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Dette hæfte rummer et koncentrat af slutevalueringen af projekt Alle unge med imidt (AUMI).

Formålet med denne pixi-udgave af slutevalueringen er at give en kort beskrivelse af AUMI og de syv
delprojekter samt at præsentere et udsnit af de resultater og erfaringer, der er tilvejebragt på baggrund af
partnernes, og de unges, oplevelser ved at have deltaget. I præsentationen fremhæves både det, der har været
virksomt og det, der har været svært eller ikke er forløbet som forventet. Det er håbet, at dette hæfte vil
inspirere andre aktører til at udvikle egen praksis, så endnu flere sårbare unge får gavn af de metoder, som er
udviklet i AUMI-regi.

Ønsker du et dybere indblik i AUMIs resultater, samt en konkretisering af delprojekternes kerneelementer og
udfordringer, kan slutevalueringen tilgås i sin fulde længde på vores hjemmeside:
https://www.alleungemedimidt.dk. I samme rapport kan du desuden få yderligere indsigt i, hvordan de syv
delprojekter har arbejdet med kerneelementerne i praksis, og hvordan de har håndteret de "sten på vejen", de
har mødt gennem projektperioden. 

God fornøjelse! 

Helle Gammelgaard,
Projektleder, Alle unge med imidt
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I Danmark har vi på én og samme tid mangel på kvalificeret arbejdskraft og en stor andel af unge, der ikke får
en ungdomsuddannelse. AUMI har sit afsæt i denne dobbelte udfordring. 

AUMI skal sikre, at flere unge med særlige udfordringer får en ungdomsuddannelse og sidenhen inkluderes på
arbejdsmarkedet. Mere præcist er formålet med AUMI, at sårbare unge i Region Midtjylland enten påbegynder
eller fastholdes på - og hermed gennemfører - en ungdomsuddannelse. 

Denne opgave varetages af en række partnere, som har fået tildelt midler fra EU's Socialfond og Region
Midtjylland til at udvikle og afprøve additionelle metoder. Metoder som kan give sårbare unge nye og bedre
muligheder for at påbegynde eller færdiggøre en ungdomsuddannelse. Således står metodeudvikling centralt i
AUMI, og det samme gør etablering af nye samarbejder. På den baggrund er der etableret tværfaglige
partnerskaber mellem aktører fra for eksempel kommuner, uddannelsesinstitutioner og frivillige foreninger. 

Om Alle unge med imidt
Alle unge med imidt (AUMI) administreres af sekretariatet Projekter imidt, som er operatør på AUMI. 
Projekter imidt er ejet af FH-sektionerne i Region Midtjylland, og AUMIs DNA ligger derfor dybt forankret i
fagbevægelsen. Vi arbejder for, at det enkelte individ, uanset baggrund, skal have lige rettigheder og
muligheder for at få et godt liv. AUMI er støttet af EU's Socialfond og Region Midtjylland.

Præsentation af Alle unge med imidt
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 Herning HF og VUC og FGU Midt-Vest, Herning, ”Back on Track”
 Kirkens Korshær, Aarhus, ”Bifrost – Vi går vejen sammen”
 Aarhus HF og VUC og Fundamentet, ”HF-Fundamentet” 
 UU Nordvestjylland, Holstebro Kommune, ”#KomMed” 
 UU og Ungeindsatsen, Norddjurs Kommune, ”S.E.S.” (Selvforståelse, Eksponering, Spejling) 
 Castberggård Job- og Udviklingscenter, Hedensted, ”Bliv verdensmester i dit høretab”

I AUMI er der konkret etableret seks partnerskaber, som hver især gennemfører indsatser, der har 
til formål at flytte unge fra deres nuværende situation til en situation, hvor de enten påbegynder eller
fastholdes på - og hermed gennemfører - en ungdomsuddannelse. Som undtagelse har et af partnerskaberne
to delprojekter under sig. De enkelte partnerskaber har forskellige målgrupper og gennemfører derfor også
forskellige aktiviteter.

De seks partnerskaber er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De syv delprojekter blev igangsat i 2019 og har således haft cirka to år til at virke. 
Det er denne virkning, som dette hæfte giver indsigt i. 

På de følgende sider kan du læse et udsnit af resultater og erfaringer fra de syv delprojekter.

De seks partnerskaber
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I Back on Track tager Herning HF og VUC udgangspunkt i Aarhus
Universitets forskningsprojekt ”At blive på Sporet”.
Forskningsprojektet peger på, at frafald snarere skal opfattes som en
proces frem for en spontan beslutning, og at fastholdelsesindsatsen 
derfor skal koncentreres om faktorer, der spiller ind på
beslutningsprocessen.

Projektets målgruppe er frafaldstruede unge, som allerede er
påbegyndt en HF-ungdomsuddannelse, og formålet er, at de unge
fastholdes på - og hermed gennemfører - uddannelsen. Projektet
løber fra august 2019 til juli 2021. 

Frafald på ungdomsuddannelser er særligt udbredt blandt psykisk
sårbare unge, unge med diagnoser, samt unge som kommer fra
ressourcesvage hjem. Disse unge er typisk udfordrede af svag faglig
ballast, manglende sociale netværk, dårlige relationer til lærere og
klassekammerater, manglende motivation og negative forestillinger
om egen formåen. 

