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INTRO 

High:five har i 2015 haft en bevilling på 13 mio. kr. fra Satspuljen.  
High:five har i januar 2016 fejret sit 10 års jubilæum og har i den forbindelse udgivet et Jubi-
læumsskrift, der ser på indsats og resultater over de 10 år. 
 

Evalueringen for 2015 samler op på årets indsats inden for High:fives fire målsætninger: 
 

 
 
High:five har hvert år et mål om at etablere 250 match til kriminalitetstruede unge.  I 2015 er 
etableret 125 jobmatch mellem en ung og en virksomhed samt 68 uddannelsesmatch mel-
lem en ung og en uddannelsesinstitution. Antallet af jobmatch er lavere end foregående år. 
Det skyldes bl.a. en ny model for etablering af jobmatch uden brug af virksomhedspraktik, 
der blev indført september 2014 og har været gældende for High:fives arbejde i hele 2015.  
 
Antallet af jobmatch direkte til ordinære jobs er steget i 2015. Det er primært det manglen-
de antal match til virksomhedspraktik, der gør, at det samlede resultatmål ikke er nået.  

 Se afsnit 1 om årets match - og frafald/fastholdelse. Særligt match til ordinære jobs. 

High:fives valg om udelukkende at matche til ordinære jobs skyldes et stigende frafald fra 
virksomhedspraktik. Match direkte til job har medført et mere forpligtende samarbejde 
både med de unge og virksomhederne - og lavere frafald fra de jobmatch, der etableres.  

 Se afsnit 5: Etablering af jobmatch uden brug af virksomhedspraktik. Hvad betyder 
det for samarbejdet med virksomheder og unge? Og for High:fives profil? 

High:five har de senere år arbejdet målrettet på at udvikle partnerskaber med fængsler og 
private virksomheder om opkvalificering af indsatte og job efter afsoning. 

 Se afsnit 4: Ny udmelding i 2015 fra direktøren i Kriminalforsorgen om, at partner-
skabssamarbejdet skal intensiveres. Hvad er der sket med partnerskaberne i 2015? 

Data ti l  evalueringen 

Evalueringen er gennemført i januar 2016. Den er baseret på udtræk fra High:fives registre-
ringsdatabase samt interviews med High:fives ledelse, rep. fra Kriminalforsorgen - og udvalg-
te virksomheder og unge. DISCUS er ansvarlig for evalueringen og udarbejdelse af rapporten.  
 

HIGH:FIVES FORMÅL 
Formålet er at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der er i fare for marginalisering på grund af 
kriminalitet. High:five blev i 2006 igangsat af Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere (nu VFSA). Som i de 
øvrige år indgår medfinansiering fra private virksomheder i form af kontorer og faciliteter til High:fives medar-
bejdere (på Falck, DFDS, Danfoss) samt rabat på trykning, konferencefaciliteter o.l. (fra andre virksomheder). 

Afsnit 1: JOB- OG UDDANNELSESMATCH 
Status på High:fives match i 2015.  
Profil af de unge, af jobmatch, af uddannelses-
match og af samarbejdsvirksomhederne. 

Afsnit 2: HOLDNINGSBEARBEJDNING 
High:fives holdningsbearbejdning: over for virk-
somheder, samarbejdspartnere, de unge og på 
politisk niveau.  
 

Afsnit 3: METODER, VÆRKTØJER OG FORMID-
LING 
High:fives metodeudvikling og nye tiltag inden for 
formidling. 
I 2014 bl.a. High:fives nye konceptbeskrivelse. 

Afsnit 4: SAMARBEJDE OG NETVÆRK 
 I 2015 særligt om udviklingen i partnerskaber 
med fængsler og virksomheder om opkvalificering 
af indsatte.  
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1.STATUS PÅ MATCH I 2015 

I 2015 er 388 unge visiteret til High:five. Det betyder, at en konsulent i High:five har talt med 
den unge om jobønsker, jobmuligheder, uddannelsesmuligheder o.a.. Det er færre unge end 
i 2014, hvor 488 unge modtog en støtte fra High:five. 
 
Status er, at: 
  

 193 af de unge er i 2015 blevet matchet til job eller uddannelse  

o til 125 unge er der etableret jobmatch 

o til 68 unge er der etableret uddannelsesmatch .  

High:five har de seneste år haft et mål om at etablere 250 job- og uddannelsesmatch årligt. 
Dette mål er ikke indfriet med de 193 match i 2015.  
 
Dette skyldes to faktorer: 
 

 For det første har High:five haft en strategi for hele 2015 om at matche direkte til 
ansættelse uden brug af virksomhedspraktik. Praktik i en virksomhed bruges nu kun 
i meget begrænset omfang og udelukkende for unge under afsoning og i forbindelse 
med uddannelse (EGU). Denne omstilling har krævet, at High:five opsøger et større 
antal virksomheder, da virksomhederne, alt andet lige, lettere siger ja til at tage en 
ung i praktik end at ansætte ordinært.  Læs mere i afsnit 5 i rapporten. 
 

 For det andet har High:five i 2015 været særlig ramt af personaleudskiftning og 
længerevarende sygdom blandt medarbejderne. Det har haft betydning for antal 
samtaler med nye unge (visitation) og for antal match. I 2015 er der ansat 8 nye 
medarbejdere, som nu er klar til at løfte deres del af High:fives opgaver. 

 
Hvad er særligt lykkedes i 2015:  
 

 Der er fortsat en stigning i antallet af match til ordinær ansættelse.  
101 unge er i 2015 matchet direkte til ordinære ansættelser, hvoraf langt hovedpar-
ten er til fuldtidsjob. Stigningen har vendt udviklingen fra de seneste år, hvor hoved-
parten startede deres jobmatch i en virksomhedspraktik. Til sammenligning blev 73 
unge matchet til ordinære ansættelser i 2014. 
 

 Antallet af match til elevpladser/lærepladser i virksomhederne er steget lidt.  
27 unge er i 2015 matchet direkte til elev-/læreplads i en virksomhed. Til sammen-
ligning blev 18 unge matchet til elev/læreplads i 2014 og 25 unge i 2013. 
 

 Antal uddannelsesmatch er fastholdt med 68 unge i 2015 (66 unge i 2014). Antallet 
har været stigende de senere år, hvor High:five - parallelt med de politiske intentio-
ner omkring unge og uddannelse - har sat mere fokus på uddannelsesmatch. 
 

 Frafaldet både fra jobmatch og fra uddannelsesmatch er væsentligt lavere end i de 
foregående år.  
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Profil af de unge, af jobmatch og uddannelsesmatch 

High:five har fået et nyt forbedret registreringssystem fra 2015. Derfor er data til evaluerin-
gen af 2015 fra dette system lidt anderledes end tidligere, og der kan ikke altid sammenlig-
nes med de foregående år. 
 
