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Summary 
High:five har i 2014 haft en samlet bevilling på 13 mio. kr..  
 
High:five har siden 2010 arbejdet med 4 målsætninger. I evalueringen for 2014 samles op på årets 
indsats inden for de 4 målsætninger. Der præsenteres en ny model for jobmatch uden brug af virk-
somhedspraktik. Sidst indgår en beregning af besparelser ved High:fives kriminalpræventive indsats:  
 

1. Etablering af job- og uddannelsesmuligheder til målgruppen 
2. Holdningsbearbejdning af unge, virksomheder og øvrige parter 
3. Udvikling af metoder, værktøjer og formidlingsstrategier 
4. Udvikling og etablering af lokale samarbejdsmodeller  
5. Ny model for etablering af jobmatch 
6. Besparelser ved en vellykket indsats 

High:five har i 2014 haft et mål om at etablere 250 match til kriminalitetstruede unge.  Målet er ikke 
helt indfriet, da der er etableret 223 job- og uddannelsesmatch. Det lavere antal match skyldes en ny 
model for etablering af jobmatch uden brug af virksomhedspraktik (bortset fra praktik under ud-
dannelse og under afsoning). High:five har indført modellen fra september 2014, og årsagen er sti-
gende frafald fra de jobmatch, der starter som virksomhedspraktik. Forventningen er, at modellen vil 
medføre mere forpligtende samarbejde med de unge og virksomhederne - og føre til bedre fasthol-
delse i de jobmatch, der etableres. Modellen anvendes frem til sommeren 2015, hvor den evalueres. 
 
Evalueringen af High:fives resultater og langtidseffekter (Rambøll juni 2012) viste, at High:five sparer 
samfundet for udgifter, når unge kommer i job og undgår tilbagefald (recidiv) til kriminalitet. Udgif-
terne til High:fives kriminalpræventive indsats er ret beskedne i forhold til omkostningerne ved dom 
og afsoning. De direkte samfundsøkonomiske gevinster, hver gang en ung kommer i job, er også 
tydelige allerede efter kort tid (se regneeksemplet side 3). 
  
 

1. Etablering af job- og uddannelsesmatch 

I 2014 er 488 unge visiteret til High:five - og har fået støtte og hjælp frem mod job eller uddannelse:  
 
214 unge er blevet matchet til job eller uddannelse. Det er omtrent samme antal som i 2013.  
Der er etableret i alt 223 match:  
 

 157 jobmatch til 148 unge (nogle unge har fået match til mere end en virksomhed) 

 samt 66 uddannelsesmatch til 66 unge.  

 
Hvad er særligt lykkedes i 2014:  
 

 En lidt højere andel er kommet direkte i ordinært job. Halvdelen af de unge, der har fået et 
jobmatch, er kommet direkte i et ordinært ansættelsesforhold.  Stigningen fortsætter ten-
densen fra de senere år med 43 % direkte i ordinært job i 2013, 39 % i 2012 og 32 % i 2011.  
 

 Andel af match til virksomhedspraktik er faldet fra 53 % i 2013 til 39 % i 2014. Faldet er sket 
i de sidste 4 mdr. af året pga. ny model for etablering af jobmatch uden virksomhedspraktik.  
 

 Antal i uddannelsesmatch er fortsat stigende fra 55 unge i 2013 til 66 i 2014. Stigningen er 
sket i match til gymnasiale uddannelser og til AMU, TAMU og forløb på produktionsskoler.     
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2. Holdningsbearbejdning -  af virksomheder, unge og samarbejdsparter  

High:five har i 2014 sammen med Jyderup Statsfængsel og Kolding Arrest afholdt seks besøg med ca. 
170 deltagere under navnet ’Virksomheder bag tremmer’, hvor virksomheder sammen med politi-
kere, brancheorganisationer o.a. er på guidede besøg i et fængsel. Der er afholdt otte mindre besøg 
kaldet ’Offentlige myndigheder bag tremmer’ med ca. 100 deltagere primært fra kommunerne.  
 