I arbejdet med at fastholde de unge tages der udgangspunkt i den
enkelte unges hele liv og udfordringer, og der udvikles og afprøves
værktøjer og metoder til at intervenere positivt i de unges beslutning
om at droppe ud af uddannelsen. Et bærende element i indsatsen er
mentorsamtaler. Ved at fokusere på processen, og ikke den endelige
beslutning om at afbryde uddannelsen, får mentoren mulighed for at
konkretisere tiltag, som kan modvirke frafald, før det er for sent. 

Herning HF og VUC: Back on Track

6ALLE UNGE MED IMIDT

Projektbeskrivelse
Under samtalerne er der fokus på sammenhængen mellem
individuelle, sociale og kontekstuelle forhold ud fra en samtaleguide.
De konkrete tiltag evalueres løbende. 

Kerneelementerne
Interventionssamtaler med HF-mentor
Uge- og månedsskemaer som strukturskabende redskab
At skabe selvindsigt hos de unge med henblik på at udvikle
handlingskompetencer 

Deltagernes oplevelse
Mellem mentor og den unge skabes der en relation med rum til
refleksion og ærlighed. Et rum, hvor der både deles
succesoplevelser og drøftes udfordringer af skoleintern- og
ekstern karakter. Mentorrollen er mangeartet og er primært
defineret ud fra den unges behov. Mentoren agerer blandt andet
sparringspartner og bindeled mellem lærer, studievejleder og den
unge.   
De unge oplever at få struktur på hverdagen. Dermed bliver det
nemmere for dem at overskue tilværelsen, og antallet af dårlige
dage minimeres. 
Nogle unge oplever at have styrket deres sociale færdigheder via
deltagelse i fællesaktiviteter.
De unge oplever at have fået redskaber og strategier til at kunne
se det positive i livet. De har også fået en styrket tro på sig selv. 
De unge har fået ønsker og drømme for fremtiden. 



87% af de unge gennemførte en ungdomsuddannelse.

Visitation
Manglende deltagelse i fællesaktiviteter 
Evalueringsskema som barriere
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Målopnåelse

”Sten på vejen” - udfordringer

”Mentoren har gjort mig mere voksen og hjulpet mig til at se det lyse i
tingene. Hjulpet på at holde motivationen oppe og lært mig at tage mere
ansvar. Jeg er for eksempel kommet med i elevrådet, og det er fordi min
mentor har klædt mig på til de ting, der kan ske, og vi har snakket meget
om det… Mentoren har også været en hjælpende hånd i privatlivet." 
- Christoffer

De unges oplevelser i Back on Track - Herning HF og VUC:

Det bedste ved projektet?: ”At snakke med en om de problemer og
udfordringer man har og få hjælp og sparring til at strukturere skole.” 
– Anonym

”Jeg har mødt en forståelse og fået konkrete løsningsmuligheder og en
hjælpende hånd – og et lille skub, hvis jeg gik i stå. Jeg har lært at tro på, at
det kan lade sig gøre. Søge overblik, ro og stabilitet. Se efter
løsningsmuligheder ikke problemer.” 
– Anonym

Herning HF og VUC: Back on Track

Kontakt:
Tina Brønning Kissow
Herning HF og VUC
E-mail: TBK@hhfvuc.dk
Telefon: 96 27 62 00



FGU Midt-Vest i Herning har fokus på at øge den unges motivation for
deltagelse på uddannelsen. Det sker med udgangspunkt i CeFUs
(Center for Ungdomsforskning) forskningsprojekt ”Hvordan skaber
man motivation for uddannelse blandt udsatte unge?”, hvor
motivation og fællesskaber er nøgleordene. Motivation forstået som
noget der ikke knytter sig til den unge alene, men som et resultat af
mødet mellem den unge og de sammenhænge, de indgår i.

Projektets målgruppe er unge, som er målgruppevurderet til
Forberedende Grunduddannelse (FGU). Mange af de unge har et helt
eller delvist folkeskoleforløb bag sig, og de opfylder ikke
adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Formålet er, at de unge –
via støtte på FGUén – klargøres til at påbegynde en
ungdomsuddannelse. Projektet løber fra august 2019 til juli 2021. 

De unges udfordringer kan blandt andet være begrænset faglig ballast
fra folkeskolen, udfordrende familieforhold, manglende sociale
kompetencer og mistrivsel. De unges udfordringer kommer til udtryk
ved blandt andet social isolation, lavt selvværd, forkerthedsfølelse,
depression og angst.

Med udgangspunkt i CeFUs forskningsprojekt udvikler Back on Track
metoder og værktøjer, som kan give nye perspektiver på, hvad der
øger den unges motivation for at være deltagende på uddannelsen. I
den forbindelse opereres der med en række motivationsformer som
for eksempel præstations-, relations- og mestringsmotivation.

Herning FGU: Back on Track

8ALLE UNGE MED IMIDT

Projektbeskrivelse
Disse motivationsformer er udgangspunktet for alt lige fra
mentorsamtaler til udarbejdelse af uge- og månedsskemaer. 

Kerneelementerne
Motivationssamtaler med FGU-mentor 
Portfolio og handleaftaler 
Fællesarrangementer

Deltagernes oplevelse
De unge oplever afklaring i forhold til deres uddannelse og
fremtidsdrømme. 
De unge oplever en højere livskvalitet. 
De unge oplever styrkede sociale kompetencer. De oplever at være
mere åbne over for andre, og de synes ikke, at det er helt så svært
at møde nye mennesker. 
De unge oplever ikke længere at være alene med deres problemer. 
Gennem samtaler med mentor har de unge blandt andet fået
redskaber og strategier til at håndtere egne udfordringer. 
De unge oplever at blive set og hørt, og de føler sig inddraget i
deres egen udvikling. Deres indre motivation er afgørende for
deres personlige udvikling. 