Ungeprofilen gives på baggrund af 125 unge, som er blevet matchet med en virksomhed 
(jobmatch) samt 68 unge, der har fået uddannelsesmatch.  
 

De unge 

 19 ud af 20 er drenge/mænd (96 %) 

 19 ud af 20 er over 18 år (96 %) - de øvrige under 18 år 

 1 ud af 4 har en anden oprindelse end dansk (26 %) 

 Halvdelen af de unge er henvist via Kriminalforsorgen(49 %). 4 unge er henvist af po-

litiet (1 %), mens 46 unge er henvist via kommunen (12 %). De resterende er henvist 

af familie/venner (4 %), er kommet af sig selv (16 %) eller henvist af andre (18 %).  

 7 ud af 10 unge har en plettet straffeattest (70 %), mens 1 ud af 4 har en dom (26 

%). 

Der er ikke væsentlige ændringer i profilen af de unge. Dog kommer en større og større an-
del i kontakt med High:five via Kriminalforsorgen. Dette er en naturlig følge af det tætte 
samarbejde bl.a. partnerskaber med fængslerne om uddannelse og job (se afsnit 4). 
 

Jobmatch 2015 

Definition af jobmatch i High:five har været den samme siden projektstart i 2006. 
 

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

 visiteret en ung (talt med den unge om jobønsker, jobmuligheder o.a.) 

 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. 

Jobmatchet defineres altså som en proces, der omfatter forløbet, fra den unge visiteres til den unges 
første dag i virksomheden. De enkelte faser har forskellig tyngde afhængigt af, hvor vanskelig en sag 
er, eller hvor svært det er at finde den rigtige virksomhed. Der udfærdiges ofte en jobmatchaftale 
mellem den unge og virksomheden. 
 
Et jobmatch kan være til fritidsjob, job med løntilskud, ordinært job, elev-/læreplads eller lærlinge-
forløb i en virksomhed - eller en virksomhedspraktik. Hvis jobmatch indledes med en virksomheds-
praktik, forventes praktikken at føre videre til job eller elev-/læreplads. High:five har fra september 
2014 valgt en ny model for etablering af jobmatch uden brug af virksomhedspraktik (bortset fra 
praktik under uddannelse og praktik under afsoning). Se side 5 om den nye model.   
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Profi l  af jobmatch  

Fra 1. januar til 31. december 2015 har High:five matchet 125 unge til en virksomhed, heraf 
101 direkte til et ordinært ansættelsesforhold. Til sammenligning blev 73 unge året før 
(2014) matchet direkte til ordinære ansættelser. Som det ses nedenfor er stigningen i 2015 
særligt i match til ordinære fuldtidsjob.  
 
Jobmatch i 2015 
 

 62 unge er matchet (50 %) direkte til et ordinært fuldtidsjob (i 2014: 44 unge, i 2013 

42 unge) 

 7 unge er matchet (6 %) til et ordinært deltidsjob (i 2014: 5 unge) 

 5 unge er matchet (4 %) til et lønnet fritidsjob (i 2014: 6 unge) 

 27 unge er matchet (22 %) direkte til en elev- eller læreplads (i 2014: 18 unge) 

Derudover er 12 unge matchet (10 %) til job med løntilskud (i 2014: 9 unge). 
 
12 unge er matchet til praktik i en virksomhed: 7 unge er blevet matchet til en ulønnet prak-
tik (ifm. uddannelse i fængslet under deres afsoning). 4 unge er matchet til EGU praktik i en 
virksomhed. Og 1 ung har, rent undtagelsesvist, været i virksomhedspraktik forud for en 
ordinær ansættelse, da han blev løsladt før det forventede tidspunkt, hvor ansættelsen skul-
le træde i kraft. 
 
Udover de 125 unge, som er matchet af High:five med en virksomhed, er 11 unge blevet 
vejledt direkte til job (i 2014: 24). Med vejledt menes, at High:five har givet den unge spar-
ring og vejledning, der er målrettet jobsøgning og jobvalg, men at den unge selv har fundet 
job og opnået ansættelse. Unge, der er vejledt til job, tæller ikke med i jobmatch.  
 
 

Frafald fra jobmatch  

78 af de 125 unge er stadig i deres jobmatch, hvilket svarer til et fortsat aktivt match for 2 ud 
af 3 unge (62 %). 
 
I alt har 47 (38 %) af de 125 unge afsluttet deres jobmatch af forskellige grunde: 
 

 6 unge (5 %) er overgået til uddannelse  

 3 unge (2 %) er standset efter aftale (tidsbegrænset ansættelse) 

 7 unge (6 %) er overgået til andet arbejde (job i anden virksomhed) 

 15 unge (12 %) er udeblevet fra et jobmatch eller blev afskediget  

 16 unge (13 %) er standset selv (eget valg). 

Frafaldet fra jobmatch af de sidstnævnte 31 unge (25 % af alle jobmatch i 2015) er lavere 
end i 2014, hvor 52 unge faldt fra grundet udeblivelse/afskedigelse/stoppede efter eget valg 
(35 % af alle jobmatch i 2014). 
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Samarbejdsvirksomheder  i  2015 

Langt de fleste virksomheder, der samarbejder med High:five, er private (98 %): 
 

 2 ud af 3 samarbejdsvirksomheder er små/mindre med under 50 ansatte (37 % har 

10-50 ansatte, 30 % har under 10 ansatte).  

 Mellemstore virksomheder tegner sig for 18 % af samarbejdsvirksomhederne (med 

51-100 ansatte).  

 15 % af virksomheder er større med over 100 ansatte.  

En stor del af virksomhederne er fra bygge og anlægsbranchen (39 %). De resterende virk-
somheder er fra: 
 

 Restaurationsbranchen (19 %) 

 Salg og indkøb (15 %) 

 Transport, lager og post (14 %) 

Derudover er 5 % af virksomhederne i industribranchen og 5 % i metal- og autobranchen. De 
sidste 3 % er fordelt på data og IT, land- og skovbrug samt rengøringsbranchen.   

 

Udannelsesmatch 2015 

I 2010 begyndte High:five mere systematisk at arbejde med direkte match til uddannelsesin-
stitutioner og med registrering af dette. Definitionen af et uddannelsesmatch følger her. 
 

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.  
 
Det beror på en konkret vurdering, om den unge og High:five forud for opstart skal aflægge besøg på 
uddannelsesstedet, og om den unge skal ’følges’ ud til skolen den første dag. 
 
