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INTRO 

High:five har i 2016 haft en bevilling på 13,2 mio. kr. fra Satspuljen.  
Evalueringen for 2016 samler op på årets indsats inden for High:fives fire målsætninger: 
 

 
 
High:five har et mål om hvert år at etablere 250 match til kriminalitetstruede unge.  
 I 2016 er målet nået med etablering af 254 match: 150 jobmatch mellem en ung og en virk-
somhed - samt 104 uddannelsesmatch mellem en ung og en uddannelse.  
 
Antallet af jobmatch direkte til ordinær ansættelse er igen steget: 113 unge blev ansat direk-
te i et ordinært ansættelsesforhold (101 unge i 2015). Antallet af uddannelsesmatch er ste-
get jævnt gennem årene, og i 2016 blev 104 unge matchet til uddannelse (68 unge i 2015), 
heraf over halvdelen til opkvalificering i fængsler via Offentlig-Private Samarbejder.  
 

 Læs afsnit 1 om årets match - samt om de unge og om virksomhederne. 

High:five har de senere år arbejdet målrettet på at udvikle samarbejdet med fængsler og 
virksomheder om opkvalificering af indsatte og job efter afsoning. I 2016 er der kommet 
rigtig god gang i partnerskaberne.  
 

 Se afsnit 4 med oversigt over alle Offentlig-Private Samarbejder mellem High:five, 
virksomheder og fængsler i 2016 (skema side 15). 
 

 Læs afsnit 5 med tre eksempler på OPS i 2016. Se opsamling af de værdier som ska-
bes ved OPS for virksomhederne, fængslerne og de indsatte (skema side 30). 

 

Data ti l  evalueringen 

Evalueringen er gennemført i januar/februar 2017. Den er baseret på udtræk fra High:fives 
registreringsdatabase samt interviews med ledelse og medarbejdere i High:five, udvalgte 
samarbejdspartnere, fængsler, 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 og på Danfoss) samt rabat på trykning, konferencefaciliteter o.l. (fra andre virksomheder). 

Afsnit 1: JOB- OG UDDANNELSESMATCH 
Status på High:fives match i 2016.  
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 2016 særligt om udviklingen i Offentlig-Private 
Samarbejder (OPS) med fængsler og virksomhe-
der om opkvalificering af indsatte.  
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1. STATUS PÅ MATCH I 2016 

I 2016 er 449 unge visiteret til High:five. Det betyder, at 449 unge har haft samtale(r) med en 
konsulent i High:five om jobønsker, jobmuligheder, uddannelsesmuligheder o.a.. Det er 15 % 
mere end i 2015, hvor 388 unge blev visiteret til High:five. 
 
Evalueringen 2016 viser, at der i alt er etableret 254 match  
 

o til 141 unge er der etableret 150 jobmatch, da nogle unge har fået jobmatch 

til mere end én virksomhed (125 unge i 2015) 

o til 104 unge er der etableret et uddannelsesmatch (68 unge i 2015) 

54 match er sket gennem Offentlig-Private Samarbejder i fængslerne (OPS – se senere). 
Samlet er der matchet godt 25 % flere unge til job eller uddannelse end i 2015.  
 
 
Figur 1 

  
 

Profil af de unge, af jobmatch og af uddannelsesmatch 

Profil  af de unge 

 95 % af de unge er drenge/mænd (96 % i 2015) 

 1 ud af 3 (33 %) unge er af anden etnisk herkomst end dansk (26 % i 2015) 

 5 % af de unge er under 18 år gamle 

 Over halvdelen af de visiterede unge (52 %) har en straffeattest med anmærkninger, 

men har ikke afsonet nogen dom (70 % i 2015) 
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 Godt 1 ud af 3 af de unge (38 %) har afsonet/eller afsoner p.t. en dom i fængslet, 

mens 10 % af de unge har en ren straffeattest 

 Over halvdelen (56 %) er henvist af Kriminalforsorgen, mens cirka hver femte (18 %) 

er henvist af kommunen (12 % i 2015). Ca. 1 ud af 10 af de unge (12 %) er kommet af 

sig selv (16 % i 2015). De resterende bliver henvist af andre instanser (8 %), af familie 

(5 %) eller af politiet (1 %) 

Der er ikke sket væsentlige ændringer i ungeprofilen ift. 2015. Den største forskel er, at lidt 
flere er henvist af kommunen, mens lidt færre er kommet af sig selv. Det øgede antal unge 
henvist af kommunen skyldes primært et nyt samarbejdsprojekt med Herning Kommune 
(læs mere i afsnit 4). 

 

Jobmatch 2016 

Profi l  af jobmatch 2016 

High:Five har i 2016 matchet 141 unge til 150 jobmatch (nogle unge er matchet flere gange).  
 
 
Figur 2

 
 
 
Siden projektstart i 2006 har High:five arbejdet med denne definition på et jobmatch: 
 

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 
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 klædt virksomheden og en eventuel virksomhedsmentor på til opgaven  

 startet den unge op på virksomheden. 

Jobmatchet defineres som en proces, der omfatter forløbet fra den unge visiteres til den unges før-
ste dag i virksomheden. De enkelte faser har forskellig tyngde afhængigt af, hvor vanskelig den enkel-
te sag er, eller hvor svært det er at finde den rigtige virksomhed. Der udfærdiges ofte en jobmatchaf-
tale mellem den unge og virksomheden. Et match til job kan være til fritidsjob, job med løntilskud, 
ordinært job, elev-/læreplads eller lærlingeforløb i en virksomhed. High:five har fra september 2014 
valgt en model for etablering af jobmatch uden brug af virksomhedspraktik (bortset fra praktik under 
uddannelse og praktik under afsoning). Der kan dog undtagelsesvist bruges virksomhedspraktik 
grundet særlige omstændigheder, men dette skal godkendes af direktøren i High:five. 

 
4 ud af 5 unge - svarende til 113 unge - blev ansat direkte i et ordinært ansættelsesforhold. 
Dette er en fortsat stigning i match til ordinære ansættelser set i forhold til foregående år.  
 

 87 unge (62 %) er matchet direkte til ordinært fuldtidsjob (2015: 62 unge - se figur 3) 

 15 unge (11 %) er matchet til elev-/læreplads 

 6 unge (4 %) er matchet til fritidsjob, mens 5 (3 %) unge er matchet til deltidsjob. 

De resterende unge er matchet til: job med løntilskud (14 unge, svarende til 10 %) samt 
praktik (4 unge, svarende til 3 %) heraf 2 unge til virksomhedspraktik under afsoning og 2 til 
EGU praktik. De sidste 10 unge (7 %) er matchet til virksomhedspraktik grundet særlige om-
stændigheder, hvoraf 5 praktikker har ført til et ustøttet fuldtidsjob eller elev-/lærerplads.  
 
 
 Figur 3 

 
 
 
Derudover har High:five vejledt 9 unge direkte til job (i 2015: 11 unge). Det betyder, at 
High:five har givet den unge vejledning og sparring ifbm. jobsøgning og jobvalg, men at den 
unge egenhændigt har fundet og blevet ansat i et job.  
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Frafald fra jobmatch 2016  

75 af de 141 (53 %) unge er stadig aktive i deres jobmatch ved udgangen af 2016, mens 66 
unge (47 %) har afsluttet deres jobmatch af forskellige årsager: 
 

 11 unge (8 %) er overgået til nyt job (uden hjælp fra High:five) 

 10 unge (7 %) er standset efter aftale (fx efter tidsbegrænset ansættelse eller for at 

skifte til nyt job med hjælp fra High:five) 

 8 unge (6 %) er overgået til uddannelse 

 2 unge er (2 %) er ikke i deres jobmatch grundet konkurs af virksomhed 

 15 unge (10 %) er standset selv (eget valg) 

 20 unge (14 %) er udeblevet fra jobmatch eller afskediget fra virksomheden 

De første 29 frafald på listen (grønne) anses som acceptable frafald, da de unge er stoppet 
efter aftale (ved tidsbegrænset ansættelse eller overgang til nyt jobmatch), eller er selv star-
tet på uddannelse eller i et nyt job uden hjælp fra High:five. 
De sidst 35 frafald på listen (røde) fra jobmatch er sket af uacceptable årsager. Det er næ-
sten samme andel som i 2015 (25 %).  
 

Uddannelsesmatch 2016 

Fra 2010 begyndte High:Five systematisk at arbejde med direkte match til uddannelsesinsti-
tutioner og en registrering heraf. Et uddannelsesmatch defineres som: 
 

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. 

 

Profil  af uddannelsesmatch 2016  

I 2016 er der etableret 104 uddannelsesmatch, hvilket er væsentligt flere end i 2015, hvor 
der blev etableret 68 uddannelsesmatch. Stigningen skyldes både en stigning i OPS-match i 
fængslerne (se afsnit 5) og en stigning i de individuelle match til uddannelse. 
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Figur 4 

 
 
 
De 50 individuelle uddannelsesmatch fra 2016 fordeler sig på 24 forskellige uddannelser, 
hvoraf de fleste er en erhvervsrettet uddannelse: 

 

 39 % af de unge er matchet til en erhvervsuddannelse 

 5 % af de unge er matchet til en ungdomsuddannelse  

 4 % af unge under 18 år er matchet til en folkeskole 

Dertil er 54 unge (52 %) matchet til et andet uddannelsesforløb (oftest AMU), der primært 
kan henføres til Offentlig-Private Samarbejder i fængslerne (OPS). 
 