39% af de unge påbegyndte en ungdomsuddannelse.  

Visitation
Deltagelse i stærke fællesskaber
Forventningsafstemning i samarbejdet mellem partnere
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Målopnåelse

”Sten på vejen” - udfordringer

"Jeg er nok blevet bedre til at se frem mod målet og kunne lægge nogle
forstyrrelser og bekymringerne på hylden. Jeg fokuserer på noget af det
positive i stedet for det negative... Når man har et mål, bliver det delt lidt
ind, så man ikke tror, man skal bestige Mount Everest i et hug, men tager
nogle trin op ad gangen." 
- Anonym 

De unges oplevelser i Back on Track - FGU:

"Mentoren har hjulpet mig til ikke at overtænke og sætte for mange krav til
mig selv. Det er ok at være, hvor man er nu. Det har hjulpet med at
håndtere min frygt for at vælge forkert uddannelse, fordi det har jeg
prøvet før." 
- Anonym

"Projektet har gjort, at jeg har lært mig selv at kende og finde mig selv igen.
Jeg tør nu at fremlægge og række hånden op til timerne." 
- Anonym 

Herning FGU: Back on Track

Kontakt:
Karin Bjerregaard Nielsen
FGU Midt-Vest, Ikast
E-mail: kani@fgumv.dk
Telefon: 25 72 93 22 



Bliv verdensmester i dit høretab drives af Castberggård Job- og
Udviklingscenter, som er Danmarks eneste jobcenter for døve og
personer med høretab. Castberggård arbejder tæt sammen med
hørekonsulenter fra Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner, der har
mangeårig erfaring med uddannelsesforberedende forløb samt med
STU for unge med høretab eller unge døve.

Projektet er målrettet unge med høretab på ungdomsuddannelser i
Region Midtjylland og har til formål at fastholde dem i gennemførslen
af deres ungdomsuddannelse. Projektet løber fra marts 2019 til
oktober 2021. 

De unge i projektet er enten døve, hørehæmmede eller har
hørerelaterede lidelser som tinnitus og lydfølsomhed. Forskellige
funktionsnedsættelser, der har det til fælles, at de kan skabe
udfordringer for den enkelte unge gennem uddannelsessystemet. De
unge har for eksempel svært ved at adskille relevante lyde fra
baggrundsstøj, og det er en stor udfordring for dem at deltage i
gruppekommunikation. Derfor oplever mange unge med høretab
både faglige og sociale udfordringer, som kan føre til ensomhed,
isolation og et lavt selvværd, hvilket i sidste ende kan føre til frafald på
ungdomsuddannelsen. 

De fleste unge i målgruppen ved meget lidt om deres udfordringer og
de muligheder, de har for at klare sig på trods. I projektet fokuseres
der derfor på, at de unge får den nødvendige viden, der sætter dem 

Castberggård: Bliv verdensmester i dit høretab
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Projektbeskrivelse i stand til at mestre deres funktionsnedsættelse og hermed
gennemføre en ungdomsuddannelse. De unge har brug for et
"kørekort" til deres høretab, og det får de blandt andet gennem
mestringskurser, som gør dem mere robuste og bedre til at
kompensere for høretabet.

Kerneelementerne
Mestringskurser
Netværksdannelse blandt de unge
Hotline, hvor de unge kan få hjælp  
Hands-on vejledning til studievejledere og undervisere 

Deltagernes oplevelse
De unge får viden om og konkrete værktøjer (for eksempel
studiesekretær og høretekniske hjælpemidler), der hjælper dem til
selv at tage ansvar for deres høretab. Det betyder blandt andet, at
de unge oplever mindre udtrætning og mere energi og overskud i
løbet af dagen. 
De unge vurderer, at deres livskvalitet er steget. 
De unge føler sig bedre i stand til at tage en videregående
uddannelse. 
De unge oplever sig ikke længere alene med deres høretab. De
møder både professionelle og jævnaldrende med høretab, med
hvem de kan dele tanker, følelser, udfordringer, succesoplevelser
og gode idéer. 
De unge opnår en anerkendelse af egne udfordringer og behov,
hvilket gør dem mere modige og bevidste om at italesætte deres
høretab over for andre. 
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100% af de afsluttede unge gennemførte en ungdomsuddannelse.

Visitation
Geografisk spredning blandt de unge
Kontakten til studievejledere 
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Målopnåelse

”Sten på vejen” - udfordringer

"Det har været godt at deltage, fordi det har givet indsigter i, at andre
oplever de samme ting som mig. Jeg troede ikke, at det ville flytte særlig
meget, men det har det. For eksempel åbenhed, at man kan snakke om
det, når folk spørger. Jeg tøver ikke længere med at have hestehale, så folk
kan se jeg har høreapparat." 
- Frederikke 

De unges oplevelser i Bliv verdensmester i dit høretab:

"Jeg har altid haft få tætte venner, men efter projektet er jeg blevet bedre
til at snakke med andre mennesker... Det, at jeg ved, at jeg ikke er den
eneste med problemer med hørelsen er betryggende... Jeg hviler mere i mig
selv med at fortælle det." 
- Rikke 

"Jeg har lært skrivetolkning i projektet, og vil nok bruge det i min
kommende uddannelse... Jeg har helt klart taget den strategi med at
gentage, hvad der bliver sagt for at være sikker på, at jeg hører rigtigt - til
mig. Jeg bruger det særligt, når jeg er i tvivl, for eksempel på mit arbejde,
hvor jeg tager imod bestillinger af mad." 
- Anonym