 

Profi l  af  uddannelsesmatch  

Fra 1. januar til 31. december 2015 er der etableret 68 uddannelsesmatch. Det samme ni-
veau som i 2014 (66 uddannelsesmatch): 
 

 13 unge er matchet til et produktionsskoleforløb (i 2014: 15 unge) 

 7 unge er matchet til et grundforløb på en erhvervsuddannelse (i 2014: 13 unge) 

 12 unge er matchet til VUC (heraf 8 unge til 9./10. klasse og 4 unge til HF) 

 1 ung er matchet en maritim uddannelse (i 2014: 1) 
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 35 unge er matchet til andet uddannelsesforløb (primært stilladsforløb i fængslet). 

Noget af grunden til det høje antal uddannelsesmatch - som har været gældende fra 2013 - 
er stilladsforløb for indsatte i Horserød og fra 2015 også i Jyderup fængsler. 
I 2015 har der været afholdt 4 stilladskurser med i alt 59 deltagere, hvoraf en stor del var 
visiteret fra High:five (se afsnit 4 om partnerskaber mellem fængsler, private virksomheder 
og High:five). 
 
High:five har foruden de 68 uddannelsematch også vejledt 7 unge direkte til uddannelse i 
2015 (samme antal som i 2014). Når en ung bliver vejledt direkte, betyder det, at High:five 
har givet sparring og vejledning om uddannelsesvalg og optagelse, men at den unge selv har 
søgt om optagelse og er påbegyndt uddannelse.  
 
 

Frafald fra uddannelsesmatch  

8 ud af de 68 unge har pt. gennemført den planlagte uddannelse, mens 42 stadigvæk er i 
gang med deres uddannelse.  
 
Af de 68 unge er 18 unge (26 %) stoppet på uddannelsesforløbet før tid. Det er mindre end i 
2014 (23 unge, svarende til 35 %):  
 

 10 unge (svarende til 15 % af alle uddannelsesmatch) er i 2015 stoppet selv eller 

smidt ud af uddannelsesforløb (i 2014: 19 unge, 29 % alle uddannelsesmatch) 

 De resterende 8 unge er overgået til anden uddannelse, job eller elevplads før af-

sluttet uddannelsesforløb (i 2014: 4 unge). 

Det store negative frafald fra 2014 på 19 unge er næsten blevet halveret i 2015 med et fra-
fald på 10 unge. Dette er opnået gennem et tættere samarbejde med erhvervsskoler og 
produktionsskoler rundt omkring i landet. 
 
 

Opfølgning efter 3, 6 eller 12 måneder i et match 

High:fives opgave er skabe job- og uddannelsesmuligheder for unge, der er i fare for margi-
nalisering på grund af kriminalitet.  
 
Når det gælder jobmatch skal High:five først og fremmest åbne dørene til virksomhederne 
samt tilbyde støtte og sparring til såvel den unge som til virksomheden, så det sikres, at mat-
chet kommer godt fra start og fungerer for begge parter.  
 
Det er intentionen, at matchet kan ’normaliseres’ efter en tid, forstået på den måde, at den 
unge fortsætter som en almindelig medarbejder i virksomheden. Der er et stort ønske hos 
de unge om denne normalitet – hvor High:five trækker sig ud og kun tilkaldes, hvis der op-
står problemer. 
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En evaluering af de langsigtede effekter af High:five (Rambøll, 2012) anbefaler dog, at 
High:five tager kontakt til de unge igen efter en længere periode. 
 
Fra slutningen af 2014 er der derfor blevet indbygget en automatisk opfølgningsfunktion i 
High:fives registreringssystem, så alle unge visiteret til jobmatch eller uddannelsesmatch 
’popper op’ hhv. 3, 6 og 12 måneder efter start på deres match. De enkelte teams foretager 
opfølgningen efter 3 og 6 måneder, som oftest ved en henvendelse til virksomheden eller 
uddannelsesinstitutionen. 
 
 
For første gang er der i 2015 sket en opfølgning efter 12 måneder ved direkte telefonisk 
kontakt til alle virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som har modtaget en ung i job- 
eller uddannelsesmatch i 2014. Det er lykkes at få kontakt til en person i 70-80 % af virksom-
hederne/uddannelsesinstitutionerne, som kan svare på spørgsmål om, den unge stadig er i 
matchet osv.  
 
Opfølgningen viser: 
 

 at frafaldet typisk sker i perioden mellem 6 måneder og 12 måneder efter, et match 

er etableret 

 at langt de fleste virksomheder/uddannelsessteder har været yderst tilfredse med 

samarbejdet med High:five, med matchet og den unge 

 at enkelte virksomheder har savnet fysisk opfølgning (i form af et besøg af High:five) 

 at virksomhederne/uddannelsesstederne ofte intet kendskab har til, hvor den unge 

er efter frafald. 

High:five har som en konsekvens af 1-års opfølgningens resultater allerede intensiveret op-
følgningen på virksomhederne, sådan at virksomhederne – på trods af at et match fungerer 
– vil blive kontaktet udenfor den 3 og 6 måneders opfølgning. 
  
Samtidig planlægges en undersøgelse af de unge, der falder ud af et match efter en længere 
periode, kommer på offentlig forsørgelse eller begår kriminalitet  
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2. HOLDNINGSBEARBEJDNING 

Holdningsbearbejdning af virksomheder og samarbejdspartnere  

High:five ønsker at medvirke til at nedbryde barrierer mellem indsatte og omverdenen - og 
øge mulighederne for,  at de indsatte kan komme i job eller uddannelse. 
 
High:five har udviklet et initiativ, hvor virksomheder, brancheorganisationer og politikere 
inviteres på besøg i et fængsel under titlen ’Virksomheder bag tremmer’. Alle arrangemen-
ter afholdes i samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen og det enkelte fængsel. 
 
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 faglig og boglig op-

kvalificering 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 og fornemmer de-

res interesse og orienteres om deres krav og forventninger til ansatte 

 at sætte fokus på behovet for opkvalificering af indsatte.  

På grund af personalesituationen i High:five er der kun afholdt to af disse arrangementer i 
2015: et arrangement udelukkende for virksomheder og et arrangement for både virksom-
heder og offentlige samarbejdspartnere. 
 
 

Holdningsbearbejdning i  fængslerne  

Der er etableret åben rådgivning for indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel (fra marts 2015) og i 
Renbæk Statsfængsel (fra maj 2014). High:five tilbyder, i samarbejde med EUC Syd og TUC, 
uddannelsesrådgivning til de indsatte en gang om måneden.  
 
High:five indsendte i oktober 2014 en ansøgning til en pulje i Socialministeriet om at etable-
re og drive et frivilligt mentorkorps til at styrke indsattes overgang til frihed. Desværre fik 
ansøgningen afslag. High:five prøver nu at forfølge ideen på anden vis. 
Derfor har High:five henvendt sig til virksomhedsnetværket Corporate Volunteering (med 
store virksomheder som bl.a. IBM, Scandia o.a.) for at lufte ideen. I december 2015 holdt 
direktør i High:five, Ole Hessel, et oplæg for netværket. Virksomhederne fandt initiativet 
interessant og vurderede, at deres ansatte ville være interesserede i opgaven som frivillige 
mentorer for de indsatte i overgangen til frihed. High:fives bestyrelse vil i 2016 beslutte, om 
der igen skal søges midler til en igangsætning af initiativet. 
 