Derudover har High:five vejledt 11 unge direkte til uddannelse (i 2015: 7 unge), hvilket bety-
der, at de unge har fået sparring og rådgivning af High:five, men selv har fundet en uddan-
nelse og meldt sig ind.   

 

Match gennem Offentlig-Private Samarbejder i  fængslerne (OPS)  

I en evaluering af High:fives langsigtede effekter fra 2012 blev det dokumenteret, at 
High:fives indsats har en særdeles kriminalpræventiv effekt hos unge afsonere. Derfor anbe-
falede rapporten en styrkelse af indsatsen i fængslerne.  
 
Kriminalforsorgen og High:five har siden da øget samarbejdet om udviklingen af en udvidet 
indsats for unge afsonere. Det væsentligste indsatsområde er Offentlig-Private Samarbejder 
(OPS), hvor hovedformålet er at opkvalificere unge indsatte i fængslet og bygge bro til ar-
bejdsmarkedet udenfor fængslet. High:five har siden 2013 arbejdet med Offentlig-Private 
Samarbejder, der især bibringer med mange uddannelsesmatch til de unge.  
 
Der er tale om et match gennem Offentlig-Private Samarbejder (OPS) et såkaldt OPS-match, når 
High:five har: 

 en særskilt aftale med; en eller flere virksomheder eller brancheorganisationer samt en of-

fentlig myndighed – oftest et fængsel om en etablering af et særligt uddannelsesforløb for 
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indsatte 

Desuden er det også muligt for High:five at afvige fra normale krav til målgruppen af unge ved et 
OPS-match, såfremt det aftales. 
 
Siden starten med Offentlig-Private Samarbejder i fængslerne har det været tydeligt, hvilket 
potentiale der ligger heri. Som det ses af figur 4, havde OPS en kraftig indflydelse allerede i 
det første implementeringsår, hvor antal uddannelsesmatch gik fra 12( i 2012) til 55 (i 2013).  
 
Først i denne evaluering af 2016 er det muligt statistisk særskilt at se antallet af etablerede 
OPS match. I 2016 er etableret 54 OPS-match, hvilket er mere end halvdelen af alle uddan-
nelsesmatch. 
 

Frafald fra uddannelsesmatch 2016  

I over halvdelen (53 %) af de 104 uddannelsesmatch er uddannelsesforløbet i 2016 gennem-
ført som planlagt, mens godt en fjerdedel (27 %) stadig er i gang med deres uddannelse. 
Andelen af gennemførte uddannelsesforløb i 2016 er næsten femdoblet fra 2015 (11 % gen-
nemførte forløb), hvilket højst sandsynlig skyldes OPS, der finder sted under afsoning i 
fængslerne – og hvor vilkårene for at fastholde de unge i et uddannelsesforløb er anderledes 
end i individuelle uddannelsesforløb efter afsoning. Fremadrettet vil High:five i frafaldsopgø-
relserne skelne mellem individuelle uddannelsesmatch og OPS-match for at belyse dette. 
 
 I 2016 er 19 unge (18 % af alle uddannelsesmatch) stoppet før tid. Det skyldes forskellige 
årsager:  
 

 13 unge (12 %) er stoppet på uddannelsen af egen vilje eller er blevet smidt ud i 

2016 (i 2015: 15 %) 

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

tet uddannelsesforløb. 

 

Samarbejdsvirksomheder 2016 

High:five har 297 virksomheder registreret som aktive i deres registreringsdatabase.  
Næsten alle virksomhederne (95 %) er private virksomheder, mens de sidste er offentlige (4 
%) eller halvoffentlige (1 %). 

 

 2 ud af 3 samarbejdsvirksomheder er mindre virksomheder, der har under 50 ansat-

te (40 % har 11-50 ansatte, 21 % har 6-10 ansatte og 14 % har under 5 ansatte) 

 Mellemstore virksomheder med 51-100 ansatte tegner sig for 13 % af virksomhe-

derne 

 Godt 1 ud af 10 samarbejdsvirksomheder (12 %) har over 100 ansatte. 

Størstedelen af samarbejdsvirksomhederne er fra bygge- og anlægsbranchen (42 %). De 
resterende virksomheder er fra: 
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 Jern-, metal- og autobranchen (15 %) 

 Restaurationsbranchen (12 %) 

 Salgs- og indkøbsbranchen (9 %) 

 Transport-, post- og lagerbranchen (9 %) 

De øvrige virksomheder er indenfor industri (8 %), land- og skovbrug (2 %).  
 

12 måneders opfølgning på match 

Efter anbefalinger i 'Evaluering af de langsigtede effekter af High:fives indsats' (Rambøll fra 
2012) har High:five udfærdiget retningslinjer for at systematisere opfølgning på match. 
 
High:five har systematiseret deres opfølgningsprocedurer således: 
Den unge vil blive kontaktet med jævne mellemrum af en konsulent lige efter opstart af et match og 
op til 4 uger efter opstart for at sikre, at den unge bevarer motivationen og deler sine første erfarin-
ger med High:five. Derudover skal der ske en opfølgning på alle match efter hhv. 3-, 6- og 12-
måneder.  
For at sikre en konsekvent opfølgning på det korrekte tidspunkt udsender High:fives registreringssy-
stem en reminder til den unges konsulent om opfølgning.  
 

 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 virksomheden eller uddannelsesstedet kontaktet telefonisk af se-
kretariatet i High:five, der udarbejder en samlet opgørelse over resultaterne af opfølgningen 
i pågældende kalenderår 

Se bilag 1:Direktiv for opfølgning. 

 
Resultatet af High:fives 12-måneders opfølgning på alle jobmatch etableret i 2015 er:  
 

 at 31 % af alle jobmatch fra 2015 stadigvæk er aktive, dvs. at den unge er i jobbet  

 at 21 % er overgået til andet job, til uddannelse eller er stoppet efter en tidsbegræn-

set ansættelse 

 at 48 % af alle jobmatch fra 2015 har haft et uacceptabelt frafald indenfor det 1. år. 

Resultatet af 12-måneders opfølgning på uddannelsesmatch fra 2015 er: 
 

 at i 50 % af alle uddannelsesmatch fra 2015 er uddannelsen gennemført som plan-

lagt, mens 14 % stadigvæk er i gang med uddannelsen 

 at 36 % af de unge, der blev matchet til en uddannelse, ikke er i uddannelsen længe-

re. Heraf er 21 % af frafaldet dog grundet overgang til job, til elevplads eller til en 

anden uddannelse.  

High:five har haft en samlet fastholdelse i job- og uddannelsesmatch på 60 % for match 
etableret i 2015, hvilket er lidt højere end for året før, hvor den samlede fastholdelse lå på 
54 %.  
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Ved 12-måneders opfølgningen er virksomhederne også blevet spurgt om, hvorvidt samar-
bejdet med High:five har været tilfredsstillende, samt hvilke forbedringer der evt. skal til for 
at gøre samarbejdet bedre. Generelt er virksomhedernes tilbagemeldinger positive, men 
nogle af virksomhederne peger på områder, hvor High:five kan forbedre sig: 
 

 en bedre forventningsafstemning mellem High:five-konsulenten og virksomheden. 

Nogle virksomheder oplever, at konsulenten giver lovning på mere, end der reelt 

sker. Eksempelvis ift. hvor meget High:five kan bidrage med, hvis samarbejdet med 

den unge kører skævt 

 en større ærlighed omkring, hvem de unge er, og hvilken baggrund de har 'med ind 

på arbejdspladsen'. Virksomheden skal klædes bedre på 

 i situationer, hvor virksomheden har haft en dårlig oplevelse, skal der altid ske en 

opfølgning fra High:five, da virksomheden har en følelse af at være utilstrækkelige. 

Dette kan også ødelægge et fremtidigt samarbejde om andre unge 

 enkelte virksomheder oplever, at konsulenterne ikke altid følger op på virksomhe-

dens henvendelse. 

Resultaterne af 12 måneders opfølgningen er drøftet i High:fives konsulentgruppe, og der er 
strammet yderligere op omkring procedurerne for konsulenternes opfølgning på de etable-
rede jobmatch og uddannelsesmatch. Målet er at forbedre fastholdelsen (se bilag 1: Direktiv 
for opfølgning). 
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2. HOLDNINGSBEARBEJDNING  

High:five kan ikke løfte sin opgave alene, derfor er det afgørende at skabe tætte relationer til 
omgivelserne og til High:fives interessenter: de unge, offentlige myndigheder som fængsler, 
politi og kommuner, uddannelsesinstitutioner, private virksomheder – samt til politikerne. 
 
High:five ønsker at vise, at der er meget at vinde for virksomheder, der giver tidligere krimi-
nelle en ekstra chance og lader dem få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Dette kræver 
holdningsbearbejdning af den typiske opfattelse af, hvad kriminelle unge er og kan. For virk-
somheden kan et samarbejde med High:five skabe en mere positiv CSR-profil, men også give 
en motiveret og loyal medarbejder, der vil gå langt for at leve op til den ekstra chance, som 
de har fået af virksomheden for at rette op på deres liv. 
 

