskraft. De interviewede 

virksomheder fortæller, at de godt kan ansætte flere via High:five, hvis de rigtige kommer. Men de 

pointerer igen, hvor vigtigt det er med det rigtige match. 

Ole Larsen, der har eget murerfirma, forklarer: 

- Vi er et traditionelt murerfirma, hvor vi arbejder tæt sammen, og hvor der ikke er langt fra 

lærling til mester. Derfor er der nødt til at være total åbenhed og ærlighed om, hvem vi 

ansætter og hvorfor. Til gengæld er der løn fra dag ét, så den unge skal være klar til at tage et 

arbejde. Det er afgørende, at High:five laver et forarbejde med at screene og motivere de 

unge, ellers ville vi ikke bruge tid på det.  

Hos Cylindric, der arbejder med kvalitetstjek og kontrol af gasflasker, har de en del ufaglærte 

medarbejdere. Produktionschef Allan Bang Steffensen fortæller:  

- Arbejdet hos os er fysisk krævende, og vi har brug for nogle unge, der kan tage fra og gerne vil 

tjene nogle penge. Vi mangler altid flere hænder, men jobcentrene kan ikke levere de rigtige. 

High:five-konsulenten kender os, og kommer kun med unge, der passer ind – som er 

motiverede, fysisk stærke og kan indgå i et team. Vi kunne godt bruge flere, men det er 

afgørende, at der ikke bliver gået på kompromis med det gode match. 

Jysk Aluminium har rekrutteret mange medarbejdere via High:five. HR-chef Krista Hebsgaard Justesen 

fortæller: 

- Det betyder meget, at de i High:five har en coachende tilgang til de unge, og beder dem 

reflektere over, hvad de vil med deres liv. Jeg spørger også altid selv ind til, om de har gjort op 

med deres fortid, og hvorfor de gerne vil arbejde hos os. Når High:five, som har et indgående 

kendskab til den unge, siger god for kandidaten, så er vi ret trygge ved at det nok skal lykkes.  

 

Hvad siger kommunerne? 

High:five samarbejder med de fleste af landets kommuner, og i flere har man i bevillingsperioden 

underskrevet en samarbejdsaftale.  

Kommunerne bruger High:five til den mindre gruppe af deres samlede målgruppe, der ligger indenfor 

High:fives målgruppe, og som kan leve op til High:fives krav. Kommunerne har selv svært ved at 

hjælpe de unge i job, der har pletter på straffeattesten, og de unge risikerer at blive ’tabt’ mellem 

kommunernes indsats og virksomhedernes skepsis over for at ansætte dem.  

Set fra kommunernes side byder High:five ind med et stort netværk af virksomheder og en viden om, 

hvad virksomhederne efterspørger. High:five er gode til at se udviklingsmuligheder i den enkelte 
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unge, og med deres coachende tilgang formår de at ’flytte’ de unge. Den individuelle håndholdte 

indsats, også efter ansættelsen, gør en stor forskel i kommunernes øjne.  

I Odense Kommune har man lavet en samarbejdsaftale med High:five. Afdelingsleder Henriette Møller 

Madsen fra Ungerådgivningen fortæller: 

- High:five er et rigtig godt tilbud til den gruppe af vores unge, der lever op til deres kriterier. For 

at gøre det let for vores sagsbehandlere at henvise til dem, har vi lavet High:five til et tilbud 

efter LAB-loven, et kapitel 14 tilbud. High:five er eminente til at tale med de unge, indgå en 

relation og tale om drømme og håb - det er ikke ’kommunesnak’. Selv hvis en ung bliver 

tilbagevisiteret til os efter en samtale, så får vi afklaring på den unge. High:five kan tage nogle 

af de unge, der er i risiko for at køre fast i det kommunale system. Det ville være godt, hvis vi 

kunne få flere igennem – men det må ikke være på bekostning af kvaliteten. High:five kender 

virksomhederne så godt og ved lige, hvilken ung der kan passe ind, og hvem der ikke gør.  

I Den Kriminalpræventive Enhed i Albertslund Kommune arbejder man med tryghedsskabende 

indsatser og individuelle forløb, hvor de unge vejledes til et liv uden kriminalitet. Leder, Jonathan 

Gonzales, fortæller: 

- Da jeg først stødte på High:five, kunne jeg straks se, at de kunne hjælpe med det, vi har svært 

ved, nemlig kontakten til arbejdsmarkedet. Vi har lavet en samarbejdsaftale, hvor 

rollefordelingen er, at vi selv tager os af den coachende og motiverende del, og High:five tager 

sig af virksomhedskontakten og at lave det gode match. 

I Borgercenter Børn og Unge i Københavns kommune arbejder man på at få de unge til at blive en del 

af fællesskabet gennem job og uddannelse. Nina Pambi Buus Pedersen, socialrådgiver, fortæller: 

- High:five er en uundværlig samarbejdspartner for os. Der er mange virksomheder, der siger nej 

tak til unge med kriminel fortid, og vi har ikke ressourcer til at arbejde håndholdt med at finde 

en virksomhed, der matcher den enkelte unge. Vi har ofte ikke mulighed for at hjælpe unge 

med plet på straffeattesten til at finde job, men med High:five får vi mulighed for at hjælpe 

dem også. High:five har knækket koden til at hjælpe de unge med deres tilgang – de stiller 

krav til de unge, men de kan ikke sanktionere, og de unge kan mærke, at de ikke bare er en 

’sag’. Vi har lavet en samarbejdsaftale, og det betyder bl.a. at vi kan lave en fælles indsats 

uden problemer ift. GDPR.  

 

Hvad siger politiet? 
High:five har i en årrække samarbejdet med Østjyllands politikreds om at få unge ud af kriminalitet og 

i job, og fra 2020 har man haft en egentlig samarbejdsaftale. High:five inddrages i det forebyggende 

arbejde, så de relevante aktører i det forebyggende arbejde lærer High:five at kende fx politiet på 

gadeplan og dem, der arbejder med den forebyggende indsats i kommunerne. High:five byder ind 

med den tætte virksomhedskontakt, som politiet ikke selv kan stå for.  