 

Deltagelse i  den polit iske debat -  Folkemødet på Bornholm  

High:five deltog også i 2015 i Folkemødet og var med til at sætte fokus på det kriminalpræ-
ventive arbejde med en beskæftigelsesindsats for unge med en plettet straffeattest.  
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High:five havde i 2015 grundet folketingsvalget, der var sammenfaldende med Folkemødet, 
valgt at målrette indsatsen mod etablering af samarbejde med brancher og organisationer, 
og der blev under Folkemødet etableret flere interessante aftaler. Samtidig markerede 
High:five resultatet af indsatsen i 2014 ved at opsende 214 balloner som et symbol på de 
214 unge, der kom i arbejde eller uddannelse i 2014.  
 
 

Holdningspåvirkning via pressen 

High:five arbejder løbende på at få omtale i pressen – særligt på de platforme, som læses af 
virksomhederne. Fra 2015 kan nævnes artikler i Hustømrernyt, på Danish Crowns interne 
net, i Danske Byggecentres medlemsblad samt i medlemsbladet hos Danmarks Restauranter 
og Cafeer. Alle artikler er baseret på historier om unge, der via High:five er kommet i job på 
en virksomhed indenfor de pågældende brancher.  
 
Derudover har High:five også i år optrådt mere bredt i pressen. Særligt kan nævnes, at 
High:five alene i december 2015 blev interviewet af seks forskellige nyhedsmedier ifm. en ny 
rapport om bl.a. ungdomskriminalitet (SFI: ’Familiebaggrund og social marginalisering i 
Danmark’, 2015). 
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3. METODER, VÆRKTØJER OG FORMIDLING 

Mentorkurser  

To gange årligt samler High:five nye mentorer fra virksomheder og samarbejdspartnere til et 
kursus. High:fives mentorkursus har som mål at opkvalificere de mentorer, der til dagligt 
arbejder med de unge, og give dem mere sikkerhed og bedre redskaber i arbejdet med at 
støtte de unge 
 
Kurset er et forløb, der er bygget op af 3 elementer: 
 

 Internatkursus, der afholdes på Hotel Christiansminde ved Svendborg 

 Opsamlingsmøde, der afholdes som fyraftensmøde   

 Netværksmøder, der bringer mentorer sammen for erfaringsudveksling og sparring.  
 

Siden 2008 er der afholdt 14 mentorkurser med i alt 348 deltagere – 274 deltagere fra priva-
te virksomheder og 74 fra samarbejdspartnere i Politi, Kriminalforsorg, kommuner og ud-
dannelsesinstitutioner. 
 
Der er i 2015 afholdt to mentorkurser med samlet 56 kursister.   
 
På den årlige mentornetværksdag i december 2015 deltog godt 60 af de 348 mentorer, som 
High:five har uddannet. Her underviste en regionsleder fra High:five, et panel af unge fortal-
te deres historier og B.S. Christiansen holdt et oplæg om fundamentet for mentorskabet.  
 
 

Udenlandske besøg   

Gennem årene har der været interesse fra myndigheder og private organisationer fra 10-12 
lande både i og udenfor Europa. Interessen er begrundet i to ting: 

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

 High:five evne til at få virksomhederne til at inkludere tidligere straffede.    
 
Fra Sydafrika 
I foråret 2015 besøgte en delegation af frivillige organisationer Skandinavien for at undersø-
ge tiltag, der retter sig mod kvalificering og resocialisering af fængslede. Delegationens tals-
mand udtalte efter præsentationen af High:five – ’at det var lige det, vi kom til Skandinavien 
for at høre’. Delegationen arbejder nu på at samle de parter, der står for opkvalificering og 
resocialisering af afsonere til en konference i København for at lære mere af erfaringerne. 
 
Fra Estland  
High:five Estland søsættes i 2016 under navnet STEP - med støtte fra EU’s Socialfond. Den 
overordnede model er klar. I november 2015 var en delegation fra ministeriet og det firma, 
som skal udføre initiativet i Estland i Danmark for at gå i detaljer med High:fives metoder.  
Grundlaget blev skabt i 2011, hvor direktør Ole Hessel sammen med Natteravnene var i Est-
land for at mødes med repræsentanter for Justitsministeriet og eksterne aktører. Efter en 
lang udvekslingsproces, hvor High:fives koncept og de årlige evalueringer blev oversat til 
estisk, har Indenrigsministeriet besluttet at implementere et lignende koncept og indgået 
kontrakt med en socialøkonomisk virksomhed, der skal udføre initiativet.  
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4. SAMARBEJDE OG NETVÆRK 

OPP - Offentlige og Private Partnerskaber 1 

Historikken kort  

I evalueringen af High:fives langsigtede effekter fra 2012 blev det dokumenteret, at 
High:fives indsats især har en kriminalpræventiv effekt hos unge afsonere. Evalueringsrap-
porten anbefalede en styrkelse af indsatsen i fængslerne, fordi High:fives metoder kan bi-
drage til tidlig koordineret indsats og styrke samarbejdet med de forskellige aktører.  
 
Siden da har High:five og Kriminalforsorgen på forskellig vis øget samarbejdet om udviklin-
gen af en udvidet indsats for unge afsonere. Det er sket gennem en tættere kobling af 
High:fives jobindsats til de nye uddannelsesinitiativer i fængslerne. Samarbejdet har bl.a. 
resulteret i en offentlig-privat samarbejdsmodel, hvis omdrejningspunkt er erhvervsrettet 
opkvalificering af indsatte i fængsler med brobygning til arbejdsmarkedet udenfor, så de 
unge får mulighed for målrettet at kvalificere sig til konkrete jobs. 
  
Første afprøvning af High:five som fødselshjælper i etablering af nye offentlig-private part-
nerskaber foregik i 2013 i samarbejde med Statsfængslet i Horserød samt stilladsfirmaet FA 
Stillads, som stod for undervisning i fængslet og den efterfølgende eksterne praktik i virk-
somheden. Stilladskurserne er beskrevet i Evaluering af High:five, 2013. 
 
High:five spiller desuden en rolle i et andet OPP nemlig Meyers kokkekurser i fængslerne. Fra 
2013 har High:five deltaget i initiativets advisory board og fra 2014 desuden med jævnlige 
besøg på kurserne, med mentorkurser for underviserne fra Meyers, hjælp til visitation af de 
indsatte samt udslusning af kursusdeltagerne til Meyers eller andre private virksomheder.  
 

At være spærret inde –  uden at være holdt ude!  