Udgivelse af bog 

High:five udgav i november 2016 bogen ’De uslebne diamanter - når virksomheder ansætter 
tidligere straffede’. Udgivelsen blev støttet med 120.000 kr. af Lauritzenfonden.  
 
Bogen indeholder et 360-graders perspektiv på High:fives indsats, hvor virksomhedsejere, 
medarbejdere og de unge selv fortæller om hvilke udfordringer og gevinster, der er i forbin-
delse med et ansættelsesforløb. Bogen giver en række råd og anvisninger til nye virksomhe-
der, der er interesseret i at samarbejde med High:five om at hjælpe tidligere straffede unge. 
Der indgår også en beregning fra CEBR med et estimat af de samfundsmæssige omkostnin-
ger for Anklagemyndighed, Domstolsstyrelsen og Kriminalforsorgen ifm. de lovovertrædel-
ser, der resulterede i en anmærkning på den private straffeattest i 2013. 
 
Bogen er udsendt til pressen, relevante folketingspolitikere samt nuværende og fremtidige 
samarbejdspartnere fx virksomheder, brancheorganisationer, netværk o.a.  
 

Deltagelse i  det politiske folkemøde  

I 2016 deltog High:five endnu en gang i folkemødet på Bornholm, hvor High:five var til stede 
ved flere arrangementer. High:five valgte i 2016 til folkemødet et særligt fokus på det bro-
byggende arbejde mellem flere forskellige interessenter, samt hvordan man kan skabe frem-
tidens arbejde i Offentlig-Private Samarbejder.  
 

Besøg hos politikere  

Direktør for High:five, Ole Hessel, har også i 2016 været til møde med flere politikere bl.a. 
kan nævnes Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, på daværende tidspunkt 
hhv. Social- og Indenrigsminister, Karen Ellemann (V), samt Justitsminister Søren Pind (V).  
 

Holdningsbearbejdning via pressen  

High:five har igen i år kontinuerligt fået omtale i pressen. Først og fremmest har der været 
en del omtale i forbindelse med udgivelsen af bogen ’De uslebne diamanter’. Derudover har 
der bl.a. været en kronik i Aarhus Stiftstidende, en artikel i Jyllands Posten samt et indslag i 
TV Syd. Det gennemgående tema er de unges kriminelle fortid, som de har fået vendt.   
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3. METODER, VÆRKTØJER OG FORMIDLING 

Mentorkurser 

To gange om året (forår og efterår) afholder High:five mentorkurser for nye mentorer. For-
målet med mentorkurset er at opkvalificere mentorer, så de er bedre rustet til at møde 
High:fives ungegruppe. Kurserne består af flere dele, hvor der bl.a. bliver holdt oplæg i 
kommunikation, konfliktløsning og 'den vanskelige samtale'. Kurserne består af tre dele: 

 

 Internatkursus: 3-dages kursus, der afholdes på Hotel Christiansminde, Svendborg 

 Opsamlingsmøde: 1-dagsmøde på Comwell Hotel ved Korsør 

 Netværksdag: Yderligere lag bliver bygget på mentorrollen, og det er muligt at ud-

veksle erfaring med andre mentorer. 

I 2016 blev de to mentorkurser afholdt med en samlet deltagelse af 60 kursister – 30 delta-
gere på hvert hold. Selve kurset ændrer sig ikke meget fra år til år, dog er der for første gang 
i år blevet debatteret OPS. Yderligere karakteriseres kurset ved, at der indgår overraskel-
sesmomenter, der indeholder ekstra læring for kursisterne.  
 

Åben rådgivning -  holdningsbearbejdning i  fængslerne  

Der har i 2016 været 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 DECRA, uddannelsesrådgivning til de indsatte én gang om måneden. Derudover er der 
åben rådgivning én gang om måneden i Møgelkær Fængslet påbegyndt fra september 2016.  
 
 

Nyt initiativ ti l  støtte af overgang fra afsoning ti l  frihed  

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 idéen på anden vis. 
 
High:five henvendte sig til virksomhedsnetværket Corporate Volunteering med store virk-
somheder som bl.a. IBM, Scandia, Microsoft o.a. for at lufte idéen og få respons på mentor-
korpset.  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 inte-
resserede i opgaven som frivillige mentorer for de indsatte i overgangen til frihed.  
 
High:fives bestyrelse besluttede i 2016, at der skal søges midler til en igangsætning af initia-
tivet. Derfor har direktør Ole Hessel haft drøftelser med et par fonde, og der arbejdes stadig 
på denne finansieringsmodel. 
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4. SAMARBEJDE OG NETVÆRK 

Nyt projektsamarbejde med Herning Kommune om udsatte unge 

For første gang har High:five haft et projektsamarbejde med en kommune om at hjælpe 
udsatte unge ud af ledighed, kriminalitet og misbrug. Projekt Gladiator er et nyt samarbejde 
mellem Ungeenheden i Herning, High:five, Headspace Herning samt en række andre aktører.  
 
Projekt Gladiator blev sat i gang i august 2016 og er rettet mod en gruppe unge ledige, som 
kommunens ungeenhed ikke kunne komme i kontakt med på normal vis. Pilotprojektet giver 
de unge målrettet hjælp til at få job på helt almindelige vilkår, og for at understøtte proces-
sen mest muligt får de samtidig tilbudt en mentor og hjælp til at finde en lejlighed. 
High:five har stået for visitation og forventningsafstemning med de unge, opsøgning og for-
midling af job eller uddannelse samt for at følge op på de unge i jobbet eller i uddannelsen.  
 
28 unge blev henvist til samtale med High:five – heraf kom 13 med i Projekt Gladiator.  
Projektets første 6 måneder forløb over al forventning: 9 unge kom i job, og 3 unge gik i gang 
med en uddannelse. Senere fik yderligere 5 unge tilbud om at komme med i projektet, og de 
kom alle i job eller uddannelse. Samlet set har 18 unge været med i projektet, og 17 er 
kommet i job eller uddannelse.  
 
Projektleder Inger Veng Rasmussen mener, at succesen skyldes det helt rigtige samarbejde: 

- Jeg giver en stor del af æren for succesen til High:five, hvor konsulent Ole Sund Søn-
dergaard har været den bærende person i projekt Gladiator. Det er også ham, der 
har udvalgt de unge, som er kommet med i projektet. Med en fortid inden for politiet 
har han stor erfaring i dialogen med kriminelle unge, og et afgørende punkt har for 
ham været, at der stilles helt håndfaste krav til de unge. 

High:fives konsulent Ole Sund Søndergaard siger: 
- I High:five stiller vi 4 krav til de unge: De skal være færdige med kriminalitet. De skal 

være færdige med stoffer. De skal have et sted at bo. Og de skal være motiverede for 
forandring. Det afdækker jeg i en visitationssamtale med dem, og så spørger jeg, om 
de er med, eller de ikke er med. Jeg kræver også, at de giver mig en kopi af deres 
straffeattest og giver mig tilladelse til at tale med deres sagsbehandler, politiet og 
kriminalforsorgen. Der spilles med åbne kort hele vejen igennem. 

Samarbejdsprojektet har tilføjet en ekstra dimension til High:fives arbejde, idet man i projek-
tet har arbejdet med unge, der ikke umiddelbart kan komme i job eller uddannelse alene 
med hjælp fra High:five. Disse unge har brug for en ekstra støtte. Projektleder Inger Veng: 
- I Gladiator bruger vi mentorer, der kender det kriminelle miljø og frivillige unge men-

torer fra Headspace. Mentorerne og de frivillige unge er også rollemodeller for de 
unge, hvilket har vist sig at være en utrolig styrke i projektet sammen med indsatsen 
fra High:five. Det er dette miks af indsatser, der gør forskellen - samt den helt korte 
vej fra vi opdager et problem, til vi løser det sammen med vore samarbejdspartnere. 

 

Projekt Gladiator er evalueret i februar 2017. Projektets styregruppe har besluttet, at Projekt 
Gladiator skal fortsætte i 2017.   
 



Evaluering 2016 
High:five - et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge 

 

 

 
 

 

 - 15 - 

Status på Offentlig-Private Samarbejder  (OPS) i  2016  

I 2016 er der kommet godt gang i OPS mellem High:five, fængsler og private virksomheder. 
 

 58 indsatte har gennemført opkvalificering gennem OPS, heraf er 4 blevet ansat i 

OPS-virksomhederne efter løsladelse 

 5 private virksomheder og 3 fængsler har medvirket i OPS 

 Yderligere 4 private virksomheder og 1 brancheorganisation samt yderligere 5 

fængsler har i 2016 været med i forberedelserne af nye OPS.  

 Gladiatorprojektet, som er beskrevet på den foregående side som et projektsamar-

bejde, kan ifølge direktør Ole Hessel også ses som et OPS.   

Se oversigtskema på side 15 og 16. 
 