Kuno Jensen, politikommissær og leder af Det Kriminalpræventive Sekretariat ved Sydøstjyllands 

Politi, fortæller om samarbejdet: 
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- Vi har i mange år samarbejdet med High:five, og arbejder ud fra en indgået samarbejdsaftale, 

så vi gensidigt kan holde hinanden op på nogle ting. De hjælper os med at løse vores 

kerneopgave, at få unge ud af kriminalitet, via deres stærke virksomhedsnetværk. High:five er 

gode til at få skabt samarbejde mellem det offentlige, politiet og social- og 

beskæftigelsesforvaltningerne i kommunerne, og virksomhederne. Jeg ser det som et tegn på 

succes, at andre politikredse også er begyndt at samarbejde med High:five. Hvis der var flere 

ressourcer i High:five, kunne vi sammen gøre mere – der er meget potentiale, som tiderne er 

nu, i at hjælpe virksomhederne med at tage socialt ansvar.  

Flere andre politikredse har vist interesse for at starte et samarbejde op med High:five. Hos 

Københavns Vestegns Politi skal High:five nu hjælpe med de unge, der har afsonet en dom.  

Politiinspektør Allan Nyring fra Københavns Vestegns Politi fortæller: 

- Vores samarbejde med High:five er meget nyt, men jeg tror på, at det vil udvikle sig til et 

meget konstruktivt samarbejde. De kan give et fantastisk supplement til vores egen indsats for 

at få unge væk fra kriminalitet. Det, de særligt kan tilbyde, er virksomhedskontakten.  

 

Hvad siger de unge selv? 
Interviews med de unge viser, at High:fives indsats understøtter dem i at komme ud af kriminalitet og 

ind i et normalt liv. Interviewene viser, at de unge, når de møder High:five, er stærkt motiverede for 

at ændre spor i deres liv og er godt i gang med dette, men at det er en meget hård proces, som er 

udfordrende på mange planer. Det gør derfor en stor forskel at få hjælp af High:five til at finde job 

eller læreplads og få adgang til et nyt kollegialt netværk på en arbejdsplads.  

 

Ligesom virksomhederne sætter pris på, at High:five er tilgængelig og kan træde til, hvis der opstår 

problemer, så sætter de unge også pris på, at deres High:five konsulent altid er tilgængelig - også hvis 

de har brug for hjælp til andre ting, som fx at forstå et brev fra kommunen. Den understøttede indsats 

betyder, at de unge kan bevare et overskud til at rette deres liv ind på en ny bane.   

 

Her præsenteres tre cases, baseret på interviews med tre unge, der har fået hjælp af High:five:  

 

”Philip”  

Philip på 25 år har siddet i fængsel to gange. Han var i gang med at uddanne sig som tømrer, men 

mistede sin læreplads, da han kom i fængsel. Mens han afsonede, begyndte han at sætte sig mål for 

et liv uden kriminalitet, og efter henvendelse til High:five fik han hjælp til at finde en læreplads hos en 

tømrervirksomhed, som stod klar, da han blev løsladt.  

 

- Det gav en tryghed at vide, at der var en læreplads til mig, når jeg kom ud. Så jeg ikke ville 

komme ud til ingenting og skulle prøve at finde noget selv med min straffeattest og alting. Det 

er svært at gå fra at være en respekteret person i det kriminelle miljø, til bare at være en 

normal person på byggepladsen på lærlingeløn, men jeg kan mærke, at jeg godt kan klare det. 

Det hjælper, at man også kommer til at kende sine kollegaer privat og får et nyt netværk, og 
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på arbejde får man en anden slags respekt, når man viser, at man kan finde ud af tingene og 

gerne vil arbejde. 

 

Han kan godt lide at gå på arbejde – det giver selvtillid og stolthed at bidrage med noget, og han føler 

et ansvar for at leve op til den mulighed, han har fået.  Philip håber, at han i fremtiden kan bruge sine 

erfaringer til at hjælpe andre til at få et godt liv.  

 

- Jeg havde besluttet mig for det, dengang jeg sagde ja til det her. At jeg ikke skulle vende 

tilbage til, hvad der var engang. Men det er svært, for når man er vokset op i det miljø, så har 

man også opbygget en bestemt identitet og en virkelighed, som man lige pludselig skal slippe.  

 

”Peter” 

Peter er 21 år og har en fortid med tyveri, hærværk, salg af stoffer, stofmisbrug o.a. Han har en 

plettet straffeattest og er idømt ambulant psykiatrisk behandling. Peters kontaktperson i 

Kriminalforsorgen satte ham i forbindelse med High:five. Peter kom til en samtale om sine 

kompetencer og jobønsker, og efter 3 uger fik han job på et slagteri. Konsulenten var med ham til 

samtaler og var en stor hjælp.  

 

- Det betyder helt vildt meget at få hjælp til at få et job, for jeg har virkelig så meget stress i min 

hverdag, jeg kan næsten ikke se til det selv. Jeg har ikke været Guds bedste barn, så jeg har 

meget at tænke på. Jeg går til psykolog hver uge og prøver bare at få det hele til at hænge 

sammen. Så at konsulenten kan komme med gode idéer, snakke med virksomheden og sidde 

med til møder, det gør en stor, stor forskel.  

   

”Oliver” 

Oliver er 23 år og har en kriminel fortid og plet på sin straffeattest pga. tyveri. Han har haft massivt 

hashmisbrug fra sit 14. år. Han begyndte på maleruddannelsen sidste år, og her fik skolens elevcoach 

ham i misbrugsbehandling, så han blev clean - og skabte så kontakt til High:five. Konsulenten fra 

High:five hjalp Oliver med at søge læreplads i et malerfirma.   

 

- Jeg synes, at jeg selv har en stor aktie i processen. Det er en personlig sejr, at jeg så hurtigt fik 

en aftale med en mester. Det er vigtigt for mig, at High:five har fokus på personlig udvikling, 

for jeg har haft rigtig mange nederlag i mit liv. Når man oplever succes, så får man blod på 

tanden og lyst til at gøre noget mere. Og når du først kommer ind i den der, så kører det bare. 

Også selvom der er noget der går galt, så ja ja, det lærer jeg af, siger jeg så bare til mig selv.  

 

Efter Oliver startede på uddannelse, blev clean og fik en læreplads, er hans liv kommet ind på en mere 

positiv bane. Han har skåret alle sine gamle venner fra for at komme ud af misbrugsmiljøet. Det 

betyder også meget for hans udvikling, at han er kommet ud på en arbejdsplads.  