Dette kan stå som en overskrift for de offentlig-private partnerskaber. Sigtet er, at unge 
indsatte allerede under afsoningen får en stadig mere målrettet opkvalificering og tilknyt-
ning til erhvervslivet - som led i en kriminalitetsforebyggende indsats.  
 
Kriminalforsorgens repræsentant i udvikling af partnerskaberne - og medlem af High:fives 
bestyrelse - udviklingskonsulent Benny Christensen anslår, at der pt. i de danske fængsler er 
ca. 4.000 indsatte, som kan indgå i en erhvervsmæssig opkvalificering. De øvrige indsatte 
er/skal i behandling eller er ikke parate til at gå i uddannelse. Så der er rigeligt at tage fat på.  
 

Resultater med partnerskaber i  2015  

Samarbejde med FA Stillads om stilladskurser 

Samarbejdet med FA Stillads fungerer fortsat og fra 2015 indgik både Statsfængslet ved 
Horserød og Statsfængslet i Jyderup i partnerskabet. Det samlede stilladsforløb består nu af 
undervisning i fængslerne og på erhvervsskolerne samt i virksomhedsskolen hos FA Stillads. 

                                                           
1
 Dette afsnit bygger bl.a. på interviews med Benny Christensen, konsulent i Kriminalforsorgen; Ole Hessel, direk-

tør i High:five samt Lisbeth Olsen, seniorkonsulent i High:five. 
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I fængslerne undervises der i systemstillads af en tidl. medarbejder - nu selvstændig konsu-
lent – som er ansat af FA Stillads. Derudover undervises i ’kommunikation i teams’, ’person-
lig udvikling’, ’stress og arbejdsmiljø’, ’regneark’ samt ’arbejdsmiljø og sikkerhed’. Disse kur-
ser varetages af fængslernes ansatte. 
 
På erhvervsskolerne tager de unge truck-, kran- og stort kørekort, og det er også skolerne, 
som udformer kursusbeviser. 
 
I virksomhedsskolen hos FA Stillads deltager typisk 2-3 unge af gangen på 3 x 4 ugers forløb, 
hvor der er en fast underviser – den samme person, som også underviser i systemstillads i 
fængslerne. På virksomhedsskolen arbejdsprøves de unge og får et voksende ansvar fra 
forløb til forløb, ligesom de får prøvet at indgå i logistikken på en byggeplads. 
 
Der er i 2015 afholdt 4 stilladsforløb: 
 

 2 kurser i Horserød og 2 i Jyderup, med 16-19 deltagere pr. kursus 

 59 afsonere har gennemført kurserne og fået AMU-beviser. Det svarer til, at mellem 

76 % og 100 % af deltagerne fra det enkelte kursus har gennemført 

 Det er aftalt, at 3 fra hvert kursus kan gå videre på virksomhedsskolen hos FA Stil-

lads. 8 kursusdeltagere har i 2015 været på virksomhedsskole 

 3 kursusdeltagere er efterfølgende blevet ansat og kommet i lære som montører hos 

FA Stillads, og 1 er blevet ansat i en anden stilladsvirksomhed, som montørlærling. 

 

Samarbejdet med Meyers Melting Pot om kokkekurser i fængslerne  

I 2015 har High:five medvirket ved visitering af afsonere til alle kokkekurserne. Tre færdig-
uddannede kokke er, med High:fives hjælp, blevet visiteret i job.  
 
I Meyers evalueringsrapport fra maj 2015 beskrives samarbejdet med High:five således2: 
 
─ High:five har løftet en meget betydelig opgave i forhold til at hjælpe indsatte fra projek-

tet ud i beskæftigelse og videre i uddannelse, ligesom High:five gør med andre indsatte. 

High:five besidder en ekspertise og en viden, som har været særdeles værdifuld for Mey-

ers og for projektet, særligt i de mere komplekse sager. Konkret har vi opbygget et tæt, 

gensidigt samarbejde med en dialog om de konkrete indsatte, der kunne være klar til job, 

i forhold til afdækning af indsattes ønsker og muligheder, om udfordringer med sagsbe-

handling mv. 

 

Samarbejde med TESI om lærepladser efter afsoning 

I 2015 har High:five påbegyndt et nyt partnerskab med Statsfængslet ved Horserød og tek-
nikvirksomheden TESI om lærepladser til indsatte, der er i gang med uddannelse under afso-
ningen enten som elektriker eller inden for VVS. 
  

                                                           
2
 Kokkeskoler i danske fængsler. Erfaringer og anbefalinger, Meyers Madhus, 2015 
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I udvælgelsen af de tre første unge efter jobsamtaler i fængslet med High:five og TESI, er der 
blevet lagt mest vægt på ansøgernes interesse og kvalifikationer inden for VVS og elektriker-
faget. De tre unge startede på skole 18. januar 2016, og såfremt de består deres skoleforløb, 
vil TESI ansætte dem som lærlinge i 2016.  
 
 

Partnerskaber med forskell ige involveringsgrader  

Kriminalforsorgens repræsentant i partnerskaberne og High:fives ledelse er helt enige om to 
principper i udvikling af fremtidige partnerskaber: 
 
Princip 1 – fleksibilitet 
Den enkelte virksomhed skal selv være med til at skabe den konkrete model for partnerska-
bet med High:five og det pågældende fængsel. Samarbejdet skal kunne tage højde for, at 
virksomheder har meget forskellig størrelse samt varierende ressourcer og motivation for at 
indgå i et partnerskab. Derfor er det ikke en ambition at udvikle faste partnerskabsmodeller. 
Derimod skal der være plads til stor variation, så der kan tages afsæt i den enkelte virksom-
heds formåen og specifikke behov for arbejdskraft og kompetencer.  
 
Princip 2 – udvikling gennem praksis 
En virksomhed kan i første omgang indgå i en ’light model’. Efterhånden som samarbejdet 
udvikler sig og der opnås konkrete erfaringer, kan involveringen øges. 
 
 
Hidtil har High:five i samarbejdet med Kriminalforsorgen udviklet tre primære tilgange i 
samarbejdet med virksomhederne: 
  

A. Virksomheden er involveret i alle aspekter af samarbejdet  
Virksomheden deltager i visitation af fængslets afsonere til kurset, står for undervis-
ningen i fængslet sammen med personalet samt underviser og arbejdsprøver ud-
valgte kursister efterfølgende på en af virksomhedens arbejdspladser – evt. med ef-
terfølgende ansættelse i samme eller en anden virksomhed. Variationer af denne til-
gang har udviklet sig i partnerskaber med FA Stillads og Meyers Køkken. 
 