High:five har holdt otte oplæg i Nyborg og i Renbæk Statsfængsel for indsatte og ansatte om job- og 
uddannelsesmuligheder under afsoning og efter løsladelse. I Renbæk Statsfængsel er etableret en 
månedlig åben rådgivning for indsatte sammen med EUC Syd og TUC. En lignende åben rådgivning i 
Sdr. Omme Statsfængsel er planlagt til at starte i marts 2015. 
 
High:five deltog i Folkemødet på Bornholm og satte fokus på det kriminalpræventive arbejde med en 
beskæftigelsesindsats for unge med plettet straffeattest.  Temaet for High:fives deltagelse i år var 
indsattes gæld, da det er en stor barriere for at få en ’normal’ tilværelse efter udstået straf.  
 
 

3. Metoder, værktøj og formidling  

High:five har afholdt to tre-dages mentorkurser med i alt 52 deltagere fra private virksomheder og 
12 fra offentlige samarbejdspartnere (Kriminalforsorgen, kommuner, uddannelsesinstitutioner). 
Herudover har High:five afholdt en række særligt tilpassede en-dagskurser for hhv.: 

 medarbejdere i Meyers på kokkeskolerne i Københavns fængsler, Vridsløselille og Jyderup 

 mentorer i et forløb på autoredder-uddannelsen i Falck for veteraner og tidligere kriminelle 

 medarbejdere fra Københavns Vestegns Politi. 
 

En omfattende koncept- og metodebeskrivelse af High:fives arbejde blev klar til distribution i efter-
året 2014. Konceptbeskrivelse kan læses på www.highfive.net. En engelsk version er også udgivet. 
 
 

4. Samarbejde og netværk  

Der afholdt to stilladskurser i Horserød Statsfængsel i 2014 i partnerskab mellem virksomheden FA 
Stillads, fængslet og High:five. I januar 2015 starter det første stilladskursus i Jyderup Statsfængsel. 
High:five fik i foråret lavet en interviewundersøgelse med de unge afsonere, der deltog i det første 
stilladskursus. Undersøgelsen viste klart, hvor stor betydning kurset har haft for de unges forhåbnin-
ger og planer for fremtiden efter afsoning. Særligt påpegede de unge betydningen af, at der kom en 
virksomhed udefra og leverede undervisningen, samt at de fik et kompetencegivende AMU-bevis.  
Læs undersøgelsen på www.highfive.net  
 
Gennem 2014 har High:five fået en større rolle i de ’kokkekurser’, som Meyers gennemfører i sam-
arbejde med Københavns Fængsler, Jyderup og Vridsløselille. High:five deltager nu i visitationen og 
hjælper deltagerne med at komme videre i job eller uddannelse efter afsoning. 
 
Sydøstjyllands Politi og High:five har indgået en samarbejdsaftale om en forstærket kriminalpræ-
ventiv indsats. Samarbejdsaftalen forsøges overført til andre politikredse. Som led i samarbejdet 
blev i marts 2014 afholdt en erhvervskonference i Horsens med deltagelse af ca. 100 virksomheder.  
 
Da High:five matcher et stigende antal unge til uddannelse, forsøger man at indgå samarbejdsaftaler 
med uddannelsesinstitutionerne for at forebygge frafald. I 2014 er der fx indgået en aftale i Sønder-
jylland med EUC Syd, AMU Vest, Transportskolen og VUC, og der er indgået en samarbejdsaftale 
med TAMU på Amager, som High:five forsøger at udbrede til andre TAMU-uddannelser. 

http://www.highfive.net/
http://www.highfive.net/
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5. Ny model for etablering af jobmatch  uden brug af virksomhedspraktik  

Valget af den nye model skyldes et stigende frafald fra virksomhedspraktik. Frafaldet sker ved, at de 
unge aldrig møder op på arbejdspladsen eller ved, at de stopper undervejs i praktikken. Frafaldet 
skyldes både forhold i virksomhederne og hos de unge: 
  

 Virksomhederne er ved virksomhedspraktik mindre forpligtet til at sikre en god opstart af 
forløbet (sammenlignet med ordinær ansættelse, job med løntilskud og elev 
/lærlingepladser) - og kan skille sig af med praktikanten fra dag til dag  

 De unge, som i bund og grund ønsker et ordinært job, oplever praktik som mindre forplig-
tende, fordi de ikke føler sig behandlet som en reel arbejdskraft og ikke modtager løn. 