Kriminalforsorgen ønsker fortsat at øge samarbejdet med private virksomheder om at un-
derstøtte resocialisering af de indsatte. Målet er at løfte de indsattes kompetencer på AMU - 
og EUD niveau. Virksomheden kan indgå i samarbejdet på flere måder: fra virksomhedens 
deltagelse i informationsmøde i fængslerne for indsatte og ansatte og til konkret samarbejde 
om at afvikle uddannelsesforløb med senere mulighed for job i pågældende virksomhed.  
 
High:five og Kriminalforsorgen har udviklet tre tilgange for virksomhedssamarbejdet i OPS: 

 Model 1: Virksomheden definerer krav til kvalifikationer. Fængslet står for hele ud-
dannelsen   

 Model 2: Virksomheden definerer krav til kvalifikationer. Fængslet står for dele af 
uddannelsen, virksomheden er gæstelærer på udvalgte fag 

 Model 3: Virksomheden definerer krav til kvalifikationer og kvalificerer de indsatte 
med støtte fra fængslet.  

HIGH:FIVES ROLLE I OPS 
High:five har i 2016 afsat en fuldtidskoordinator til at medvirke til at udvikle samarbejder 
mellem virksomheder og fængsler rundt om i landet. Koordinatoren arbejder sammen med 
lokale konsulenter fra High:five målrettet efter at få flere virksomheder til at indgå i OPS. 
 
Opgaven for High:five som samarbejdspartner i OPS er: 

 Deltage i strategiudvikling omkring OPS med Kriminalforsorgen 

 Indsamle erfaringer fra OPS i samarbejde med Kriminalforsorgen 

 Udarbejde modeller for fremtidige OPS i samarbejde med Kriminalforsorgen 

 Motivere relevante brancher, faglige organisationer og virksomheder til deltagelse  

 Kontaktperson til brancher, faglige organisationer og virksomheder 

 Afklare muligheder for OPS i fængslerne rundt i landet i samarbejde med Direktora-
tets repræsentant for de 4 områdekontorer i Kriminalforsorgen 

 Indgå i afklaring og beskrivelse af OPS model i det enkelte fængsel 

 Facilitering af OPS-forløbene: 
o Bistå virksomhederne under forløbet 
o Visitering af indsatte ind på holdene 
o Løbende kontakt til undervisere og deltagere 
o Deltage i planlægning af praktik under afsoning for deltagerner 
o Matchning af eleverne i job efter løsladelse  
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Fængse l  Vir ksomhed  OPS m odel  Akt iv itet  Kr im inal forsor gen  Status/r esu ltater  

Jyderup Stats-
fængsel 
 
 

NCC Asfalt Model 3 Forsk. kurser målrettet asfaltbranchen 
(AMU). Samlet kursusforløb er 5 ½ uge, 
inkl. 10 dages asfaltarbejde 

Områdekontor Sjæl-
land. Kriminalforsorgen 
betaler for kurser 

Januar/februar/marts 2017 afholdes AMU 
forløb i fængslet 
12 indsatte er tilmeldt 

FA Stillads Model 3 Kursusforløb i stilladsopsætning (AMU) i 
fængslet. 
Derudover eksterne kurser for de indsat-
te, som kan få frigang: AMU certifikater i 
gaffeltruck, kran og lastbilkørekort.  
Derefter Virksomhedsskole hos FA Stillads 

Områdekontor Sjæl-
land. Kriminalforsorgen 
betaler for kurser i 
fængslet, de eksterne 
kurser er med lille 
egenbetaling  

Har i 2016 afholdt 2 stilladsforløb 
─ 22 tilmeldte, 17 har gennemført 
─ 1 har fået ansættelse hos FA Stillads 
FA har indgået kontrakt med Jyderup for 
2017-2018. Har aftalt 2 kursusforløb i 2017, 
det første påbegyndes til april 

Meyers Kokkeskole Model 2-3 Kokkeskole  
EUD (20 ugers grundforløb) 

Områdekontor Sjæl-
land 
 Kriminalforsorgen 
betaler for kurser 

8 indsatte tilmeldt  
6 indsatte har gennemført  

Horserød 
 

FA Stillads Model 3 Kursusforløb i stilladsopsætning (AMU) i 
fængslet 
Derudover eksterne kurser for de indsat-
te, som kan få frigang: AMU certifikater i 
gaffeltruck, kran og lastbilkørekort.  
Derefter Virksomhedsskole hos FA Stillads 

Områdekontor Hoved-
staden 
Kriminalforsorgen 
betaler for kurserne 

Har tidl. i 2016 afholdt 2 stilladsforløb 
─ 38 tilmeldte, 33 har gennemført 
─ 2 har fået ansættelse hos FA Stillads 
FA har indgået kontrakt med Horserød for 
2017-2018. Har igangsat nyt 7 ugers kursus, 
er ca. 3 uger henne, 18 deltagere 

Entreprenør  
Anker Hansen 
(byggepladser i 
København) 

Model 1 
(ad-hoc) 

Ufaglærte indsatte skal under deres ud-
gang individuelt tage kørekort, hvis de 
ikke har et (dette er egenbetaling på en 
almindelig køreskole) samt anden relevant 
opkvalificering, fx et AMU teleskopkursus 
på Roskilde erhvervsskole på 5 dage 

Områdekontor Hoved-
staden finder egnede 
kandidater. Kriminal-
forsorgen betaler for 
kurser fremadrettet 

2 har gennemført forløbet og 1 har fået 
ansættelse som pladsmand  

Kragskovhede Trigon, entrepre-
nørvirksomhed 

Model 2 -3 En gruppe indsatte indgår i nedrivning af 3 
ejendomme på fængslets matrikel under 
virksomhedens ledelse. Umiddelbart er 
kurserne planlagt til at forgå på fængslets 
matrikel, dvs. i fængslet. Ingen eksterne 
AMU kurser er planlagt 

Områdekontor Hobro Afholdt opstartsmøde, projektbeskrivelse er 
lavet af team 3. Det har forud været påkræ-
vet, at der blev lavet analyse af forurenet 
jord, før selve projektet kan starte. Forven-
ter at det sker inden april 2017 
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Forberedelse af OPS i  2016 

Fængse l  Vir ksomhed  OPS m odel  Akt iv itet  Kr im inalforsor gen   Status/r esu ltater  

Ikke valgt endnu Hansson &  Knud-
sen, entreprenør-
virksomhed 

Ikke valgt 
endnu 

Infomøde ifm. nyt projekt med Kriminal-
forsorgen 
 

Områdekontor Kolding Der er afholdt møde mhp. OPS samarbejde 
Der er ikke pt. lavet en aftale, men virksomheden 
har interesse i at deltage.  
Det projekt, som var aktuelt på et Fynsk fængsel, 
er flyttet til Jyderup på Sjælland. High:five afholder 
møde for at planlægge, hvordan man kan fastholde 
virksomhedens interesse 

Jyderup Sander og Dam A/S,  
maler 

Ikke valgt 
endnu 

Der har været kontakt til virksomhed og 
til Jyderup 
 

Jyderup Virksomhed har givet udtryk for, at de gerne vil 
med i OPS, men er fortsat i undersøgelsesfasen. 
Derfor endnu ikke fundet frem til modellen for 
samarbejdet 

Nyborg Stats-
fængsel 

Carlos Kitchen, 
socialøko. café 
(varmestue) 

Model 1 Indsatte har mulighed for at arbejde 
frivilligt i cafeen, når de har udgang 
(populært) 

Opgaven er at finde 
egnede kandidater og 
visitere dem til cafeen  

Virksomheden har indsatte fra Nyborg fængsel i 
træningsforløb. Har tidligere kriminelle som men-
torer og frivillige på cafeen. 

Renbæk 
Møgelkær 
Nr. Snede 
Søbysøgård, 
Kragskovhede 
Jyderup  
Herstedvester 

DTL,  
Transportbranchen 

- Opsøgende besøg i fængslerne Forskellige område-
kontorer 

Transportbranchen har været på besøg i fængsler-
ne. God interesse fra de indsatte - evt. tilbageven-
dende tiltag fremadrettet 
2-3 indsatte er gået i gang med at opkvalificere sig 
til transportbranchen (i Team 2 området) 

 Anders Jessen, 
transport 

Ikke valgt 
endnu 

 Områdekontor Kolding Virksomheden har vist stor interesse, men der er 
ikke afholdt møde med virksomheden om et kon-
kret OPS endnu 

Vejle arrest 35 inviterede virk-
somheder fra Tre-
kantsområdet 

- ’Virksomheder bag tremmer’ – bl.a. med 
et oplæg om OPS 

Områdekontor Kolding High:five vil i 2017 følge op på 5 virksomheder 
metalområdet (de sorte fag), da virksomhederne 
mangler arbejdskraft på områder, som de indsatte 
kan komme til at matche  
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Erfaringer og perspektiver    

Erfaringerne med OPS samarbejdet i  2016  

Ifølge direktør Ole Hessel er der sket en markant udvikling i OPS samarbejdet i 2016 - og der 
er fortsat et stort potentiale for udvikling af samarbejdet mellem virksomheder, offentlige 
myndigheder, erhvervsskoler og High:five:  
 

- OPS samarbejdet skal bidrage til at ændre mindset både hos virksomhederne, i 
fængslerne og hos andre offentlige myndigheder om de indsattes potentiale på ar-
bejdsmarkedet. Det er vigtigt, at vores samarbejdspartere tænker indsatte som en 
potentiel arbejdskraft, som arbejdsmarkedet kan få gavn af, og OPS samarbejdet 
skal bidrage til denne tænkning.  