B. Virksomheden assisterer som gæstelærer i fængslet  
Denne tilgang bliver afprøvet i et samarbejde med restaurationsbranchen i Nyborg. 
Først ansatte fængslet en kokkeuddannet medarbejder til at gennemføre et grund-
forløb i samarbejde med fængslets personale. Siden er byens restauranter blevet in-
viteret ind i Nyborg Statsfængsel som gæstelærere, der laver mad fra deres menu-
kort sammen med interesserede afsonere. Derved får de også afdækket, om der 
blandt afsonerne er fremtidige medarbejdere til deres restaurant.  
 

C. Virksomheden beskriver sit behov for arbejdskraft og kompetencer  
Her er virksomheden ikke direkte involveret i undervisningen. Denne tilgang er an-
vendt i samarbejdet med TESI, hvor virksomheden sammen med High:five har ud-
valgt et antal unge, som efter endt uddannelse er sikret lærepladser i virksomheden. 
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Fremtidens OPP 

Offentlige-private partnerskaber er som idé fostret i et tæt samarbejde mellem High:five og 
faste samarbejdspartnere centralt i Kriminalforsorgen og i fængslerne. Dette er sket i takt 
med en voksende åbning af fængslerne mod det omkringliggende samfund. ifm. opkvalifice-
ring af indsatte og sikring af job efter afsoning.  
 
High:five har en vigtig rolle at spille her. Udmelding medio 2015 fra direktør Johan Reimann i 
Kriminalforsorgen er et stærkt vidnesbyrd herom:  
 
─ Vi sætter meget stor pris på samarbejdet med High:five. I den kommende tid vil vi inten-

sivere indsatsen for at finde optimale løsninger til uddannelses- og beskæftigelsesindsat-

sen 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. 

 
Direktøren for High:five, Ole Hessel, er meget glad for udmeldingen om en større involvering 
af virksomhederne i det kriminalpræventive arbejde: 
 
─ Vi har sammen med vores samarbejdspartnere fra Kriminalforsorgen arbejdet i den her 

retning i flere år, og med denne udmelding står vi nu foran et større gennembrud. Udvik-

ling af yderligere partnerskaber vil blive et højt prioriteret område for os de næste år. 

 
Fremover er det ambitionen at udvikle OPP i en større skala. I slutningen af 2015 har 
High:five og Kriminalforsorgen derfor sammen haft møder med Dansk Byggeri og fagforenin-
gen 3F for at diskutere, hvordan en sådan opgave kan gribes an. Byggebranchen er valgt, 
fordi en stor del af High:fives unge får jobmatch på byggearbejdspladser (se afsnit 1).  
3F har også en afgørende rolle, fordi det er vigtigt, at forbundet får indsigt i, hvad det bety-
der for medlemmerne, at deres arbejdspladser er involveret i en social opgave omkring det 
kriminalpræventive arbejde. Fagudvalg i 3F er desuden med til at godkende uddannelser, 
herunder afgøre muligheder for meritoverførsel.  
 
Både brancheforeningen og forbundet har indvilliget i – sammen med Kriminalforsorgen og 
High:five - at være medarrangører af et seminar i første kvartal af 2016, hvor virksomheder i 
byggebranchen inviteres til at diskutere perspektiverne i OPP, og hvordan virksomhederne 
kan og vil indgå i dette samarbejde.  
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5. JOBMATCH UDEN BRUG AF VIRKSOMHEDSPRAKTIK 

High:five har de seneste år haft et mål om at etablere 250 job- og uddannelsesmatch årligt. 
Dette mål er ikke indfriet med de 193 match i 2015.  
 
Dette skyldes to faktorer: 
 

 High:five har i 2015 været særlig ramt af personaleudskiftning og længerevarende 
sygdom blandt medarbejderne. Det har haft betydning for antal samtaler med nye 
unge (visitation) og for antal match. I 2015 er der ansat 8 nye medarbejdere, som nu 
er klar til at løfte deres del af High:fives opgaver. 
 

 High:five haft en strategi for hele 2015 om at matche direkte til ansættelse uden 
brug af virksomhedspraktik. Praktik i en virksomhed bruges nu kun i meget begræn-
set omfang og udelukkende for unge under afsoning og ifm. uddannelse (EGU).  

I dette afsnit belyses erfaringerne med matche til job uden brug af virksomhedspraktik.3 
 
 

Forskydninger i  jobmatch i  2015 

Som nævnt tidligere er der sket forskydninger i match i 2015 sammenlignet med årerne før. 
De mest markante forskydninger er et fald i antal unge i virksomhedspraktik, stigning i antal 
unge matchet direkte til ordinær ansættelse samt et fald i antallet af unge, der har frafald fra 
jobmatch.  
 

Fald i antallet af virksomhedspraktikker 

Der er registreret 12 jobmatch til praktik i 2015, hvilket er markant færre end i 2014, hvor 59 
unge blev matchet til virksomhedspraktik.   
 
Praktik er i 2015 udelukkende anvendt til afsonere ifm. uddannelse i fængslet, til EGU-elever 
samt i et enkelt til tilfælde til en ung, der blev løsladt før det forventede tidspunkt, og derfor 
før den dato en ordinær ansættelse skulle starte. Her vurderede regionslederen, at det var 
vigtigt for den unge at komme i gang på arbejdspladsen straks, derfor etablerede man en 
virksomhedspraktik. 
 

Stigning i antallet af ordinære ansættelser i 2015 

Der er sket en markant stigning i antallet af match til ordinær ansættelse. 101 unge er i 2015 
matchet til ordinære ansættelser. I 2014 blev 73 unge matchet til ordinære ansættelser. 
 
Regionslederne påpeger, at der er sket en justering, ift. hvilke virksomheder konsulenterne 
vælger at opsøge. Der er skærpet fokus på virksomheder og brancher, hvor der er gode job-
muligheder, og i 2015 har konsulenterne i stigende grad anvendt Arbejdsmarkedsbalancens 
som værktøj for at kunne opsøge virksomheder, som nu eller i årene fremover mangler ar-
bejdskraft. Samtidig er man i mindre grad opsøgende overfor de store virksomheder, som 

                                                           
3
 Regionsledere i High:five samt to virksomheder og tre unge er interviewet om deres erfaringer. 
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har faste samarbejdsaftaler med de kommunale jobcentre, der indbefatter virksomheds-
praktik. Det gælder fx ISS, Jysk, Bauhaus og Dansk Supermarked. 
Regionslederne er enige om, at match udelukkende til ordinær ansættelse kræver, at der 
opsøges flere virksomheder, da nogle virksomheder siger nej til et samarbejde, når praktik-
muligheden ikke er til stede.  
 
En af udfordringerne er at forklare nye virksomheder, hvorfor de skal ansætte unge fra 
High:five i direkte ordinære jobs, når virksomheden i et samarbejde med kommunen kan få 
andre unge i virksomhedspraktik. Konsulenterne argumenterer med, at direkte ansættelse 
uden brug af virksomhedspraktik er udtryk for ægte social ansvarlighed, samt at ordinær 
ansættelse er med til at normalisere relationen til den unge fra dag 1. 
 