 

- På min arbejdsplads kan jeg spejle mig i ”normale” mennesker og prøve at afkode, hvordan 

man opfører sig. High:five har også hjulpet med praktiske ting, så jeg ikke skal slås med det og 

gå med den hovedpine. Det har taget et pres fra mig, som jeg så har kunnet bruge på at lægge 

al min energi i min uddannelse og i mig selv, for at blive ved med at være clean.   
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Hvad siger High:five? 
High:fives ledelse er interviewet til evalueringen. Ledelsen vurderer, at de i dag har en velafprøvet og 

succesfuld metode til at hjælpe en målgruppe som - selvom de kan have meget at byde på - har 

meget svært ved selv at komme i job og uddannelse og er i stor risiko for frafald. De understreger, 

ligesom øvrige interviewede, at håndholdt indsats og fokus på det gode match er helt 

grundlæggende, hvilket sætter naturlige begrænsninger på, hvor mange unge de kan nå at hjælpe.  

Ole Hessel, direktør i High:five, udtaler: 

- Vi er forsigtige med ikke at reklamere for meget med vores tilstedeværelse, for så vælter det 

ind med unge, og så skrider vores tidslinje. Der er flere unge, der kan bruge vores hjælp, end vi 

har ressourcer til. Hver medarbejder kan lave ca. 18 match årligt, og hvis vi skal bevare 

kvaliteten, så kan vi ikke bare tage flere ind. Det er også vigtigt, at konsulenterne har tid til at 

vedligeholde deres netværk blandt gamle og nye virksomheder, ellers skrider hele grundlaget.  

High:five har ventelister på unge, der gerne vil have hjælp, og både kommuner og politi viser interesse 

for mere samarbejde om målgruppen. Ledelsen i High:five ser derfor potentiale for at hjælpe flere 

unge ud af en kriminel løbebane, men det vil kræve ressourcer til flere konsulenter.  

Evalueringsinterviews med interessenterne rundt om High:five viser, at det står klart for alle, hvordan 

High:five arbejder, og hvad de bidrager med. Den systematiske tilgang med håndholdt indsats for den 

unge sammen med indgående kendskab til virksomhederne og respekt for deres behov, er finjusteret 

over mange år. Dog påpeger Ole Hessel, at man ikke må betragte metoden til match som ’færdig’. 

- Vi skal ikke lave den fejl, som mange andre gør at sige, at nu har vi lavet en færdig metode, 

der er nedskrevet og ikke kan forbedres. For det første kan vi altid udvikle os i takt med, at der 

sker ændringer og opstår nye krav og forventninger. For det andet skal konsulenterne altid 

være åbne, hver gang de møder en ung og nå ind til den enkelte. Der er så meget, der opstår i 

selve situationen – spontanitet og sparring. Så på den ene side har vi arbejdet med ensretning 

og ’metodegørelse’ af vores indsats, på den anden side skal vi altid være åbne for det 

personlige og for mulighederne for at udvikle os.  
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DEL 2 – OPS-KURSER FOR INDSATTE I FÆNGSLER 

Hvad er et OPS og et OPS-kursus? 
I et OPS indgår High:five, et fængsel, en virksomhed og en erhvervsskole. Virksomheden stiller med en 

medarbejder til at undervise, erhvervsskolen godkender virksomhedens medarbejder som AMU-

underviser og udsteder AMU-beviser efter eksamination.  

 

High:five har i mange år samarbejdet med de danske fængsler, dels om at nedbryde fordomme hos 

virksomheder om at ansætte tidligere afsonere, fx ved Virksomheder bag tremmer (se boks s. 8), og 

dels om at lave individuelle jobmatch for unge i forbindelse med løsladelse.  
 

I 2013 blev det muligt at tage AMU-kurser i fængsler - før da var der generelt begrænset fokus på 

resocialisering i form af erhvervsrettet uddannelse under afsoning.  

 

Med mulighed for AMU-kurserne tog High:five og kriminalforsorgen i 2013 initiativ til et nyskabende 

Offentligt-Privat-Samarbejde (OPS), hvor intentionen var at trække virksomheder og jobperspektiv ind 

i fængslerne til de indsatte og åbne deres øjne for at skifte livsbane og få en plads på arbejdsmarkedet 

ved løsladelsen. Siden er OPS vokset og udgør nu en af de to kerneopgaver High:five (for historisk 

gennemgang af udviklingen af OPS, se bilag 2) 

 

Der er også andre opkvalificerings-, beskæftigelses- og resocialiseringstilbud til de indsatte – såsom 

undervisning i diverse skolefag og produktionsarbejde på værksteder, men det særlige ved OPS-kurser 

er dels, at de indsatte får et AMU-bevis i hånden, som de kan bruge ved jobsøgning eller yderligere 

uddannelse efter afsoning, dels at underviseren kommer fra en ’rigtig’ virksomhed ’uden for murene’.  

 

Evalueringsinterviews viser, at det gør et stort indtryk på de indsatte, når de møder en underviser, der 

til daglig er tømrer eller stilladsmontør, som kommer ind i sit arbejdstøj med firmalogo på ryggen og 

fortæller om branchen og faget. En underviser, som har valgt at komme ind og undervise de indsatte, 

fordi man fra en virksomhed kan se muligheder i at opkvalificere dem. 

 

Hvad er resultaterne af OPS i bevillingsperioden? 
I den seneste bevillingsperiode er der kommet støt stigende aktivitet i regi af OPS5: 

• Antallet af deltagende fængsler er vokset fra 4 til 10  

• Antallet af involverede virksomheder er vokset fra 4 til 14, hvor flere virksomheder nu 

gennemfører undervisning i flere fængsler – op til 7 forskellige fængsler 

• Der er gennemført i alt 46 OPS-kurser indenfor 9 brancher (hovedparten i bygge- og anlæg) 

• I 2021 er der planlagt yderligere 36 kurser og 9 er under udvikling - indenfor 13 fagområder 

• 579 indsatte har deltaget i et OPS-kursus, heraf har 452 indsatte, svarende til 78 %, 

gennemført og afsluttet med et AMU-bevis  

 

5 For gennemgang af resultater pr. år, se bilag 3. 
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• 49 indsatte, som har deltaget i et OPS-kursus, er i forbindelse med løsladelse kommet i 

ordinær beskæftigelse med hjælp fra High:five, svarende til 11 % (såkaldte ’OPS-jobmatch’). 

 

Hvordan har OPS udviklet sig siden 2013? 
De første år var etablering af OPS-kurser præget af mange praktiske udfordringer, fx skulle der søges 

om dispensation til AMU-kurser ligesom det nye samarbejde skulle finde en form.  