OPS samarbejdet startede beskedent i 2012-2013 med ’Virksomhed bag tremmer’ og ’Mey-
ers kokkeskole’ og siden kom FA stilladskurset i Horserød til. I 2015 blev der indgået en aftale 
mellem Kriminalforsorgen og High:five om at sætte ekstra ressourcer ind på at udvikle flere 
OPS, og i 2016 er der med udgangspunkt i tre modeller for OPS samarbejdet (se side 14) 
indgået OPS aftaler med 5 virksomheder og 3 fængsler - og flere er på vej (se skema side 15 
og 16). 
 
De tre modeller for OPS samarbejde skal ifølge Ole Hessel ikke tænkes for rigidt. I praksis kan 
samarbejdet mellem en virksomhed og et fængsel være på et kontinuum mellem på den ene 
side et match mellem en indsat og en relevant virksomhed, hvori der indgår ekstern opkvali-
ficering - og på den anden side et systematisk samarbejde om opkvalificering af indsatte i 
nogle faste opkvalificeringsforløb, som virksomheden medvirker til at fastlægge.  
 
Model 1, hvor virksomheden har mindst ansvar for opkvalificeringen, er tænkt som en mu-
lighed for de virksomheder, som er interesseret i et samarbejde, men som endnu ikke er klar 
til at indlede et systematisk samarbejde. Her kan model 1 blive en trædesten for udvikling af 
et samarbejde mod model 2 eller 3.   
 
I 2016 har High:five afsat en fuldtidsmedarbejder til at være koordinator for OPS, Lisbeth 
Olsen. Hun siger: 
 

- I 2016 har der dels været en stor opgave i at koordinere det overordnede samarbejde 
mellem Kriminalforsorgen, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne om forbe-
redelse og gennemførsel af OPS. Og dels en stor opgave med at løse en række prakti-
ske udfordringer i de enkelte OPS forløb for de indsatte og for virksomhederne.   

Indholdet i de konkrete opkvalificeringsforløb (se afsnit 5) har været både faglige forløb om 
fx asfalt- og stilladsarbejde samt mere bløde kurser i samarbejde og konflikthåndtering på en 
arbejdsplads. Formålet med at prioritere de bløde fag er, at de indsatte (gen)finder evner og 
kompetencerne til at kunne samarbejde i teams og får dem reflekteret ind i en forståelses-
ramme om at samarbejde på en arbejdsplads.  
 
Udover kursusbeviser er der udviklet et meget enkelt redskab til at synliggøre, hvilke kvalifi-
kationer og arbejdserfaringer den enkelte kursist har med fra tidligere, samt hvad kurset har 
bidraget med.  
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Perspektiverne for OPS samarbejdet  

Hig:fives strategi ift. udbredelsen af OPS er at styrke den målrettede opkvalificering af ind-
satte, og sikre relevant opkvalificering ved involvering af det private erhvervsliv. Endelig er 
der fokus på at styrke parternes motivation samt nedbryde barrierer via det tværgående 
samarbejde.  
 
High:five vil prioriterer OPS samarbejdet højt i 2017. Der er allerede en del aftaler på plads, 
som skal implementeres, og flere virksomheder har overfor High:five tilkendegivet interesse 
for samarbejdet om OPS. Ole Hessel siger: 
 

- Det er vigtigt for os, at udviklingen af OPS samarbejdet sker lidt efter lidt i en balance 
mellem virksomhedernes ønsker og interesse og fængslernes ønsker og interesse. Vi 
er også nødt til at vurdere på de ressourcer, som er til rådighed i High:five, så der ik-
ke slækkes på kvaliteten i OPS arbejdet.  

På længere sigt kan OPS samarbejdet få flere betydninger.    
 

- I dag bidrager OPS samarbejdet til, at indsatte kommer i job eller uddannelse. Op-
kvalificering i fængslerne er et vigtigt skridt for de indsatte, også selvom de har lang 
tid til løsladelse. På sigt kan OPS også blive katalysator for en række justeringer af 
den måde, vi tænker afsoning på i dag. 

OPS samarbejdet kan måske få betydning for balancen mellem straf og resocialisering, håber 
Ole Hessel. Dette kan ske ved, at de indsatte, som har udstået en del af straffen og som øn-
sker resocialisering, deltager i opkvalificeringsforløb. Som en konsekvens heraf kan de opnå 
prøveløsladelse, før den fulde afsoning er afsluttet - mens de indsatte, som ikke ønsker reso-
cialisering, i stedet afsoner den fulde straf.  
 

- Som en sidegevinst kan OPS i fængslerne få en afsmittende motiverende effekt på de 
øvrige indsatte. De kan opleve, at deltagerne i OPS få en meningsfyldt opkvalificering 
og opnår prøveløsladelse før tid – og/eller får tilbudt jobsamtale og eventuelt job ef-
ter afsoning. Det kan give flere blod på tanden ift. at droppe den kriminelle livsstil. 

OPS samarbejdet kan også betyde, at indsatte i fremtiden placeres i de fængsler, hvor der er 
relevante tilbud, der matcher deres uddannelsesbehov. Med udgangspunkt i et kursuskata-
log med tilbud om uddannelse og opkvalificering i de enkelte fængsler, kan indsatte i højere 
grad fremover flyttes til det fængsel, hvor det specifikke opkvalificeringsforløb foregår. Det 
er allerede sket i det små: fx med stilladskursus i Horserød eller Jyderup, nedbrydning i 
Kragskovhede eller kokkeskole i København.    
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5. TRE EKSEMPLER PÅ OPS I FÆNGSLERNE 

I dette afsnit portrætteres 3 OPS projekter gennem interviews med de deltagende virksom-
heder, indsatte og fængsler. Der er i portrætterne særlig fokus på deltagernes udbytte af at 
deltage samt de værdier, som de oplever af deltagelsen.  
   

Interviewpersoner  

A.  Projekt  FA St i l ladser  i  Horser ød fængse l  –  model 3
1
 

Stefan Nyvang Kringelbach, 
Administrerende direktør i FA 
Stilladser 

Lars Kure, enhedschef i Horse-
rød fængsel 

3 stilladskursister i Horserød 
fængsel + stilladsunderviser  

B.  Projekt  NCC i  Jyderup fængsel  –  model 3  

Githa Christophersen, HR chef i 
NCC 

Malene Lemvigh, socialise-
ringsansvarlig i Jyderup Fæng-
sel 

2 asfaltkursister i Jyderup 
fængsel 

C.  Projekt  Anker  Hansen  –  model 1  

Helmut Melcher, markedschef 
hos Anker Hansen 

Lars Kure, enhedschef i Horse-
rød fængsel 

1 tidligere indsat i Horserød – 
nu ansat hos Anker Hansen  

 

A.Projekt FA Stillads  

Kort om FA Stil lads kursusforløbet   

Samarbejdet mellem FA Stillads, kriminalforsorgen, erhvervsskoler og High:five blev påbe-
gyndt i Horserød fængsel i 2013, og siden er fængslet i Jyderup også blevet inddraget. Over 
200 indsatte har de seneste år deltaget i FA Stillads forløbet.   
 
OPS har form af en model 3, hvor FA Stillads er aktivt med i hele opkvalificeringen af de ind-
satte, og hvor FA Stillads (mod betaling) stiller grej og undervisningsmateriale til rådighed. 
Underviseren i stilladsdelen er ansat på erhvervsskolen i de perioder, hvor kurset afholdes. 
Ellers arbejder han i branchen og har helt up to date relevant erhvervserfaring.  
 

Stilladsforløbet 

Kurset har efterhånden udviklet sig til et 7 ugers forløb i fængslet med mulighed for supplerende 
erhvervelse af kørekort. Afhængigt af de enkelte deltageres afsoningsforhold vil en mindre gruppe 
deltagere have mulighed for at fortsætte på virksomhedsskole hos FA Stillads.  
 

 I fængslerne undervises der i systemstillads af en tidl. FA Stillads medarbejder. Derudover 
undervises i ’kommunikation i teams’, ’personlig udvikling’, ’stress og arbejdsmiljø’, ’regne-
ark’ og ’arbejdsmiljø og sikkerhed’. Disse kurser varetages af fængselsfunktionærer og Er-
hvervsskolen.  

                                                           
1 High:five og Kriminalforsorgen har udviklet tre tilgange for virksomhedssamarbejdet i OPS (se side 
14) 
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 På erhvervsskolerne kan de indsatte tage truck-, kran- og stort kørekort, og skolerne udfor-
mer AMU- kursusbeviser.  

 I virksomhedsskolen hos FA Stillads deltager typisk 4 personer af gangen på 3 x 4 ugers for-
løb. På virksomhedsskolen arbejdsprøves de indsatte og får et voksende ansvar fra forløb til 
forløb, ligesom de får prøvet at indgå i logistikken på en byggeplads. 