Castberggård: Bliv verdensmester i dit høretab

Kontakt:
Merete Birk Nielsen
Castberggård Job- og Udviklingscenter, Hedensted
E-mail: mb@cbg.dk
Telefon: 51 36 99 58



UU og Ungeindsatsen i Norddjurs Kommune driver projekt S.E.S. i tæt
samarbejde med virksomheden AutismePotentiale. Her er afsættet, at
autisme ikke er forstyrrelser, men en betegnelse for en gruppe
mennesker, som typisk får vanskeligt ved at bringe deres
kompetencer i spil. Med en ressourcefokuseret tilgang oplever
AutismePotentiale ofte, at mennesker med autisme kan bryde ud af
psykisk mistrivsel. Projekt S.E.S. er baseret på dette menneskesyn. 

Projektet henvender sig til unge med autismespektrumforstyrrelse
(ASF) og/eller unge, hvor adfærden tyder på udiagnosticeret ASF.
Formålet er tosidet; nogle af de unge skal fastholdes på - og
gennemføre - en ungdomsuddannelse, mens andre unge skal blive
klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Projektet løber fra april
2019 til oktober 2021. 

Mennesker med autismerelaterede udfordringer kæmper ofte med en
forkerthedsfølelse og nedsat evne til at mobilisere stabil energi. De er
typisk socialt isolerede og har en nedsat forestillingsevne. Derudover
kan det opleves uoverkommeligt for dem at finde mening og skabe
overblik over forskellige områder i livet. 

I projektet fokuseres der på at støtte de unge i at få skabt struktur og
stabilitet, samt på at de unge opnår en bedre forståelse for deres egne
udfordringer. I den forbindelse arbejdes der for eksempel med at
forebygge nedsmeltninger samt at identificere tidlige tegn på
mistrivsel.

UU og Ungeindsatsen, Norddjurs Kommune: S.E.S.
(Selvforståelse, Eksponering, Spejling)
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Projektbeskrivelse Kerneelementerne
Individuelle samtaleforløb
Selvforståelseskurser
Forældrerådgivning
Netværksgruppe – ung-til-ung støtte
Virksomhedspraktik
Undervisning i dansk og matematik

Deltagernes oplevelse
De unge oplever højre livskvalitet end tidligere. 
De unge føler sig bedre i stand til at tage en ungdomsuddannelse. 
De unge værdsætter det personlige og fortrolige rum uden
fordømmelse, der skabes ved de personlige samtaleforløb.
De unge har lært sig selv og deres udfordringer at kende, og de
har fået strategier til at håndtere deres udfordringer. 
Mange unge oplever i mindre grad følelsen af at være alene med
deres udfordringer. Dels grundet mødet med andre unge, og dels
fordi der bliver koordineret og taget hånd om dem blandt de
professionelle. 
De unge oplever at kunne bidrage, da de har fundet arbejds- og
praktikpladser, der passer til deres behov og ønsker. 
De unge føler sig mere normale og mindre forkerte. 
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34% af de afsluttede unge påbegyndte eller gennemførte en
ungdomsuddannelse.

Offentligt/privat partnerskab
Aldersspredning og variation i de unges modenhed og evne til
refleksion besværliggør gruppedannelse
Rammer og struktur på FGU matcher ikke de unges behov
Den yngre målgruppe kræver høj grad af forældreinvolvering 
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Målopnåelse

”Sten på vejen” - udfordringer

"Samtalerne med Thea i starten har haft størst betydning. Hun var med til
at skabe motivation. Hun dømmer ikke og fortæller ikke, at visse
handlinger er dumme... Hun fåreslår gode løsninger med tilpasset
progression og udvikling." 
- Christian 

De unges oplevelser i S.E.S.:

"SES har stabiliseret min hverdag... Det har været givende at hænge ud
med andre autister og få venner. Jeg har hver uge set frem til at komme til
møde og fortælle om skole og møde de andre. Det er et fællesskab. Det er
ikke som med andre venner, der er en anden dynamik. Jeg behøver ikke at
lade som om, at jeg ikke har autisme. Det får mig til at føle mig normal." 
- Mikkel

"Jeg har haft mulighed for at få nye perspektiver på tingene i de
individuelle samtaler. Den tætte kommunikation mellem medarbejderne i
projektet og min bostøtte og sagsbehandler har været en stor lettelse for
mig, især i de perioder hvor jeg har dykket mentalt - så er jeg blevet samlet
op, fordi jeg stoler på dem, der kommunikerer omkring mig." 
- Anonym

UU og Ungeindsatsen, Norddjurs Kommune: S.E.S.
(Selvforståelse, Eksponering, Spejling)

Kontakt:
Tine Hoffmann
Ungeindsats og UU, Norddjurs Kommune
E-mail: TIHH@NORDDJURS.DK
Telefon: 40 13 82 87

Kontakt:
Thea Maibom
AutismePotentiale.dk
E-mail: thea@autismepotentiale.dk
Telefon: 40 72 00 02



HF-Fundamentet er et samarbejde mellem Aarhus HF og VUC og den
sociale forening Fundamentet, der arbejder med indsatser for udsatte
unge. Hos Fundamentet er der mulighed for at deltage i en række
sociale aktiviteter, ligesom man blandt andet kan få gratis
behandlinger og alment menneskeligt nærvær. Fundamentet er det
grundlag, som ressourcestærke mennesker normalt har fra familie og
netværk, men som mange sårbare ikke har haft adgang til i livet. 