Frafaldet er lavere i 2015 

Frafald af unge fra High:five forløb er markant lavere. I 2015 var frafaldet fra jobmatch på 31 
unge mod 52 unge i 2014.  
 
Det lavere frafald skyldes, ifølge regionslederne, helt klart den nye strategi. Det er – alt an-
det lige – mere forpligtende og motiverende for en ung at få en ansættelseskontrakt og en 
løn fra dag 1, end først at skulle ses an i en virksomhedspraktik. Det er også mere forpligten-
de for virksomheden som – alt andet lige – involverer sig mere i en ansat end i en praktikant. 

 

Visitationen er strammet op i  2015  

En konsekvens af den nye strategi er en opstramning af visitationen af unge til High:five.  
 
Når en ung selv henvender sig til High:five eller visiteres af en samarbejdspartner, har konsu-
lenten i High:five en afklarende samtale med den unge om jobønsker og mål. Udgangspunk-
tet for samtalen er en ansøgning, som den unge har sendt til High:five inden samtalen.  
 
En væsentlig del af afklaringen er at sikre sig, at den unge er motiveret for job eller uddan-
nelse, har lagt kriminaliteten bag sig, ikke har et misbrug, og at den unge har et sted at bo. 
Samtalen skal samtidig sikre, at den unge får afklaret sit jobønske og mål – og er jobparat. 
 
Visitationsmodellen er med til at sikre, at de unge ikke har udfordringer i form af misbrug, 
psykisk lidelse eller andre problemer, der betyder, at de ikke umiddelbart kan indgå på en 
arbejdsplads i et ordinært job.   

 

To visitationsmodeller 

Efter afklaringen kan konsulenten enten matche den unge til en virksomhed, som High:five 
allerede har kontakt med, eller opsøge en eller flere virksomheder, som matcher den unges 
ønsker og mål. Denne model kan betegnes ’Den korte visitationsmodel’. 
 
Hvis afklaringen viser, at den unge har misbrug eller andre massive udfordringer, som kræ-
ver en indsats, før den unge kan matches til job eller uddannelse, henviser konsulenten den 
unge til det kommunale jobcenter. Det sker typisk med anbefaling om, at jobcentret igang-
sætter en indsats, eksempelvis et behandlingsforløb kombineret med virksomhedspraktik. 
Når jobcentrets indsats er gennemført, kan jobcentret og/eller den unge selv henvende sig 
til High:five igen, så High:five kan genoptage afklaringen og hjælpe med at matche til job.  
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’Den lange visitationsmodel’ indbefatter altså en indsats af jobcentret forud for High:fives 
match. Med den nye strategi er der sket en øget anvendelse af den lange visitationsmodel. 
Hovedparten af de unge, som visiteres til High:five fra samarbejdspartnere, matches dog via 
den korte model, hvilket ifølge regionslederne skyldes et grundigt forarbejde i slutningen af 
2014 og 2015, hvor High:five har afstemt forventningerne hos samarbejdspartnerne om, 
hvilke unge der kan visiteres til en indsats fra High:five. 
 

Hvad siger virksomhederne? 

De fleste er positive 

Ifølge regionslederne er de fleste virksomheder positive, når de får forklaret, hvad det er for 
en arbejdskraft, de kan få fra High:five: unge jobparate, som er parat til at lægge kriminalite-
ten bag sig. Og får forklaret, at High:five har afklaret de unge grundigt forud for et jobmatch. 
 
 
Et eksempel er smedefirmaet Attec Danmark A/S på Als, som for godt 1 år siden fik en 
henvendelse fra High:five. Her var High:fives afklaring af den unge, en afgørende grund til 
at man sagde ja.   
 
Værkfører Hans Henrik Pedersen i ATTAC Danmark A/S siger: 
 

- For os er en grundig afklaring af evt. problemer, som kan stå i vejen for et succesfuldt 

forløb meget vigtig. Det er vigtigere end muligheden for at kunne ansætte en ung 

med tilskud fra det offentlige.   

 
Virksomheden blev spurgt, om de var interesseret i at tage en ung mand i lære som smed.  
Den unge mand havde tidligere haft en læreplads, men havde afbrudt sit læreforløb, før han 
var udlært. Efter samtalen på virksomheden blev aftalen, at den unge kunne genoptage sit 
læreforløb og få godskrevet en del af det gennemførte forløb.  
 
Den unge fra High:five startede, ligesom alle andre lærlinge i firmaet, med en kort prøvepe-
riode. Den eneste forskel var, at han pga. sit tidligere læreforløb havde erfaring med smede-
faget og derfor fra starten kunne få opgaver, som var lidt sværere end normalt i lærlingefor-
løb. Og at de på virksomheden var forberedt på de udfordringer, der havde haft betydning 
for, at det tidligere læreforløb var gået i vasken.  
 
High:fives afklaring af den unge var ifølge værkfører Hans Henrik Pedersen afgørende: 
 

- Med High:five er vi sikre på at få af vide, hvad der er sket, og hvad der kan være af 

problemer, så vi kan gøre noget ved det. Hvis der fx tidligere har været et hashmis-

brug, skal vi jo være sikre på, at det bliver kontrolleret, at det er stoppet. Og hvis den 

unge er ordblind, eller på anden måde har svært ved det boglige, skal vi jo kunne ta-

ge højde for det i arbejdssituationen, så ikke han pludselig står med en svær arbejds-

tegning, han ikke kan læse, og måske går ned på det. 
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Et jobmatch kommer typisk i stand på følgende måde: konsulenten i High:five kontakter en 
virksomhed og fortæller om High:five, om formålet og om de unge, man arbejder med. Kon-
takten kan være telefonisk, et møde på virksomheden eller en mail. Ofte opfordrer konsu-
lenten den pågældende virksomhed til at kontakte andre virksomheder, som High:five har 
samarbejdet med. Derved kan virksomheden få ’kollegers’ erfaringer med i overvejelserne, 
om virksomheden skal prioritere samarbejdet med High:five.  
 
Hvis virksomheden er interesseret, kan konsulenten mødes med lederen i virksomheden og 
fortælle mere. I drøftelserne med virksomheden bliver der fra High:fives side både lagt vægt 
på, at virksomheden via samarbejdet både bidrager til at tage et socialt ansvar og får mulig-
hed for at rekrutterer arbejdskraft. Argumentet om, at virksomheden også løfter et socialt 
ansvar ved at ansætte en ung fra HF vækker genklang hos virksomhederne.     
 
 
Et eksempel er Supergros i Vejle, som blev kontaktet af High.five, om de var interesseret i 
et samarbejde om en ansættelse. Her var muligheden for at hjælpe en ung videre i livet en 
afgørende grund til, at man sagde ja.   
 