 
I 2016 blev der afholdt 4 kursusforløb (2 i hvert fængsel) med gode resultater. 3 af de 50 
indsatte, som gennemførte kurset, er siden blevet ansat hos FA Stillads.  
 
Der er indgået en ny 2-årig kontrakt for 2017 – 2018 om 2 årlige kurser i hvert af de 2 fængs-
ler. Horserød Fængsel har allerede påbegyndt et kursusforløb, mens man i fængslet i Jyderup 
har udskudt kurset til april, da et nyt asfaltkursusforløb netop er påbegyndt her.  

 

Perspektiver set fra FA Stil lads’ side  

FA Stillads startede i 2010 med 6 medarbejdere og er siden vokset til 15-20 stilladsarbejdere 
(afhængigt af sæsonudsving) plus adm. personale.  
 
 

 
 
Foto fra stilladskurset i Jyderup 
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Ifølge FA Stillads’ administrerende direktør, Stefan Nyvang Kringelbach, var hans oprindelige 
bevæggrund for at indgå i samarbejdet, at virksomheden stod med et rekrutteringsproblem. 
Samtidig havde han et ønske om at arbejde med de indsatte, at motivere dem og bruge 
afsoningen til noget fornuftigt. Uddannelse og opkvalificering er, ifølge direktøren, vejen ud 
af kriminalitet. 
 
─ For mig er det blevet en systematisk måde at tænke rekruttering og fastholdelse på. Vi 

har i dette projekt fået udviklet et helt uddannelsesforløb – et ’fagligt arbejdsmarkeds-
forløb’, som vi kalder det, med et indledende 7 ugers AMU kursus i fængslet, erhvervelse 
af diverse kørekort på erhvervsskolen samt moduler i virksomhedsskolen hos FA Stillads.  

 
Stefan Kringelbach tilføjer, at de, der gennemfører uddannelsesforløbet, ofte får job som 
stilladsarbejdere, når de løslades – enten hos FA Stillads eller i andre virksomheder. De bliver 
altså ikke ledige ved løsladelsen, men er en meget motiveret og loyal arbejdskraft, som fint 
kan konkurrere med den arbejdskraft, som hentes hjem fra Østeuropa. 
 
─ Vi skal som virksomhed hele tiden udvikle os både ift. markedet og ift. de værdier, som vi 

står for. Her er samarbejdet med High:five, Kriminalforsorgen og erhvervsskolerne helt 
centralt for os. Og mht. de samfundsmæssige perspektiver vil jeg særligt fremhæve 
High:fives rolle, fordi uden High:fives koordinering af forløbet ville mange af drengene gå 
tabt. De ville aldrig komme videre i uddannelsesforløbet, når de løslades. 

 

Perspektiver set fra kursisternes side  

De tre kursister er meget begejstrede for at deltage i kurset og fremhæver gang på gang 
mødet med det rigtige arbejdsmarked: 
 

- Jeg synes det er fedt, fordi man bevæger sig og laver noget andet end at ryge smøger 
og se TV. Man får noget ud af det – en hel masse faktisk: konflikthåndtering, hvordan 
man arbejder på en arbejdsplads, sikkerhed på arbejdspladsen - og at der er noget, 
som hedder en fagforening. 
 

- Der er meget struktur i den her branche – det er godt også for os indsatte. På holdet 
skal vi selv fordele arbejdet, så godt vi kan, og kan man ikke fungere som gruppe på 
stilladskurset, så kan man heller ikke udenfor. Man lærer at blive holdspiller.  

 
De 3 kursister er enige om, at udbyttet af kurset er rigtigt godt: 
 

- For mig er det altafgørende, at der kommer nogle udefra – rigtige mennesker - som 
kender arbejdspladserne, og ved hvad de taler om. Og så er Magnus(underviser i på 
stilladsforløbet, tidl. ansat i FA Stillads) genial. Det kan godt være, at jargonen en-
gang imellem er lidt rå og håndværkeragtig, men vi ved, hvor han står. Man føler sig 
som et menneske, fordi man bliver talt til som et menneske. 

En af de tre skal til jobsamtale om et par uger. En anden håber på at kunne fortsætte i virk-
somhedsskolen hos FA Stillads. Den tredje fortæller, at han er uden netværk og kontakter til 
arbejdsmarkedet, og derfor meget gerne vil have fængslets og High:fives hjælp til at komme 
videre. Han har ikke udgang foreløbig, for han er ikke nået så langt i sin afsoning.  
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Perspektiver set fra fængslets side  

Lars Kure er enhedschef for beskæftigelse og uddannelse i Horserød fængsel. Han har været 
med hele vejen i  FA Stillads projektet og er den hovedansvarlige for implementeringen i 
både Horserød og Jyderup fængsler.  
 
─ Det var oprindeligt Stefan(administrerende direktør i FA Stillads), som fik idéen, mens jeg 

gjorde det praktisk muligt, og Lisbeth (High:fives koordinator) hun bandt det hele sam-
men. Vi har lagt rigtigt mange timer i det samarbejde, da forløbet hele tiden er blevet re-
vurderet og tilrettet. Som noget helt nyt er der senest blevet overflyttet 6 indsatte fra 
andre fængsler til Horserød for at være med. De 6 har selv ønsket at blive forflyttet, fordi 
de gerne vil have det her forløb, inden de skal løslades.   

 
Set fra hans side er målet med OPS at klæde de indsatte på fagligt, så de er rustet til at klare 
sig på arbejdsmarkedet, når de forlader fængslet. Og at få skabt en relation mellem en ar-
bejdsgiver og en indsat, så arbejdsgiver er forberedt på, hvad de får ud på arbejdspladsen.  
 
─ Vi kan medvirke til at skabe relationer, som kan få folk ud af kriminalitet. Skal det lykkes, 

så er visitation til projektet helt central – de rigtige skal visiteres til de rigtige forløb - og 
undervisningen skal være relevant for dem. Det bliver den, når firmaet står for undervis-
ningen, og når undervisningen tager afsæt i virksomhedens arbejdskraftbehov. 

 
Ifølge Lars Kure er det rigtigt godt for Kriminalforsorgen at indgå i OPS projekter som FA 
Stillads, hvor man skaber relationer til det omkringliggende samfund.  
 
─ Vi bliver i Kriminalforsorgen og fængslerne bedre til at gøre vores arbejde – at få folk ud 

af kriminalitet – og vi får et bedre ry ved at gå i dialog med samfundet omkring os og bi-
drage til at løse virksomhedernes rekrutteringsproblemer. 

 
Fremtiden for OPS er ifølge Lars Kure perspektivrig, da der er indgået en ny samarbejdskon-
trakt for de kommende 2 år med FA Stillads. 
 

B.Projekt NCC 

Kort om NCC kursusforløbet  

I NCC projektet samarbejder NCC Industri, Jyderup Fængsel, Erhvervsskolen og High:five om 
at opkvalificere indsatte til job i asfaltbranchen.  
 
Der er tale om en model 3, hvor virksomheden er aktivt med i hele opkvalificeringen af de 
indsatte, og hvor NCC (mod betaling) stiller midler og mandskab til rådighed i arbejdet.  
Alle kurser gennemføres i fængslet med undervisere fra NCC, erhvervsskolen og fængslet. De 
indsatte modtager AMU beviser for de gennemførte kurser. 
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Foto fra asfaltkursusforløbet i Jyderup 

 

Asfaltkursusforløbet 

Det samlede asfaltkursusforløb er på 5 ½ uge og inkluderer: 

 10 dages asfaltarbejde - v. ansatte hos NCC 

 Vejen som arbejdsplads - v. underviser fra erhvervsskolen 

 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse - v. underviser fra erhvervsskolen 

 Vejasfalt – varetagelse af sundhed og sikkerhed - v. underviser fra erhvervsskolen 

 Kommunikation og konflikthåndtering - et arbejdsmarkedsrettet kursus v. fængselsbetjent 
og værkmester, Kriminalforsorgen. 

 
For at søge job hos NCC skal den indsatte desuden have kørekort, hvilket kan erhverves på en almin-
delig køreskole under udgang. Kørekort er ikke en forudsætning for at kunne følge kurset. 
 
Jyderup Fængsel annoncerede i december 2016 kursusforløbet i et opslag og inviterede til et 
orienterende møde i januar 2017, hvor NCC fortalte om koncernen og egne forventninger til 
forløbet. Herefter var der en screening af de interesserede indsatte, som udfyldte et skema 
med deres job- og uddannelseserfaringer (CV). Derefter blev de indkaldt til samtale med 
fængslets resocialiseringskonsulent og High:fives koordinator, som udvalgte de 12 deltagere 
til kurset. 
 
Forløbet gennemføres i Jyderup Fængsel i januar-februar 2017. I slutningen af februar kan 
indsatte, som har gennemført forløbet og som har udstået deres straf, søge job hos NCC. 
Det er sæsonarbejde, som typisk løber frem til årsskiftet. Herefter bliver de fritstillet og ind-
kaldt igen, når en ny sæson starter op i marts. De bliver ikke fyret, men skal dog være jobsø-
gende, indtil de igen starter hos NCC. 
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Perspektiver set fra NCC’s side  

NCC er en nordisk ejet koncern med i alt 48.000 medarbejdere. I NCC Industri DK er der an-
sat 1200 medarbejdere. Asfaltholdene er organiseret i mindre teams med egen sjakbajs og 
formand. 
 