Projektet henvender sig til sårbare unge, der er optagelsesberettigede
til HF-enkeltfag. De unge har svært ved at komme i gang med en
ungdomsuddannelse, eller de har tidligere forsøgt uden at
gennemføre. Formålet er, at de unge klargøres til at påbegynde en HF-
uddannelse på fuldtid. Projektet løber fra april 2019 til juni 2021. 

De unge har multispecifikke problemstillinger, men er ikke syge nok til
omfattende kommunal og/eller psykiatrisk støtte. De typiske
udfordringer for disse unge er ADHD, social angst, stress, depression,
lettere misbrugsproblematikker og manglende netværk.  

HF-Fundamentet har skabt en form for blended learning, som er en
sammensmeltning af online-undervisning og almindelig
klasseundervisning. De unge har mulighed for at studere hjemmefra i
et tempo, der er tilpasset deres individuelle behov. Samtidig er der
fremmødeundervisning på studieværkstedet hos Fundamentet, hvor
de unge får hjælp til lektier samt til at anvende de it-programmer, som
bruges i online-undervisningen. Her er en lærer fra Aarhus HF og VUC
til stede.

Aarhus HF og VUC og Fundamentet: HF-Fundamentet
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Projektbeskrivelse
Endvidere har de unge en personlig mentor hos Fundamentet, som
hjælper med både faglige, personlige og sociale udfordringer. De unge
kan frit gøre brug af alle tilbud hos Fundamentet.

Kerneelementerne
Blended learning
Individuelle samtaler
Fintmasket sikkerhedsnet med et helhedsorienteret syn på den
unge

Deltagernes oplevelse
De unge oplever højere livskvalitet og større mening med livet. 
Nogle unge oplever at være mere åbne overfor andre mennesker. 
De unge har forbedret deres sociale kompetencer. Dette gennem
deltagelse i sociale aktiviteter tilpasset den enkelte og gennem
dagligdagen på Fundamentet. 
De unge har udviklet sig via den professionelle hjælp, de har fået
til deres udfordringer. 
De unge har fået nye perspektiver på tilværelsen og oplever, at der
også er en plads til dem i samfundet. 
De unge har fået redskaber til at skabe overblik og struktur i deres
hverdag. 
De unge føler sig set og mødt, som de er.
De unge oplever, at der er kort vej til hjælp og støtte, når behovet
opstår.  



68% af de unge påbegyndte en ungdomsuddannelse.

Visitation
Samarbejde og koordinering mellem partnere
Manglende efterværn for unge, når de ikke længere er en del af
AUMI  
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Målopnåelse

”Sten på vejen” - udfordringer

"Det har været mega dejligt at kunne gå hen til sin lærer og sige for
eksempel: jeg kan ikke, det er mega forvirrende, eller jeg kan ikke nå at
aflevere det til fristen og vil rigtig gerne have det udsat... Det hele blev
sådan tilpasset til mig, så jeg kunne være i det og følge med, så jeg ikke
skulle sidde og græde hver dag, som jeg har gjort tidligere." 
- Sofie

De unges oplevelser i HF-Fundamentet:

"Jeg er meget mere mig selv nu, fordi der er rum og plads til mig, og der er
kommet mere stabilitet i min hverdag." 
- Anonym 

"Antagelsen på Fundamentet er, at vedkommende gerne vil færdiggøre
uddannelse og egentlig gerne vil gøre det, der skal til. Der er ikke hele tiden
en mistænkeliggørelse af, hvorfor man ikke har levet op til de
forventninger, der er i det pågældende fag... De har stadig interessen for
mine afleveringer og spørger ind til det, men det har aldrig været med en
underliggende "nu har du fandme ikke gjort det igen"... Det har ikke været
med underliggende krav... Der har været et sikkerhedsnet under mig i
tilfælde af, at jeg ville crashe." 
- Lukas

Aarhus HF og VUC og Fundamentet: HF-Fundamentet

Kontakt:
Benny Mølgaard
Aarhus HF og VUC
E-mail: BEM@aarhushfogvuc.dk
Telefon: 87 32 25 38 / 23 66 00 13

Kontakt:
Mette Højbjerre Thomsen
Fundamentet, Aarhus
E-mail: mette@fundamentet.org
Telefon: 23 37 57 47



Bifrost drives af Kirkens Korshær, som har til huse på Nørre Allé 25 i
Aarhus. Visiteringen af unge til projektet varetages af Aarhus
Kommunes jobcenter. Bifrost bygger på en ungeindsats med et
tilhørende arbejdsfællesskab, der danner grundlag for et inkluderende
og rummeligt miljø.

Projektets målgruppe er unge, der ikke passer ind i den Forberedende
Grunduddannelse. Det er unge, som tidligere har været i
forberedende tilbud uden succes og unge, der har afbrudte
grundskoleforløb bag sig. Formålet er, at de unge klargøres til at
påbegynde en ungdomsuddannelse. Projektet løber fra april 2019 til
juli 2021. 

De unge i projektet har svære psykiske udfordringer så som
personlighedsforstyrrelser, høj grad af angst, bipolar lidelse,
misbrugsproblemer og hjemløshed. De er ofte udfordrede i sociale
sammenhænge og har en oplevelse af ikke at være fagligt kompetente
og af ikke at kunne bidrage med noget. 