Forventningerne til den nye model er, at den vil medføre mere forpligtende forløb, fordi den unge 
får et job med en reel løn, mens virksomheden får en reel arbejdskraft.  Håbet er også, at High:fives 
profil bliver tydeligere: at High:five hjælper motiverede unge, hvis arbejdsmæssige udfordring pri-
mært er en plettet straffeattest. Unge som mest af alt ønsker sig et rigtigt arbejde.  
Modellen vil medføre, at nogle af de unge, der henvender sig til High:five, vil blive sorteret fra. Det 
gælder fx unge med komplekse sociale udfordringer. Efter prøveperioden af modellen frem til juli 
2015 tages der stilling til, om - og i så fald hvordan - High:five skal arbejde med mere belastede unge.  
 
 

6. Besparelser ved en vellykket indsats  

Regneeksemplet illustrerer en ung mand på 26 år, Jacob, der afsoner en dom på 2 års ubetinget 
fængsel for vold ifm. mindre handel med narko. Under afsoningen får Jacob via sin kontaktperson i 
Horserød kontakt med High:five, visiteres til High:five og gennemfører et stilladskursus (se s. 2). 
 
Da Jacob løslades, er omkostninger til politi, varetægtsfængsling, domstol og afsoning på 1.179.132 kr. 

Scenar ie  1:  Jacob får  job i  byggef irma l ige  
efter  afson ing  og  stopper med kr iminali tet  

Omkostninger 
High:fives indsats: 60.000 kr. (gennemsnit pr. match). 
Gevinster 
Jacob vil det første år have en lønindkomst på 432.000 
kr. og betaler en samlet skat på 154.139 kr. 
 
Ingen yderligere udgifter forbundet med kriminalitet. 

Scenar ie  2:  Jacob s tarter  uddannelse l ige 
efter  afson ing  og stopper med kr iminali tet  

Omkostninger 
High:fives indsats: 60.000 kr.  
Jacob vil det første år få udbetalt 70.836 kr. i SU 
Gevinster 
Jacob vil det første år have en personlig indkomst på 
70.836 kr. og betaler en samlet skat på 8.609 kr. 
Ingen yderligere udgifter forbundet med kriminalitet. 

Scenar ie  3:  Jacob går ledig ,  får  job med lø n-
t i lskud,  men ophører efter  4 m dr.  Han får  
igen h jælp fra High:f ive  t i l  at  komme i  job 
og stopper med kr iminal i tet  

Omkostninger 
High:fives indsats to gange: 120.000 kr.  
Udgifter til offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp, 
aktivitetstillæg, løntilskud til arbejdsgiver): 100.187 kr.  
Gevinster 
Jacob har det første år en personlig indkomst på 
126.395 kr. og betaler 33.153 kr. i skat.  
Ingen yderligere udgifter forbundet med kriminalitet. 

Scenar ie  4:  High:F ive  f inder job t i l  Jaco b i  
byggef i rma. Jacob udebl iver  og ønsker  ikke 
hjælp f ra High:f ive .   Jacob begår ny kr imin a-
l itet  med vo ld  og narko  

Omkostninger 
High:fives indsat: 60.000 kr.  
Omkostninger til politi, domstol og kriminalforsorg ved 
ny dom på 5 års ubetinget fængsel er ca. 2.500.000 kr. 
I analysen ’Udenforskabets pris’ opgøres, at hver per-
son, der lever et liv i såkaldt i ’udenforskab’ gennemsnit-
ligt koster samfundet 14,7 millioner kroner. 
Gevinster - ingen 

 
Eksemplet viser fire realistiske scenarier efter løsladelse, som anskueliggør de direkte omkostninger 
og gevinster ved typiske forløb for kriminalitetstruede unge i High:fives målgruppe. Evalueringsrap-
portens afsnit 6 gennemgår forudsætningerne bag scenarierne og selve scenarierne i udfoldet form. 