HR manageren fra NCC Industri, Githa Christophersen Greve, deltog i sommeren 2016 i et af 
High:fives orienteringsmøder om OPS samarbejdet og viste interesse for idéen. Umiddelbart 
efter blev hun kontaktet af High:fives OPS koordinator og indledte et tæt samarbejde med 
Jyderup fængsel og High:five. Parallelt med, at de 3 parter har udviklet opkvalificeringskon-
ceptet, har HR manageren sikret sig ledelsens opbakning: 
 
─ Vores interesse i OPS samarbejdet er først og fremmest et ønske om at bidrage til at løfte 

en samfundsmæssig opgave. Vi håber samtidig på at samarbejdet kan blive en af de re-
krutteringskanaler som vi kan benytte på sigt, og at kandidaterne tager imod mulighe-
den for en frisk start og bliver glade og loyale medarbejdere hos os. 

 
HR manageren har på et indledende møde for de indsatte i Jyderup understreget, at den 
enkeltes motivation og flair for at lære et nyt håndværk kombineret med interessen for at 
arbejde i teams er helt afgørende, ligesom det er vigtigt, at de indsatte er så langt i deres 
afsoning, at de kan søge job efter kurset.  
 
Ultimo februar 2017 vil NCC Industri annoncere efter arbejdskraft, og kursisterne i Jyderup 
kan søge job på nøjagtig samme vilkår som andre. Det håber HR manageren, at de gør, og 
hun vil selv deltage i jobsamtaler (NCC har netop ansat 2 af kursisterne, der starter til april). 
Hvis ikke det resulterer i et job, håber hun, at deltagerne får muligheden hos konkurrenterne 
eller indenfor andre brancher, for så har NCC jo stadigvæk været med til at give de indsatte 
en ny mulighed. 
 
─ Vi er meget glade for, at projektet har fokus på udvikling af ordinær arbejdskraft og ikke 

jobs på særlige vilkår. Som udgangspunkt betyder det ikke noget for os, hvad kursisterne 
har lavet af kriminalitet tidligere i deres liv. Derimod er det vigtigt, at de bliver i stand til 
at indgå på lige fod med andre ansatte på arbejdsmarkedet. 

 
OPS samarbejdet har ifølge HR manageren fungeret upåklageligt med High:five som koordi-
nator, og hun har stor tiltro til, at fængslet og High:five har visiteret de rette. Hun håber, at 
forløbet resulterer i 1-2 gode ansættelser i NCC. Hvis det lykkes, vil hun gerne fortsætte 
samarbejdet til næste år med kursusforløb i januar-februar og jobsamtaler/ansættelser i 
marts.  
 

Perspektiver set fra de indsattes side  

Det er 2 undervisere fra NCC, som står for asfaltdelen, og ifølge dem er der on-and-off 6-8 
kursister, som deltager, hvilket er fint, da det svarer til de teamstørrelser, som normalt ar-
bejder sammen hos NCC. Arbejdsdagen er intensiv fra kl. 8 – 15, hvilket svarer til en normal 
arbejdsdag.  
 
─ Det er stærkt motiverende at arbejde med asfalt, fordi man kan bruge det til noget, når 

man kommer ud. Man har oplevelsen af at blive fagligt oplært – og det sker ikke, hvis 
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man fx er på fængslets rengøringshold, for der er ingen læring. Samtidig får man indblik 
i, hvordan de arbejder. Teddy og Henrik lærer os, hvordan man lægger asfalt, og hvordan 
man samarbejder i et sjak. Fx skal vi selv uddele opgaver til hinanden – hvem skal hente 
asfalt, hvem skal tromle, hvem skal være dagens sjakbajs? Det er teamwork. Man løfter i 
flok! 

 
Kursisterne tilføjer, at de også lærer, hvilke udfordringer der kan være i arbejdet. Hvis fx en 
tromle går i stykker, er det ikke sikkert, at de når hjem som forventet, men må blive til ma-
skinen er repareret. 
 
Den ene kursist står foran en snarlig løsladelse, og for ham er det lige nu et job hos NCC, der 
sigtes efter: 
 
─ Når man kommer i fængsel, ramler hele verden sammen, for ens familie og venner de er 

jo derude. Men kurset gør en forskel, fordi det bygger bro til NCC. Det er helt fair, at der 
ikke er nogen jobgaranti, sådan er det jo i alle slags job. Men Teddy og Henrik oplever, 
hvordan vores energi er, når vi arbejder, så de kan jo vurdere, om vi er egnede til at indgå 
i deres sjak. Og så er der økonomien. Med akkordløn kan man tjene rigtigt mange penge! 

 
For den anden kursist er der en noget længere udsigt til, at han bliver løsladt, men han ople-
ver alligevel en mere meningsfuld tilværelse i fængslet nu end tidligere.  
 
─ Det er så godt at have noget at stå op til hver morgen. AMU-kurserne kan jeg bruge i 

forskellige job sammenhænge, kørekortet har jeg allerede, og asfaltarbejdere vil der nok 
også være brug for, når jeg engang kommer ud. 

 

Perspektiver set fra fængslets side  

I Jyderup fængsel er resocialiseringskonsulent Malene Lemvigh, som understøtter enheds-
chefen i projekter som dette, meget tilfreds med de hidtidige erfaringer fra NCC forløbet. 
Det er ikke hendes første OPS projekt, da hun også er tilknyttet FA Stillads projektet i samme 
fængsel, men det er første gang, hun har været med helt fra starten. 
 
Kombinationen af AMU kurser og asfaltlægning, hvor autentiske fagpersoner, redskaber og 
materialer bringes ind i fængslet, er altafgørende, vurderer hun. Ganske vist er der ingen 
jobgaranti, men kurserne opkvalificerer også mere generelt til arbejdsmarkedet. 
 
─ Og det peger lige ind i, hvad vi får ud af at deltage i OPS – nemlig at bidrage til, at den 

indsatte ved løsladelsen er på linje med de jobkandidater, som han skal konkurrere med. 
Vi skal selvfølgelig sikre fuldbyrdelse af den enkeltes straf, men også medvirke til at be-
grænse kriminalitet og recidiv. Og det mener jeg, vi for alvor gør gennem opkvalificering 
og brobygning til arbejdsmarkedet udenfor. 

 
Hun oplever at kursisterne motiveres, fordi de får en mere normal døgnrytme og et samvær 
med andre indsatte, som er meningsfuldt, fordi det er fagligt funderet. På kurset oplever de 
sig som kollegaer og ikke som kriminelle. Sidst men ikke mindst får de et regulært job-
perspektiv at bygge fremtiden på. Et jobperspektiv, som understøttes af High:fives funktion 
som brobygger – også til andre virksomheder, hvor der er brug for lignende kvalifikationer.  
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Malene Lemvigh håber, at samarbejdet med NCC er kommet for at blive, selv om der nok 
skal tilrettes lidt fremover. Fx vil det være oplagt at lave mindre hold, som matcher de te-
ams, NCC arbejder med. Fængslet vil gerne lave endnu flere OPS projekter i samarbejde med 
High:five og konkrete virksomheder. Fx indenfor håndværk - tømrere, murere og rørlæggere 
- som allerede er på tegnebrættet i Jyderup. 
 

C. Anker Hansen 

Kort om samarbejdet mellem Anker Hans en og Horserød  

Anker Hansen har indledt et ad hoc samarbejde med Horserød om rekruttering. Der er tale 
om en model 1, hvor virksomheden har indsatte tæt på løsladelse til jobsamtale, når de 
mangler medarbejdere, og hvor de i samarbejde med High:five aftaler evt. opkvalificering i 
starten af ansættelsen. High:five finder egnede kandidater og kan være behjælpelig med at 
arrangere opkvalificeringsforløb på en erhvervsskole.   
 
En tidligere indsat er pt. ansat i en stilling som pladsmand - en stilling hvor der udover stort 
kørekort også kræves teleskoplæsserkursus. Dette er taget på et 5 dages AMU kursus på 
erhvervsskolen i Roskilde. Yderligere to indsatte har været til jobsamtale, hvoraf den ene 
blev ansat, men efter 14 dage afbrød ansættelsen igen.    
 

 
 
Foto af pladsmanden hos Anker Hansen 
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Perspektiver set fra Anker Hansen’ side  

Anker Hansen er en entreprenørvirksomhed, som blev etableret for ca. 60 år siden som en 
murervirksomhed, men er siden udvidet med andre faggrupper primært tømrere og snedke-
re. I dag omsætter virksomheden for ca. 400 millioner om året og har ca. 70 ansatte.  
 
Personaleledelsen har i en længere periode været i dialog med lokale jobcentre og andre 
aktører om rekruttering af medarbejdere til byggepladser på Sjælland. Efter at have læst om 
High:five på nettet besluttede man at indlede et samarbejde om rekruttering.  
 