Arbejdsfællesskabet Kraftværk består af håndværksmæssige
værksteder og fungerer som et forpligtende fællesskab, hvor de unge
indvilliger i at møde på bestemte tidspunkter, at varetage opgaver, og
deltage i aktiviteter. Det giver de unge en unik mulighed for – i eget
tempo – at udvikle sig socialt og fagligt med henblik på at skulle videre
i livet med en ungdomsuddannelse. Dette inkluderende miljø
suppleres af et individuelt forløb med en fast kontaktperson, hvor det
relationelle arbejde står centralt. 

Kirkens Korshær, Aarhus: Bifrost – Vi går vejen sammen
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Projektbeskrivelse Kerneelementerne
Helhedsorienterede indsatser 
Værdibåren organisation 
Fleksibel tilgang til de unge
Arbejdsfællesskaber og sociale aktiviteter

Deltagernes oplevelse
De unge tager mere ansvar for eget liv. 
Nogle unge har fået drømme om - og planer for - fremtiden, der
blandt andet indebærer uddannelse. De er blevet afklaret i forhold
til, hvad de gerne vil, og hvordan det er muligt at nå deres mål. 
De unge oplever, at de hviler mere i sig selv. De har fundet en
accept af, at det er okay, at de er, som de er. 
De unge har lært sig selv bedre at kende igennem samtaler med
professionelle og andre unge. 
De unge har fået konkrete strategier til at tackle udfordringer. 
De unge har fået hjælp til at opfylde basale behov, så de har
overskud til at fokusere på en positiv udvikling. 
De unge oplever at kunne bidrage til noget meningsfuldt gennem
arbejdsfællesskaberne. 
De unge har fundet mod til og tro på, at de også kan bidrage til
samfundet. 
De unge oplever et fællesskab, hvor de bliver mødt med
rummelighed, fleksibilitet og forventninger, der passer til dem. Det
er nyt for dem. 



14% af de unge påbegyndte en ungdomsuddannelse.

 Visitation
 Viden om andre aktørers tilbud
 De unges udfordringer var større end forventet 
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Målopnåelse

”Sten på vejen” - udfordringer

"Det har været vigtigt, at jeg har haft en konkret medarbejder som
kontaktperson, så jeg ikke falder igennem, men nogen griber mig. Der er
nogen, der regner med én uden at være afhængig af én... De bliver ikke
sure, hvis man ikke kommer, men er bare glade næste gang man kommer.
Det giver én lyst til at komme - selv på dårlige dage." 
- Dea 

De unges oplevelser i Bifrost - Vi går vejen sammen:

"Jeg har fået vejledning og redskaber til at tænke på både plan A og B,
hvilket giver en ro, men også skaber en motivation... Jeg begynder at tage
ansvar for mit eget liv." 
- Anonym 

"Bifrost er den mest positive oplevelse, jeg har haft af at være i gang med
noget gennem kontanthjælpssystemet. Jeg har fået mulighed for at prøve
ting af og samtidig tænkt tanker omkring fremtiden." 
- Anonym 

Kirkens Korshær, Aarhus: Bifrost – Vi går vejen sammen

Kontakt:
Robert Johannes Ulrich
Kirkens Korshær, Aarhus
E-mail: robert.johannes@kirkenskorshaer.dk
Telefon: 26 66 91 12



#KomMed drives af UU Nordvestjylland i Holstebro Kommune i
samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og de øvrige
kommunale afdelinger - for eksempel Jobcentrets ungeenhed og
Familieafdelingen. #KomMed er bindeleddet mellem de unge og
partnerne i indsatsen omkring de unge. Nøgleordene for projektet er
en håndholdt indsats på den unges præmisser. 

Projektet henvender sig til unge, der på grund af psykisk og social
mistrivsel har vanskeligt ved at påbegynde eller gennemføre en
ungdomsuddannelse. Formålet er, at de unge enten påbegynder eller
fastholdes på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet
løber fra maj 2019 til oktober 2021. 

Kendetegnende for de unge i #KomMed er lav psykisk trivsel og
manglende evne til selv at mestre deres situation. De kan have
udfordringer med stress, præstationsangst, depression, ensomhed og
isolation, ligesom mange af dem har familiære udfordringer. 

Projektets medarbejdere står klar, når den unge er motiveret for at få
hjælp, og den unge skal ikke passe ind i et eksisterende system med
faste regler, rammer og deadlines. Alt skræddersyes til den enkelte.
Efter nogle indledende samtaler udarbejdes der – i fællesskab med
den unge – en indsatsplan. Heraf fremgår det, hvad der konkret skal
arbejdes med, for at den unge får greb om en eller flere helt konkrete
situationer, og derigennem bliver bedre til at mestre blandt andet
uddannelses- og fritidsliv.

UU Nordvestjylland, Holstebro Kommune: #KomMed
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Projektbeskrivelse Kerneelementerne
Helhedsorienteret og fleksibel indsats
Individuelle samtaler
Ung-til-ung fællesskaber
Individuelle udviklingsplaner og målsætninger
En indsats der begynder, når den unge er motiveret 
Visuelle og strukturskabende redskaber

Deltagernes oplevelse
De unge har i høj grad fået skabt struktur i deres hverdag, så de
kan overskue både skole(opgaver) og fritid. 
Flere af de unge har fået en større selverkendelse i forhold til egne
kompetencer, hvilket gør det nemmere for dem at tilpasse egne
forventninger til potentielle opgaver og udfordringer. 
De unge værdsætter de professionelles tilgang, hvor de forholder
sig åben, spørgende og lyttende. 
De unge oplever sig set og ikke glemt, fordi de professionelle
løbende kontakter og følger op på de unge. 
De unge føler sig i højere grad i stand til at klare deres uddannelse
og ser mere positivt på fremtiden. 
De unge har fået styr på flere problematiske aspekter af deres liv
og mestrer i højere grad udfordringer såsom social angst eller
afhængighed. 