Samarbejdet var i kriminalforsorgen og det enkelte fængsel båret af ildsjæle, som var villige til at yde 

en ekstra indsats for at overkomme udfordringer. Gennem årene har de første OPS-kurser inspireret 

ved eksemplets magt, og både High:five og en del fængsler har fået rutine i at etablere og drifte 

kurser. Det har ført til en udvikling, hvor hele kriminalforsorgen i dag viser stor interesse for og 

opbakning til OPS, og antallet af deltagende fængsler, kurser og deltagere stiger hvert år. 

  
 

Figur 7 viser udvikling i antal OPS-match, siden registrering af deltager blev systematiseret i 2016.  

 

Figur 7 

 
 

I 2020 er det, som det ses, lykkedes at lave 181 match trods corona og nedlukning i fængslerne. I de 

første fem måneder af 2021 er der etableret 5 OPS-match (fremgår ikke af figuren). Som nævnt, blev 

der i alt i bevillingsperioden lavet 579 OPS-match. 

 

Fra starten i 2013 var OPS en sideopgave i High:five. I dag er opgaven sidestillet med de individuelle 

match, og konsulenterne indgår i begge opgaver. Lisbeth Olsen, udviklingschef for OPS, fortæller: 

 

- Fra 1. maj 2021 ligger ansvaret for at drifte OPS-kurserne i de lokale konsulentteams, mens jeg 

har overordnet ansvar for virksomhedsaftaler og den slags. Vi håber, det kommer til at øge 

kvaliteten i arbejdet med overgang fra fængsel til job efter afsoning, at konsulenterne lærer de 

indsatte at kende under kurserne og derfor har en bedre indsigt i deltagerne på holdene. Vi 

forventer, at flere der kommer i OPS-jobmatch efter afsoning, og matchene vil have en højere 

kvalitet.  
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Hvad er High:fives opgaver ved etablering af nye OPS? 
Etablering af et nyt OPS i et fængsel kan ske på foranledning af High:five, et fængsel eller et af de 4 

områdekontorer under kriminalforsorgen.  

High:fives vigtigste opgaver er: 

1. At sparre med fængslerne om hvilke brancher, der er relevante, og som efterspørger arbejdskraft 

2. At rekruttere virksomheder, som vil involvere sig  

3. At klæde underviseren på til at undervise i et fængsel og understøtte vedkommende undervejs 

ved behov. 

 

Definition af ‘OPS’ i High:five-sammenhæng 
 
High:five og de andre aktører indgår i et samarbejde, hvor alle involverede parter arbejder mod samme mål – 
at forbedre de indsattes muligheder og motivation for at træde ind på arbejdsmarkedet efter endt afsoning.  
 

• Et ’OPS’ henviser til det samarbejde, der etableres mellem et fængsel, High:five, en virksomhed og en 
erhvervsskole med det formål at opstarte og køre et AMU-kursus i et fængsel 

• Et ’OPS-kursus’ er et erhvervsrettet AMU-kursus, der etableres og afvikles i et OPS-samarbejde 

• Et ’OPS-match’ er, når en indsat visiteres til et OPS-kursus  
• Et ’OPS-jobmatch’ er en ordinær ansættelse, der etableres af High:five i forbindelse med løsladelse af en 

afsoner, der har deltaget i et OPS-kursus. Det foregår efter samme principper som et individuelt 
jobmatch. Der kan dog dispenseres fra alderskravet. 

 

Hvad er High:fives rolle i drift af OPS-kurser? 

Fængslerne udvælger deltagere til OPS-kurserne. Der er oftest flere interesserede, end der er pladser 

på holdene, og det vurderes derfor, hvem der vil få mest ud af kurset. I overvejelserne indgår bl.a. 

resttid til løsladelse, motivation, misbrug samt relevans og timing ift. individuelle handleplaner.  

Modellen viser High:fives opgaver ved afvikling af et OPS-kursus.   

Model 2 

2-4 uger  
før kursusstart 

3 ugers kursus Påbegyndes i 
den sidste del af 

afsoningen 
 

 

 

 

 

 

Hvad får deltagerne ud af OPS-kurserne? 
 

 

Nogle af de indsatte bliver ansat direkte af de virksomheder, der står for undervisningen – fx ansætter 

NCC hvert år folk efter asfaltkurser.  

Deltager i 

Infomøde 

Deltager ved 

opstart af kursus 

Deltager i afslutning 

af kursus 

Deltager i 

midtvejsevaluering 

Hjælper evt. 

med jobmatch 
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Fra 2018 satte High:five fokus på også at hjælpe de indsatte efter OPS-kurserne og understøtte den 

positive udvikling mod arbejdsmarkedet. Man orienterer nu, i forbindelse med kurserne, systematisk 

om muligheden for at få hjælp af High:five til job efter afsoning (’OPS-jobmatch’).  

Erhvervsuddannelseskoordinator Kirsten Thyssen fra Renbæk Fængsel fortæller om deltagernes 

udbytte af OPS-kurser: 

- Når kurset slutter, ved vi godt, hvem der skal videre og have job via High:five. Så laver vi CV, og 

High:five holder samtale. Det er især i overgang til den store vide verden, at det går galt for de 

indsatte, og de ender tilbage i kriminalitet. Så det er en stor tryghed, at de kan få hjælp af 

High:five netop på det tidspunkt. Men selv for dem, der ikke kommer direkte i job via High:five, 

er OPS-kurset guld værd. Jeg har ikke set en eneste, der ikke er ’vokset’ i løbet af kurset. De 

vælger måske ikke lige job i den branche, men påvirkes til at vælge job eller uddannelse til.  

Direktør i High:five, Ole Hessel, fortæller om High:fives erfaring med deltagernes udbytte: 

- Udgangspunktet er jo, at langt de fleste deltagere ikke var i job, før de kom i fængsel. De begik 

kriminalitet, havde ingen uddannelse og troede ikke, at de var i stand til at få uddannelse eller 

komme i betragtning til job. AMU-beviset er måske den første sejr, de får i deres liv. Det er for 

mange en anstødssten til at stoppe op og se, om man kan gå en anden vej i livet. Man har lært 

at lære, er blevet nysgerrig ift. at udfordre sig selv, sit intellekt og sine evner mere konstruktivt. 

Det er ikke sikkert, at de kan eller ønsker at få hjælp fra High:five, men selv hvis de ikke er klar 

her og nu, så kan OPS-kurset og AMU-beviset være et vigtigt skridt på vejen. 

Hvis High:five havde flere ressourcer til at ’stå i porten og bære dem ud’, ville flere kunne blive hjulpet 

direkte i job, ifølge direktøren.  