Markedschefen og tømmermesteren besøgte i 2014 Horserød og havde samtaler med 5-6 
indsatte. Én blev ansat, men forløbet blev afbrudt, før han nåede at starte i job pga. tilbage-
fald til kriminalitet. Derfor henviste Hig:five en anden indsat, som fik jobbet.  
 

Hvad giver samarbejdet af værdi til virksomheden?  

Helmut Melcher, markedschef hos Anker Hansen, siger: 
 

- Jeg har startet det her for at hjælpe de svageste i samfundet. De nederste på rang-
stigen. Fordi jeg tror på dem. Vi ville gerne give en hjælpende hånd, og til gengæld få 
loyale medarbejdere. Loyaliteten skal gå begge veje. Der er ligeværdig respekt. Det 
er holdninger og indstilling, der bestemmer vores liv, og vi gider ikke forkælede unge. 
Vi går ikke så meget op i, hvad de har gjort før, det er her på pladsen, de skal bevise 
noget. Så hvis de vil, er der en dør åben. Vi kigger efter personens karakter, ikke så 
meget erfaring med at være på en byggeplads eller ej.  

Den nu ansatte pladsmand var til jobsamtale ca. en måned før løsladelse. Samtalen forløb 
præcis som enhver anden jobsamtale, der blev spurgt ind til joberfaringer, kvalifikationer 
o.a., og man snakkede sig ind på hinanden for at se, om kemien passede. Da han tidligere 
havde arbejdet som chauffør og både havde stort kørekort og bevis på kørsel med farligt 
gods, krævede det blot teleskoplæsserbevis for at kunne starte som pladsmand.  
 
Det blev aftalt, at han skulle tage et teleskoplæsserkursus, kort efter han var startet i job. 
Den lokale erhvervsskole kunne først tilbyde en kursusplads efter nogle måneder, men 
High:fives koordinator kontaktede en række erhvervsskoler og fandt en plads til ham straks 
på erhvervsskolen i Roskilde.  
 
Virksomhedens markedschef understreger, at samarbejdet med High:fives koordinator er 
helt centralt for forløbet.  
 

- Teleskoplæsserkursus var det eneste krav vi stillede, og det fik vi. Det var vigtigt for 
os, at han fik kurset tidligt, da han kører rundt på og uden for byggepladsen. Lisbeth 
gav den en skalle. Hun har den evne, at hvis det skal gå stærkt, så handler hun. Hun 
har en god forståelse for, hvad der kan gå galt og kan se det fra virksomhedens side.  

 

Hvad er vigtigt for virksomheden?  

For virksomheden er det afgørende, at High:fives koordinator:  
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1. har indgående kendskab til forholdene i fængslet og ved, hvad der kan lade sig gøre 
både rent praktisk og lovgivningsmæssigt fx ifm. opkvalificering ved udgang 
 

2. har indgående kendskab til de indsatte og god dialog med de ansatte i fængslet for 
at kunne lave det rette match. Hun skal vide, om der har været udfordringer med 
den indsatte i fængslet, om vedkommende har haft fravær, skal flyttes til et andet 
fængsel, har mulighed for udgang osv.  
 

3. har blik for at se det fra virksomheden side 
 

4. har mulighed for at følge forløbet i forbindelse med en ansættelse og kan gå ind og 
hjælpe med at løse praktiske problemer samt følge tingene helt til dørs  

 
5. følger op på ansættelsesforløbet de første 3-4 måneder med besøg på arbejdsplad-

sen og efterfølgende telefonisk, om hvorvidt der er opstået problemer  
 

6. kan kontaktes uden for almindelige arbejdstider og hurtigt rykker ud, hvis der er 
problemer. 

 
Efter den succesfulde ansættelse har virksomheden forsøgt sig med endnu en ansættelse via 
High:Five efter samme model. Både virksomheden og den indsatte vurderede, at det var det 
rette match, men ansættelse måtte afbrydes efter 14 dage, da et arbejde på en byggeplads 
viste sig ikke at være det rette job for vedkommende. Lige nu leder man efter en beregner, 
og High:five’s koordinator har fundet en, der matcher kravene. Det næste er en jobsamtale 
for at se, om matchet er der.  
 
Virksomheden understreger, at selvom High:five spiller en vigtig rolle i forbindelse med mat-
chet, er det i sidste ende arbejdspladsen og ikke mindst den indsatte, som har ansvaret for 
at ansættelsen bliver en succes. Markedschefen og tømmermesteren har deltaget i 
High:fives mentorkursus og vurderer selv, at de har haft stor gavn af de pædagogiske red-
skaber og værktøjer, de har fået med derfra.  
 
Helmut Melcher pointerer: 
 

- Det er en kanon proces. Der er noget særligt ved samarbejdet med High:five, som er 
værdifuldt for arbejdspladsen, for de laver det praktiske for os med at finde den rette 
medarbejder og løse problemer undervejs.  Vi går længere i samarbejdet med 
High:five - for opbakningen vi får, betyder rigtig meget.   

 

Perspektiver set fra den indsattes side  

Den ansatte pladsmand var tidligere indsat i arresten i Hillerød og senere i Horserød. Han 
hørte første gang om High:five og om mulighederne for at blive matchet til en virksomhed 
fra en socialrådgiver i fængslet i Jyderup, og senere så han et opslag på et af Horserøds 
værksteder om en stilling hos entreprenøren Anker Hansen.  
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- Den dag ringede jeg til Lisbeth, om hun kunne komme til Horserød. Lisbeth kom, vi 
faldt i snak, hun hjalp mig med ansøgning og mit cv. Jeg ved ikke om andre i fængslet 
har søgt jobbet, jeg søgte bare og kom til samtale. 

Den tidligere indsatte ser High:fives koordinator som den mest centrale person i samarbej-
det.   
 

- Det er utrolig vigtigt, at hun selv kommer ind i fængslet og møder folk der, og samti-
dig kender virksomhederne og ved, hvad de leder efter. Så uden Lisbeth var jeg ikke 
blevet ansat her. 

Pladsmanden har i dag en central rolle på byggepladsen og vil også få en rolle i at lære nye 
ansatte op i fremtiden.  
 
 

Perspektiver set fra fængslets side  

Samarbejdet mellem Horserød Fængslet, High:five og Anker Hansen er, ifølge beskæftigel-
ses- og uddannelseschef Lars Kure, for alvor kommet i gang i 2016. Der er tale om en samar-
bejdsmodel, hvor virksomheden definerer krav til kvalifikationer, men ikke deltager i selve 
uddannelsen: 
 

- Her er det allerede lykkedes at få ansat 1 af vores tidligere indsatte. Det har stor be-

tydning for ham, og sender et vigtigt signal til de andre indsatte.  
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Opsamling af værdierne i OPS  

OPS skaber følgende værdier for de involverede: 
 

 For virksomhederne For fængslerne  For de deltagerne/indsatte 

FA Stillads 
 

- Arbejde med resocialisering  
- Bidrager til udvikling af 

menneskelige ressourcer 
- Udvikling af virksomhedens 

værdier og faglighed  
- Rekruttering og fastholdelse 

af motiverede og loyale 
medarbejdere 

- Indgår i et professionelt 
samarbejde, der sikrer koor-
dinering og løsning af prakti-
ske udfordringer 

 

- Relationsopbygning 
mellem samfund og 
kriminalforsorgen 

- Resocialisering af de 
indsatte 

- Rigtige virksomheder 
står for undervisningen 

- Bidrager til at løse virk-
somhedernes rekrutte-
ringsproblemer 

 

- Dannelse ift. at være på en 
arbejdsplads, men også per-
sonligt 

- Lærer at samarbejde med an-
dre (holdspiller) 

- Mødt som et normalt menne-
ske 

- Mødet med det rigtige ar-
bejdsmarked 

 

Projekt NCC 
 

- Løfte en samfundsmæssig 
opgave (CSR) 

- Flere ansøgere til NCC (som 
er motiverede og interesse-
ret i at arbejde i teams)  

- Rekruttering af loyale med-
arbejdere (på sigt) på ordi-
nære vilkår 

- Bidrage til at uddanne ar-
bejdskraft til branchen 

- Indgår i et professionelt 
samarbejde, der sikrer koor-
dinering og løsning af prakti-
ske udfordringer 

 

- Bidrager til resocialise-
ring vha. opkvalificering 
af de indsatte, så de får 
mulighed for job  

- Motiverede indsatte, 
som får en mening med 
tilværelsen (på kort og 
lang sigt) 

- En mere meningsfuld 
relation til de indsatte  

- Faglig oplæring, der kan bruges 
i jobsøgningen efter afsoning 

- Læring om samarbejde og 
teamwork 

- Udsigt til et job med god løn 
- Noget at stå op til om morge-

nen under afsoning.  
 

Anker Hansen 
 

- Hjælpe de svageste i sam-
fundet  

- Få loyale medarbejdere (re-
kruttering)  

- Viden om pædagogiske red-
skaber fra mentorkurserne  

- Indgår i et professionelt 
samarbejde, der sikrer koor-
dinering og løsning af prakti-
ske udfordringer 

 

- Signalværdi til andre 
indsatte om mulighe-
derne for resocialisering 

- Mulighed for at blive matchet 
til et ledigt job 

- Bliver taget alvorlig fra første 
færd 
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