Samarbejde med mange partnere grundet projektets
helhedsorienteret karakter
Gruppedannelse og forpligtende aftaler
Projektperiodens varighed har afskåret unge fra at deltage

84% af de unge påbegyndte eller gennemførte en
ungdomsuddannelse.

19ALLE UNGE MED IMIDT

Målopnåelse

”Sten på vejen” - udfordringer

"Det har betydet alt at have de ugentlige samtaler med Lena. Jeg har
virkelig været tæt på at droppe ud, og jeg ved virkelig ikke, om jeg havde
kunnet gennemføre, hvis det ikke var for Lena. Det har hjulpet med at
skabe planer og struktur uden at gøre det til en stressfaktor." 
- Emma 

De unges oplevelser i #KomMed:

”Hvis jeg ikke havde haft de her samtaler, så havde jeg ikke færdiggjort
min HF eller fået det arbejde, jeg er startet på. Hvis vi ser min uddannelse
som et bjerg, så har Esben ikke skubbet eller trukket mig op ad bjerget,
men han har givet mig iltmasken til at nå toppen.” 
- Kasper

"Jeg har været i psykiatrien, hvor jeg har fået hjælp specifikt til min
depression. I AUMI har jeg fået hjælp til mere overordnede ting i
hverdagen og mere personlige ting. Desuden har jeg fået støtte til at nå i
mål med min STX på trods af, at de i psykiatrien anbefalede orlov. Det
havde jeg ikke lyst til, og det er jeg glad for, at jeg ikke valgte." 
- Anonym 

UU Nordvestjylland, Holstebro Kommune: #KomMed

Kontakt:
Esben Schou
UU Nordvestjylland, Holstebro komm.
E-mail: es@uunvj.dk
Telefon: 20 78 42 79

Kontakt:
Lena Schou
UU Nordvestjylland, Holstebro komm.
E-mail: ls@uunvj.dk
Telefon: 20 82 45 84



 61% (126 unge) af de unge er påbegyndt eller har gennemført en ungdomsuddannelse
 6 % (12 unge) var stadig deltagende i AUMI, da evalueringen blev gennemført  
 33% (69 unge) var enten:

Som det fremgår af nedenstående, har de unge i AUMI formået at flytte sig nærmere projektets mål om at
påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. 

        ⦁ påbegyndt anden uddannelse end ungdomsuddannelse (29 unge)
        ⦁ afbrudt AUMI og fortsat på ungdomsuddannelse (7 unge)
        ⦁ i beskæftigelse (5 unge)
        ⦁ visiteret til andre tilbud (22 unge)
        ⦁ status ukendt (6 unge)

Hvad har vi lært af AUMI?
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Resultater

Kigger vi bagom tallene, viser det sig, at succesen har været størst hos de unge, som skulle fastholdes på - og
hermed gennemføre - en ungdomsuddannelse. Succesraten blandt de unge, der skulle støttes til at påbegynde
en ungdomsuddannelse har været lavere. I nogle tilfælde forekommer deltagerne i denne gruppe
fejlvisiterede, da det – grundet de unges udfordringer – ikke har været realistisk at nå i mål inden for AUMIs
tidsramme. 



Individuelt tilpassede indsatser
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Virksomme indsatser på tværs af delprojekterne 

Indsatserne har været individuelt tilpassede med udgangspunkt i lige præcis det sted, hvor den unge stod. På
den måde har den unge været medskaber af egen udvikling. Det har på den ene side fordret, at ”systemerne
rundt om de unge” har skullet være fleksible. På den anden side har det krævet, at den unge skulle sætte ord
på sin situation; på det, der var svært, vigtigt og meningsgivende. Det var udfordrende for flere af de unge.  

Fast kontaktperson
De unge har haft faste kontaktpersoner i form af samtalepartnere eller mentorer, og i de individuelle samtaler
er det blevet taget udgangspunkt i de unges ønsker. Det har været afgørende, at der blev skabt en tillidsfuld
relation mellem den unge og kontaktpersonen. Formatet måtte ikke være for sterilt og distanceret, da den
unge da ville opleve kontaktpersonen som endnu en fremmed person, som han/hun skulle åbne sig overfor.

Fokus på de unges drømme og ønsker
Mange af samtalerne har rummet en nysgerrighed på - og en søgen efter - hvad den unge egentlig drømmer
om og har af ønsker for fremtiden. Denne tilgang har gjort det muligt at arbejde henimod noget konkret, som
de unge selv har defineret og bestemt. Det har skabt både drivkraft og motivation hos de unge.

Kontaktpersonen som en vejviser
Når først den tillidsfulde relation var blevet etableret, kunne kontaktpersonen begynde at fungere som en
”vejviser”, der guider den unge og giver vedkommende et skub i den rigtige retning, når det er nødvendigt.
Kontaktpersonens rolle er mangeartet og individuelt tilpasset den unge. Vedkommende hjælper for eksempel
den unge med at skabe struktur og overblik via uge- eller månedsskemaer. Andre eksempler er daglige
opfølgninger (opringninger og sms’er), at tage kontakt til offentlige instanser, yde praktisk støtte i hverdagen
og at agere bindeled mellem undervisere, studievejledere og den unge.  