 

360 GRADER RUNDT OM OPS OG HIGH:FIVES ROLLE 

For at få et kvalitativt indblik i High:fives rolle og betydning i arbejdet med OPS-kurser for de indsatte, 

har vi afholdt interviews med interessenterne: kriminalforsorgen (direktion, områdekontorer og 

fængsler); virksomhederne, der bl.a. bidrager med undervisere, og kursusdeltagerne selv.  

Det er tydeligt, at High:five er broen mellem fængslerne og arbejdsmarkedet udenfor med sit store 

kendskab til begge verdener. 

 

Hvad siger Kriminalforsorgen?  
Kriminalforsorgen har det overordnede ansvar for den resocialiserende indsats for de indsatte, som 

afsoner deres straf i et fængsel, og OPS-kurserne er et vigtigt element i dette arbejde. 

 

Ina Eliasen, direktør for kriminalforsorgen, betragter High:five som en meget værdifuld 

samarbejdspartner i OPS:  
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─ High:five skubber i det kriminalitetsforebyggende arbejde i en retning, som vi gerne vil – at få de 

dømte ud af kriminalitet. Vi arbejder i kriminalforsorgen med åbenhed for at skabe større tryghed i 

samfundet. Her flytter det bare så meget mere, når High:five går ind og gennem en vedholdende 

og håndholdt kontakt til både virksomheder og indsatte bygger bro imellem det, der foregår 

indenfor og udenfor murene. De kan lave en kobling mellem virksomhederne og vores indsatte på 

en anden måde, end vi kan som myndighed. Og så kan de arbejde på tværs af det hele, og 

fortsætte hvor vores arbejde stopper, når vi når uden for murene. 

Ina Eliasen har fulgt High:five igennem efterhånden mange år og har stor respekt for den faglige 

professionalisme, som kendetegner High:five: 

─ Vores samarbejde er noget, jeg håber kan udbygges fremover. Det High:five står for, er jo noget, 

som vi alle kan se en mening med. Nogle gange kan det være svært for samarbejdspartnere at 

træde ind i kriminalforsorgen, men efter mange år på feltet, så kender alle i kriminalforsorgen 

High:five og føler sig trygge ved samarbejdet. High:five ved hvad deres opgave er, hvad vi står for, 

og hvordan de skal samarbejde med os. 

Områdekontorer og erhvervsuddannelseskonsulenter er High:fives formaliserede samarbejdspartnere 

i kriminalforsorgen. De 4 områdekontorer koordinerer udbuddet af OPS lokalt og på tværs af landet, 

og erhvervsuddannelseskonsulenter er ansvarlige for driften i fængslerne. 

 

Malene Lemvigh har samarbejdet med High:five først som uddannelsesansvarlig i Jyderup fængsel og 

nu som resocialiseringsansvarlig i Områdekontor Sjælland:  

─ Jeg har udover de kvartalsvise møder en hyppig dialog med High:five om, hvilke brancher og 

virksomheder vi skal fokusere på ifm. nye OPS. De har fingeren på pulsen ude på virksomhederne 

og ved, hvor arbejdsmarkedet er på vej hen. Så den sparring er vigtig. Også ift. vores samarbejde 

med virksomhederne - her er de uundværlige, for de er virksomhedens garanti for, at der er styr på 

det. Hvis ikke High:five er med, så får jeg ikke nogen virksomheder ind i fængslerne. Og så er de 

vanvittigt gode til vores indsatte. Gode til at spotte dem og have dialog med dem. De ser 

mennesket for hvad de er.  

Kirsten Thyssen er erhvervsuddannelseskoordinator i Renbæk Fængsel, som to gange om året kører 

OPS-kurser i Stillads og i Teknisk isolering: 

- Jeg ville gerne opstarte et OPS-kursus i struktør-arbejde, og High:five var straks med på idéen. De 

rakte ud i deres netværk og fik kontakt med en stor entreprenørvirksomhed, som var interesseret. 

High:five arrangerede et møde med virksomhedens direktør og HR-afdeling, hvor vi fortalte om, 

hvad vi gerne vil. Så blev alt lukket ned pga. corona, men nu, et halvt år efter, kører vi videre 

omkring opstarten. Det er et rigtig godt samarbejde, vi har med High:five, og de har bare et 

virksomhedsnetværk, som vi ikke har.  

 

 

’Fundamentet’ – en ny måde at arbejde med OPS-kurser 
 
Fundamentet er et projekt i det åbne fængsel i Sdr. Omme. Med midler fra TrygFonden har man i 2019 opført 
en 600m² hal på fængslets område, hvor der på OPS-kurser kan bygges mini-huse i mursten, træ og andre 
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materialer på en sokkel og med spær og tag. Der kan monteres døre, vinduer, kloak, vand og el, badeværelse 
og køkken/bryggers med installation af hårde hvidevarer m.m. Desuden er der etableret en væg, hvor de 
indsatte kan lære at montere døre og vinduer; vægge hvor spartling øves/indlæres, samt en smedje hvor der 
bygges, svejses, foldes etc. 
 
High:five har bidraget til udvikling og drift af OPS-kurser i Fundamentet på samme måde som andre steder. 
Fundamentet er blevet realiseret som følge af fondsmidler og er dermed ikke en type projekt, der kan 
finansieres i den almindelige drift i fængslerne i dag. Det er dog inspirerende, og viser positive perspektiver 
for, hvordan man kan arbejde med OPS-kurser. 

 

 

Hvad siger virksomhederne? 

Virksomheder, som underviser i OPS-kurserne, bliver rekrutteret, klædt på og understøttet undervejs 

af High:five. Det gælder både små, mellemstore og meget store virksomheder indenfor forskellige 

brancher, dog fortrinsvis indenfor bygge- og anlæg. Virksomhedernes motivation er først og fremmest 

ønsket om at være en social ansvarlig virksomhed og dernæst at kunne rekruttere arbejdskraft.  

Interviews med virksomheder har igennem årene vist, at High:five som organisationen er omgærdet 

af stor respekt for konsulenternes viden, netværk og store indsigt i de unge. 

Give Steel er en virksomhed med 450 ansatte med hovedsæde i Ikast-Brande Kommune. 