Logistikchef Michael Hellegaard i Supergros, Vejle siger: 
 

- Det var det sociale ansvar, der i første omgang tændte mig. Det at give en ung mand, 

der på et tidspunkt havde haft svært ved at kende forskel på dit og mit, en chance for 

at komme videre i sit liv. 

 
Efter den første telefonsamtale sendte konsulenten en mail til logistikchefen med yderligere 
oplysninger om High:five. 14 dage senere blev virksomheden igen kontaktet af konsulenten, 
denne gang fordi man havde en ung mand, der matchede virksomheden. Den unge mand 
kom til ansættelsessamtale på virksomheden og fik et job. 
 

- Vi stod ikke lige og manglede folk på det tidspunkt, men vi kunne godt se, at vi på 

sigt kunne bruge den unge mand, og vi vil gerne tage et socialt ansvar. Så vi sagde ja 

til at ansætte på ordinære vilkår.  

 
Virksomheden har også tidligere taget socialt ansvar, fx ved at samarbejde med det lokale 
jobcenter om arbejdsprøvning af sygemeldte. Her var arbejdspladsens rolle, ifølge logistik-
chefen, at lægge arbejdsplads til, så de sygemeldte kunne få prøvet af, hvor meget de kunne 
holde til.  
 

- Jeg ser samarbejdet med High:five om ansættelse af unge, som er kommet på kant 

med lovgivningen som en helt anden situation. High:five er en isbryder eller brobyg-

ger, der skaber forbindelsen til unge, der kan og vil arbejde - og til virksomheder, der 

gerne vil tage et socialt ansvar, og som har brug for arbejdskraft. Derfor kan vi jo og-

så godt samarbejde med jobcentret om andre borgere, hvor der er brug for praktik, 

løntilskud eller arbejdsprøvning.  
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Nogle virksomheder siger nej tak 

Regionslederne fortæller, at de i 2015 har oplevet, at nogle virksomheder siger nej tak til 
samarbejdet med High:five med den begrundelse, at High:five ikke er så interessante at 
samarbejde med, når man ikke bruger virksomhedspraktik.  
 
Nogle virksomheder har i dialogen med High:five anført, at de i stedet vil vende sig mod de 
kommunale jobcentre for at prøve at få ledige i praktik. Enkelte af disse virksomheder har 
dog senere selv henvendt sig til High:five med ønske om alligevel at samarbejde om ansæt-
telse af unge uden brug af praktik. Virksomhederne har i deres henvendelse understreget, at 
de er interesseret i en kandidat, som er mere parat til et job, end de kandidater kommunen 
kan tilbyde.  

Hvad siger de unge? 

Ifølge regionslederne reagerer de unge meget positivt på, at de kan få hjælp til en ordinær 
ansættelse. Særligt anfører de unge, at de kommer til at indgå i virksomheden på samme vis 
som andre ansatte, og at de med ansættelsen kan få et almindeligt liv. En ordinær ansættel-
se opleves af de unge som en anerkendelse af den unges egen indsats for at lægge kriminali-
teten bag sig og ønsket om at starte på en frisk. En lønindtægt er naturligvis også en positiv 
faktor, der motiverer de unge.   
 
 
Et eksempel er smedelærlingen fra ATTEC. Han er meget tilfreds med at starte i et ordi-
nært læreforhold som smed - på samme vis som de andre unge lærlinge i virksomheden. 
 
Smedelærlingen siger: 
 

-  Nu har jeg i de sidste 5-6 år været i en del virksomhedspraktikker gennem kommu-

nen. Jeg synes egentlig bare, at jeg er blevet snydt, når virksomheden efter 3-4 må-

neders praktik siger, at de alligevel ikke vil have en. Derfor er det kanon, at jeg gen-

nem High:five kunne genoptage mit lærlingeforløb her på arbejdspladsen.    

 

 
Et andet eksempel er en ung, som fik kontakt til High:five gennem en kammerat. Han blev 
ansat arbejdsmand og skal nu i lære som struktør i et mindre byggefirma. Han siger:  
 

- De lange praktikker er demotiverende, for man føler, at man bare bliver udnyttet 

som gratis arbejdskraft. 

 

 

Et tredje eksempel er en ung uddannet smed. Gennem High:five fik han igen job som 

smed. Han siger: 

 
- Hvis man som jeg har siddet inde og føler sig lidt rusten kan en helt kort praktik må-

ske give lidt selvtillid og få en op i omdrejninger. Men på den anden side gør det jo 

ikke det hele lettere, hvis man begynder at gå på arbejde, og der så ikke kommer 

penge i kassen.  
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Fremtiden for den nye strategi  

Samlet set vurderer regionslederne, at High:five - som følge af strategien om ikke at oprette 
virksomhedspraktik - har mistet nogle virksomheder som samarbejdspartnere og også skal 
opsøge lidt flere nye virksomheder før det lykkes at få et ja til at samarbejde. 
 
Til gengæld er High:fives profil overfor virksomhederne blevet skærpet: High:five matcher 
unge jobparate, der har lagt deres kriminalitet bag sig. Vi afklarer de unge til job og assiste-
rer virksomhederne undervejs. 
 
Regionsleder i High:five Bedri Istrefi pointerer:  
 

- Vi hører fra en del virksomheder, at de hellere vil have en afklaret ung, end en ung, 

der kan starte i nogle ugers afklarende praktik, og hvor virksomheden så selv skal 

medvirke til at afdække problemer. High:fives skærpede afklaring giver virksomhe-

den svar på, om der er noget, de skal være ekstra opmærksomme på, fx i opstarten.     

 
 
I forhold til de unge er profilen også skærpet: High:five hjælper med at afklare job- og ud-
dannelsesønsker og muligheder. Vi hjælper med at finde job eller uddannelse til unge, som 
er parate og som lagt kriminaliteten bag sig.  
 
Dette betyder således, at High:five fremover stadig vil henvise nogle af de unge til det kom-
munale jobcenter, så der kan igangsættes en relevant indsats (fx med virksomhedspraktik), 
som forhåbentlig kan føre til, at High:five kan træde til, når den unge bliver jobparat. 
 
 
Regionslederne er optimistiske. De vurderer, at konjunkturerne de næste par år er gunstige 
også for High:fives målgruppe. Regionsleder Kim Wodstrup i High:five slutter: 
 

- Virksomhederne har og får behov for en arbejdskraft, der matcher de unges kompe-

tencer. Vi tror, det er muligt at finde tilstrækkeligt med virksomheder, der er interes-

serede i at samarbejde med os om ordinære ansættelser. Og hvis vi så samtidig kan 

gå ind og medvirke til jobrettet opkvalificering under afsoning, så er de unge jo end-

nu bedre klædt på. 