Etablering af fællesskaber
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Det sociale aspekt har været et afgørende element i AUMI. Herigennem er det forsøgt at forene
uddannelseslivet og det sociale liv. Der er etableret fællesskaber, hvor de unge møder ligesindede og
derigennem opnår erkendelse af, at de ikke er alene, og at det er okay, at de er, som de er. Deltagelse i
fællesskaber udvikler de unges sociale kompetencer og giver dem oplevelsen af, at de også har noget at byde
ind med. Samtidig opbygger de en tro på, at det ikke er så farligt eller svært at møde andre mennesker. 

Mestringskurser
Flere af de unge har haft et stort udbytte af mestringskurser, hvor formålet har været, at de unge erhverver sig
redskaber og strategier til at mestre deres udfordringer. Mestringskurserne er særligt anvendt for unge, som
er udfordret af høretab eller autisme. På mestringskurserne har de unge lært at navigere i hverdagen gennem
erkendelse og mestring af egne udfordringer. Disse kurser har således både været målrettet den unges adfærd
og mestringsevne.

De unges stemme
Spørger man de unge, hvad der har virket for dem, nævnes mange af ovenstående indsatser. De unge peger
på betydningen af den personlige relation til en fast kontaktperson, hvilket har skabt ro, stabilitet og tryghed.
Samtidig fremhæver de unge, at det har været virksomt at få indsigt i egne udfordringer samt at blive en del af
et fællesskab og hermed opdage, at de ikke er alene med deres udfordringer. Endelig fortæller de unge, at det
har været særdeles vigtigt, at indsatserne har taget udgangspunkt i den enkelte. De har følt sig inddraget og
medbestemmende, og de har fundet en retning i livet.

Det siger de unge om de virksomme indsatser



Visitering
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Udfordringer i delprojekterne

I fem af AUMIs syv delprojekter fremhæves visitering som en udfordring. Det har været vanskeligt at finde den
bedste måde at visitere på og de rigtige kanaler at visitere fra. For nogle delprojekter har det været svært at
”opspore de unge” og i forlængelse heraf at overbevise de unge om, at projektet vil kunne hjælpe dem. Et andet
perspektiv i forhold til visiteringen er, at nogle af partnerne ikke selv har haft tilstrækkelig indflydelse på
visiteringen, hvilket har resulteret i, at den hjælp, som det har været muligt at give disse unge inden for
rammerne af AUMI, har været utilstrækkelig ift. at nå i mål indenfor projektperioden. Her kan eksempelvis
nævnes en situation, hvor et jobcenter var ansvarlig for visiteringen uden at have et dybt kendskab til projektet. 

At få de unge til åbne sig og tage imod hjælp
Samtaler har som nævnt været betydningsfulde, men de unge fremhæver også, at det kan være svært at åbne
sig overfor andre, hvilket kan gøre mentor- og kontaktpersonrollen udfordrende. Det er vigtigt, at det ikke
bliver endnu en fremmed, de unge snakker med, og det er essentielt, at relationen ikke bliver for formel og
psykologagtig. Det er afgørende, at der skabes et tillidsforhold til den unge, og at samtalerne udelukkende er
fokuseret på at støtte den unge.

Deltagelse i fællesaktiviteter
Flere unge har ikke deltaget i fællesaktiviteter, og det er der flere årsager til. COVID-19 har reduceret
mulighederne for at etablere fællesaktiviteter, nogle unge har ikke været parate til at deltage, og andre unge
har ikke haft behovet. Det foreslås blandt andet at lade unge, der allerede er en del af et eksisterende
fællesskab, fortælle potentielle nye unge om indhold og oplevelser og ad den vej inkludere andre unge. 

Samarbejdsmæssige udfordringer i partnerskaberne
Samarbejde internt i partnerskaberne har til tider været vanskeligt. For det første fordrer det, at alle partnere
har adgang til en og samme platform, hvor informationer kan opdateres og deles. Samtidig kræver det en
præcis forventningsafstemning i forhold til rolle- og ansvarsfordeling. Endelig skal der være tydelige
retningslinjer for, hvordan der videndeles på tværs af niveauer og organisationer. 



Vi håber, I lader jer inspirere
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Læringen af AUMI er, at det er muligt at støtte sårbare unge, så de flytter sig nærmere projektets mål om at
påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Navnlig indsatserne for fastholdelse har været
succesfulde. På trods af deres forskellige målgrupper og kontekster har delprojekterne brugt mange af de
samme kerneelementer. Kerneelementer som de unge selv fremhæver som virksomme. 

Men det er ikke enkelt at gennemføre virksomme indsatser. En række udfordringer går på tværs af
delprojekterne, og det er håbet, at nye projektudviklere søger adgang til den viden og erfaring, som partnerne i
AUMI har opbygget. Dette for - også på længere sigt - at sandsynliggøre, at endnu flere sårbare unge opnår
højere trivsel, får en ungdomsuddannelse og sidenhen inkluderes på arbejdsmarkedet. 

Kontakt:
Helle Gammelgaard
Projektleder, Alle unge med imidt
E-mail: hgg@projekterimidt.dk
Telefon: 50 40 32 95

Kontakt:
Morten Nørgaard
Projektkonsulent, Alle unge med imidt
E-mail: mn@projekterimidt.dk
Telefon: 51 34 15 22



Tusind tak til alle deltagere i Alle unge med imidt - både ansatte og unge

ALLE UNGE MED IMIDT

Også stort tak til EU's Socialfond og Region Midtjylland, der finansierer AUMI.
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