Virksomheden deltager i OPS med en fast medarbejder, som står for undervisning i sikkerhed og 

svejsning, hvor selve svejsekurset foregår i en særlig mobil trailer med svejsemaskiner til alle kursister, 

som Give Steel stiller til rådighed. Direktør Torben Larsen fra Give Steel fortæller om motivationen for 

at deltage i OPS: 

─ Vi får en AMU-lønning for vores medarbejder og tager ikke andet for det - heller ikke for 

svejsetraileren. Vi gør det her, fordi vi vil det, og det skal de indsatte også mærke. Det er ikke 

business. Vi har ansat OPS-kursister, men vi ser det ikke som en direkte rekrutteringskanal. Hvis 

indsatte føler de får et skulderklap for første gang i 10 år, så de får gåpåmod til at gøre noget nyt, 

og hvis vi kan skubbe lidt til dem ift. moral og selvtillid, så er vores opgave lykkedes.  

Simon Dalager, som underviser for Give Steel, supplerer: 

─ Vi har samarbejdet med High:five siden 2019 og underviser efterhånden i 6 fængsler, mens et 7. er 

på vej. En konsulent fra High:five følger mine kurser, og vi har god kemi. Han har også god kemi 

med de indsatte. Vi har ansat flere med hjælp fra High:five, og hvis der opstår problemer med 

ustabilitet eller noget, så ringer vi bare til den lokale High:five-konsulent, og så tager han affære. 

Niklas Scharbau er murermester i et enmandsfirma i Varde kommune og har netop afholdt sit første 

OPS-kursus: 

─ Første dag jeg mødte op, så stod der en og sagde ’Goddag, jeg er fra High:five, jeg har en 

citronmåne med’. Når man starter, så ved man jo ikke om de indsatte står med sorte striber på, 

som i en film, men han var god til at sige, du tager det bare roligt, og så giver du den gas. Jeg er 

meget ivrig efter at komme til at lave mere, og de er rigtig gode til at holde mig opdateret på, 
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hvordan det udvikler sig med OPS. Jeg gør det her, fordi jeg ikke kan lade være, og fordi jeg gerne 

vil bidrage til at de unge får en ny chance. Jeg er blevet helt bidt af det. 

Han fortæller om kursusdeltagerne:  

─ Mine elever var meget engagerede og stolte. De mødte et kvarter, inden vi startede, og flere 

arbejdede videre, mens de spiste frokost. Hvis de bliver løsladt tæt på mig, er der flere af dem jeg 

gerne ansætter. De gjorde det rigtig godt, og jeg ved jo, de kan lige præcis, hvad jeg har brug for, 

og at de er mødestabile. Jeg kan ikke gøre dem til murere på et kursus, men jeg kan lade dem 

prøve de forskellige ting, for så kan de blive en god arbejdsmand eller lærling.  

NCC er en nordisk ejet koncern, hvor der i NCC Industri DK er ansat 1200 medarbejdere organiseret i 

mindre teams med egen sjakbajs og formand. NCC har samarbejdet med High:five om OPS siden 2016 

og har afholdt asfalt-kurser i 4 forskellige fængsler. Teddy Pedersen, formand og underviser på 

asfaltkurserne, fortæller: 

─ Vi er med i OPS, både fordi vi ønsker at tage et socialt ansvar, og fordi vi kan rekruttere nye folk. Vi 

får nogle gode medarbejdere ud af det. Efter samtalen med den indsatte sammen med fængslets 

repræsentant og High:five midtvejs i forløbet, vurderer vi, om deltagerne kan være potentielle nye 

medarbejdere eller ej. Dem der kan, bliver inviteret til jobsamtale ved kursets afslutning og får 

mulighed for at blive ansat i de forskellige afdelinger, hvis vi får åbninger, når sæsonen starter. 

 

 

Hvad siger de indsatte?  
De indsatte har typisk dårlige skolegang, lavere uddannelsesniveau og svagere tilknytning til 

arbejdsmarkedet end andre unge.  

Interviews med OPS-kursusdeltagere viser, at de betragter High:five som brobygger til jobmuligheder i 

verden udenfor og har stor respekt for High:five-konsulenternes kendskab til virksomheder og viden 

om det aktuelle arbejdsmarked. 

Indsatte, der har deltaget i OPS-kurser, fortæller: 

─ Folk, der har siddet i fængsel længe, kan tro, at de er glemt af samfundet og ikke har muligheder 

derude. Når du deltager i et kursus og får et AMU-bevis, har du oplevelsen af, at du er mere, end 

du troede. Og så får du at vide, at hvis du ønsker det, kan du få hjælp af High:five og måske 

komme i job. 

 

─ High:five konsulenten spørger ind til hobbyer, om man er social, og hvordan man er som person – 

så han kan sælge ’varen’, og sikre sig, at man passer ind på den nye arbejdsplads. Han kan først 

hjælpe mig med at finde et job, når jeg har en dato for prøveløsladelse. Han kan nogle tricks, og 

han forstår, hvordan det hele fungerer – han kender mange mennesker og mange arbejdspladser. 

En stor del af motivationen for at tage et OPS-kursus ligger i, at de indsatte får en underviser fra en 

rigtig virksomhed, og at de får et AMU-bevis på de nyerhvervede kompetencer, hvilket både er godt 

for jobmuligheder og selvtillid.  
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─ På kurset får man et AMU-bevis, som man kan bruge. Og når der kommer en virksomhed ind 

udefra, så mærker man, at man ikke er glemt af samfundet. De ser ikke ned på en, og man bliver 

accepteret på en anden måde. Det er nogle gode folk, der er kommet ind, med en god jargon. Og 

jo mere man har med ud herfra, jo mindre risiko er der for at falde tilbage.                   

 

─ Kurserne med folk ude fra virksomhederne er bare anderledes. De kommer ind med noget 

værkstedshumor og engagement. Det smitter, man får tro på fremtiden, og man er sammen med 

de andre indsatte på en anden måde. Nu bruger jeg min afsoning på noget konstruktivt. Jeg tager 

10. klasse og HF-fag og er blevet flyttet til uddannelsesafdelingen, hvor jeg er på kursus i stillads 

og teknisk isolering. Her er der mindre fis og ballade. Folk prøver ikke at virke så hårde, og det er 

meget bedre, for folk vil noget mere her.  
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BILAG 1: MODEL OVER HIGH:FIVES ARBEJDE RUNDT OM DE INDIVIDUELLE MATCH  

Modellen er 

udarbejdet af DISCUS i 

2011.  

Den præsenterer de 

mulige berøringsflader 

ved etablering af job- 

eller  

uddannelsesmatch.  

Modellen illustrerer, at 

de håndholdte 

indsatser har meget 

forskellige forløb, alt 

efter hvad der er 

behov for i det enkelte 

tilfælde. 
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BILAG 2: UDVIKLING AF OPS 2013-2021 

I dette bilag præsenteres udviklingen af OPS fra 2013 til 2021, i forhold til organisering, samarbejder 

mv. Derefter præsenteres et skema der viser udviklingen i antal fængsler, virksomheder, kurser, 

opstartede og gennemførte kursusforløb i løbet af bevillingsperioden. 

Hvad er historien omkring OPS i fængslerne? 

2013 – 2017 (før seneste bevillingsperiode) 

- I 2013 var High:five involveret i den første afprøvning af et OPS 

- I 2015 formaliseres OPS-samarbejdet ml. kriminalforsorgen og High:five i en samarbejdsaftale 

- I 2016 afsætter High:five medarbejderressourcer til en koordinator og samarbejdet om etablering 

og drift af OPS-kurser sker nu i dialog med kriminalforsorgens 4 områdekontorer. 

- Stadig flere fængsler og virksomheder involveres, og kursustilbuddene udvikles. 2013 etableres 

det 1. stilladskursus i Horserød fængsel, hvor 14 indsatte afslutter med AMU-bevis. 2017 

gennemfører 89 indsatte med AMU-bevis: asfalt, stillads, kloak, kokkefag i 4 fængsler. 

2018   

- High:five tilknytter endnu en seniorkonsulent, som indgår i den daglige drift af OPS 

- Med midler fra TRYG Fonden påbegyndes udviklingen af projekt ’Fundamentet’ i Sdr. Omme 

Fængsel. Det er en ny og ambitiøs måde at drive OPS på. (se boks side 22). 

2019    

- Kriminalforsorgen påbegynder ansættelse af ’erhvervsuddannelseskoordinatorer’ i alle fængsler, 

som bliver High:fives nærmeste samarbejdspartnere 

- Det besluttes med bestyrelsens opbakning, at individuelle match og OPS i fængsler fremover skal 

være de to ligeværdige kerneopgaver opgaver i High:five.  

2020   

- 2020 er præget af corona med perioder med nedlukning af fængsler og hjemsendelse af 

High:fives nærmeste samarbejdspartnere i fængsler og områdekontorer 

- Planlagte forløb aflyses eller gennemføres delvist. Holdstørrelsen nedsættes fra 12 til 9 deltagere.  

- Opkvalificering af konsulenterne i High:five påbegyndes ift. at løfte driftsopgaven i OPS-kurser. 

2021 (januar - maj)   

- Frem til 10. maj er alle fængsler lukket for OPS pga. corona.  

- High:five rekrutterer fortsat nye virksomheder og er i dialog med fængsler og virksomheder.  

- Der planlægges en række OPS-kurser, der kan afvikles, når der igen åbnes op i fængslerne 

- Fra maj åbnes fængslerne delvis, og flere OPS-kurser kan sættes i værk.  

- De lokale High:five konsulenter påtager sig fra maj hovedansvaret for driften af OPS-kurser i 

fængslerne. 
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BILAG 3: RESULTATOVERSIGT – OPS I BEVILLINGSPERIODEN 

Oversigten er baseret på High:fives årlige opgørelser over OPS-aktiviteter. 

Aktiviteter og resultater for 2018 

- 6 fængsler 

- 4 virksomheder + kokkeforløb med besøg af restauratører/virksomheder 

- 14 kurser indenfor 6 forskellige fagområder 

- 185 tilmeldt kursusforløb 

- 146 afslutter med AMU bevis 

- 8 i job efter afsoning med hjælp fra High:five 

2018 Fængsler Virksomheder Kursusforløb 

Jyderup NCC Asfalt 1 Asfalt 

FA Stillads 2 Systemstillads 

Lyngholm Kloakmester 1 Rørlægning/kloak 
1 Minigraver 

Horserød FA Stillads 2 Systemstillads 

Sdr. Omme Persolit  2 Systemstillads 
1 Teknisk Isolering 

Renbæk Persolit 2 Systemstillads 

Nr. Snede Persolit 1 Systemstillads 

Nyborg  1 Kokkeforløb (EUD) 
 

Aktiviteter og resultater for 2019 

- 6 fængsler 

- 7 virksomheder + 1 brancheorganisation (Horesta)  

- 19 kurser indenfor 8 forskellige fagområder 

- 208 tilmeldt kursusforløb 

- 165 afslutter med AMU bevis 

- 17 i job efter afsoning med hjælp fra High:five 

 

2019 Fængsler Virksomheder Kursusforløb 

Jyderup Persolit 1 Stillads 

KVOPS 1 Rørlægning 

J Jensen 1 Nedrivning/miljø 

NCC 1 Asfalt 

Nyborg Horesta 2 kokkeforløb 

Sdr. Omme 
’Fundamentet’ 

Persolit 
 

2 Stillads 
2 Teknisk isolering 

Hustømrerne og 
Bytømreren  

1 Tømrerfaget 

Give Steel 1 Svejsekurser (smedefaget) 

Renbæk  Persolit 2 Stillads 
2 Teknisk Isolering 

Nr. Snede Persolit 1 Stillads 
1 Teknisk Isolering 

Søbysøgård NCC 1 Asfalt 
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Aktiviteter og resultater for 2020 

- 9 fængsler (heraf 2 lukkede) 

- 8 virksomheder + Horesta 

- 29 kurser planlagt indenfor 9 forskellige fagområder- heraf 16 aflyst eller afbrudt pga. corona 

På trods af corona er:  

- 181 tilmeldt kursusforløb (kun 27 færre end i 2019) 

- 141 afslutter med AMU-bevis (kun 25 færre end i 2019) 

- 17 i job efter afsoning med hjælp fra High:five 

2020 Fængsler Virksomheder Kursusforløb 

Jyderup Kvops 1 Rørlægning/kloak (aflyst pga. corona) 

Persolit 1 Stilladsforløb (aflyst pga. corona) 

Affaldplus 1 Miljøhåndtering (kun delvist gennemført pga. 
corona) 

Nyborg Horesta 2 Kokkeforløb (1 aflyst pga. corona) 

Sdr. Omme 
’Fundamentet’ 

Persolit  2 Stilladsforløb (1 aflyst pga. corona) 
2 Teknisk isolering (1 aflyst pga. corona) 

Give Steel 3 Svejseforløb (2 aflyst pga. corona) 

Enoch 2 Murerforløb (1 aflyst pga. corona) 

Hustømrerne og 
Bytømreren  

2 Tømrerforløb (1aflyst pga. corona)  

Renbæk  Persolit 2 Stilladsforløb (1 afbrudt pga. corona) 
2 Teknisk isolering 

Nr. Snede Persolit 2 Stilladsforløb (1 aflyst pga. corona) 
2 Teknisk isolering (1 aflyst pga. corona) 

Søby søgård NCC 1 Asfalt 

Renbæk Persolit 2 Stilladsforløb (1 afbrudt pga. corona) 
2 Teknisk isolering (1 aflyst pga. corona) 

Emner Mark Give Steel 1 Svejsning 

Horserød NCC 1 Asfalt (afbrudt pga. corona) 
 

Aktiviteter og resultater for 2021 (planlagte) 

- 10 fængsler (heraf 3 lukkede) 

- 14 virksomheder + Horesta 

- Der er planlagt 36 kurser indenfor 9 forskellige fagområder. 

- Yderligere 9 kurser (kursiveret) udvikles, hvoraf de 6 er inden for 4 nye fagområder. Disse kurser er ikke 

endeligt vedtaget endnu 

- Ingen af kurserne er primo maj 2021 blevet afholdt endnu, grundet corona-nedlukning 

- 5 i kursusforløb  

- 7 i job efter afsoning med hjælp fra High:five6 

 

2021 
jan-maj 

Fængsler Virksomheder Kurser – aftalt eller under udvikling 

Jyderup Give Steel 1 Svejsning 

Affaldplus 1 Miljøhåndtering 

Jesper Ulvedal 1 Skadedyrskursus under udvikling 

 

6 Jobmatch kan godt være til indsatte der har taget OPS-kursus før det pågældende år, da det skal passe med 
løsladelsestidspunkt. 
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Nyborg Horesta 2 Kokkeforløb 

Sdr. Omme 
’Fundamentet’ 

Hustømrerne + Vinther 
& Lassen 

2 Tømrerforløb 

Give Steel 3 Svejsekursus 

Persolit 2 Systemstillads 
2 Teknisk isolering 

NS Murerfirma 3 Murerforløb  

Bay Tag AsP 3 Tagdækning 

Arkil Strukturkursus under udvikling 

Nr. Snede Persolit 2 Systemstillads 

Give Steel 1 Svejsning 

Søby Søgård NCC 1 Asfalt 

Jens Chr. Latter Strukturkursus under udvikling 

Renbæk Persolit 2 Stilladsforløb 
2 Teknisk isolering  

Arkil Strukturkursus under udvikling 

Enner Mark Give Steel 2 Svejsning 

Fugebillen Fugekurser under udvikling 

Horserød NCC 1 Asfalt  

Give Steel 1 Svejsning 

Tømrerentreprisen Tømrerkursus under udvikling 

Nuciga Cykelsmedskursus under udvikling 

Kragskovhede NCC 1 Asfalt 

Give Steel 3 Svejsning 

NS Murerfirma Murerkursusus under udvikling 

Storstrøm  Give Steel Svejsekursusus under udvikling 

 

  



 
  
 

31 

 

BILAG 4: OVERSIGT OVER KVALITATIVT DATAGRUNDLAG 

Den kvalitative del af evalueringen er baseret på interviews foretaget til denne evaluering i maj 2021, 

samt interviews foretaget af DISCUS til evalueringer af High:five i hhv. 2018 og 2019.   

11 unge er interviewet: 

• Seks unge der har fået hjælp til individuelt jobmatch 

• To indsatte der har deltaget i et OPS-kursus i fængsel 

• Tre tidligere indsatte der har deltaget i et OPS-kursus i fængsel, og derefter fået hjælp til at 

finde job eller læreplads 

19 virksomheder er interviewet: 

• Ole Larsen, murermester 

• Niklas Scharbau, murermester 

• Torben Larsen, direktør, Give Steel 

• Simon Dalager, underviser på svejse-kurser, Give Steel 

• Carsten Mølgaard, butikschef, Fakta i Slagelse 

• Allan Bang Steffensen, produktionschef, Cylindric  

• Michael Hellegaard, distriktschef, COOP Danmark - lager i Odense 

• Krista Hebsgaard Justesen, HR-chef, Jydsk Aluminium Industri  

• Elisabeth, operating manager, VOI Denmark  

• Thomas Riis, værkfører, Granly Steel  

• Kenneth Karberg Nielsen, serviceleder, BMS  

• Morten Madsen, HR Manager, Vald. Birn 

• Dennis Hansen, arbejdsleder, Dominion Steelcon 

• Teddy Pedersen, formand og underviser på asfaltkursus, NCC 

• Patrick Andersen, projektchef, Hustømrerne 

• Kjeld Bergholt Andersen, kørselsleder, Dansk Retursystem 

• Kim Villesen, projektchef, Hansson og Knudsen entreprenørfirma 

• John Richter, adm. direktør, Maskinfabrikken HMA 

• Steevan S. Petersen, afdelingsleder, Persolit Stilladsfirma 

2 politikredse er interviewet: 

• Kuno Jensen, politikommissær og leder af Det Kriminalpræventive Sekretariat ved 

Sydøstjyllands Politi 

• Allan Nyring, politiinspektør, Københavns Vestegns Politi 

3 kommuner er interviewet: 

• Henriette Møller Madsen, afdelingsleder for Ungerådgivningen, Odense Kommune 

• Jonathan Gonzales, leder af Den Kriminalpræventive Enhed, Albertslund Kommune 

• Nina Pambi Buus Pedersen, socialrådgiver, Borgercenter Børn og Unge i Københavns 

Kommune 
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6 fra kriminalforsorgen er interviewet: 

• Ina Eliasen, direktør, Kriminalforsorgen 

• Malene Lemvigh, resocialiseringsansvarlig, Områdekontor Sjælland 

• Kirsten Thyssen, erhvervsuddannelseskoordinator, Renbæk fængsel 

• Susanne Mose Holm, erhvervsuddannelseskoordinator, Søbysøgård Fængsel 

• Marianne Klarholt, projektleder af Fundamentet, Sdr. Omme Fængsel 

• Benny Christensen, udviklingskonsulent, Kriminalforsorgen 

6 fra High:five er interviewet 

• Ole Hessel, direktør, High:five 

• Bedri Istefi, souschef, High:five 

• Lisbeth Olsen, udviklingschef, High:five 

• Rita Kristensen, teamkoordinator 

• Dorte Volt, teamkoordinator 

• Kurt Lund Pedersen, seniorkonsulent 
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