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Forslag til forankring af Skifteholdets indsatser
I kraft af den nye lovgivning om den kommunale ungeindsats (herefter benævnt KUI), samt implementeringen af den
nye forberedende grunduddannelse (FGU), er der en række områder, der endnu er uafklarede. Der er tale om en
omfattende forandringsproces, hvor implementeringen for både KUI og FGU skal være endeligt på plads i august
2019. Forankring af Skifteholdets erfaringer vil være afhængige af organiseringen i KUI.
I lovgrundlaget for KUI ligger, at særligt udfordrede unge skal have en kontaktperson, der er gennemgående i hele
det kommunale system og i forhold til uddannelsessystemet. Det er beskrevet i KUI, at kontaktpersonordningen kan
iværksættes allerede fra 8. kl. Det ligger godt i tråd med behovet hos Skifteholdets målgruppe.

Erfaringerne Skifteholdet har især bidraget med at identificere betydningsfulde barrierer for at lykkes med at støtte
målgruppen af kriminelle og kriminalitetstruede unge ind i uddannelse og job. Desuden har projektet givet
muligheder, der har vist sig positive for at nå i mål med de unge.
Barrierer:
 Halvtidsstilling forhindrer medarbejderen i at arbejde for de unge, når der er behov for hurtig handling for at
bevare den unges motivation og tillid til samarbejdet.
 Manglende fokus i relevant netværk i forhold til at sikre rekruttering og identificering af unge til målgruppen.
 Manglende virksomhedsnetværk der er villige til at ansætte udfordrede – og til tider udfordrende – unge i
ordinær beskæftigelse som en del af deres CSR (Corporate Social Responsibility).
 Ringe mulighed for at formidle bolig til husvilde unge og unge, der har ustabile boligforhold.
Positive erfaringer:
 Økonomisk råderum for projektmedarbejderen har givet hurtig og ukompliceret adgang bl.a. til dækning af
unges egenbetaling af undervisning på VUC, transport, kontingent til fritidsaktiviter.
 Lang projektperiode har givet mulighed for kontinuerlig kontakt, der medvirker til fastholdelse i en positiv
forandring i den unges liv, når nye udfordringer opstår.
 Efteruddannelse af projektmedarbejderen i MI (Motiverende Samtale) har medvirket til at give større
ejerskab og internalisering af ønsket om forandring hos de unge, der har deltaget i MI-samtaler.

Forankring Med udgangspunkt i erfaringerne fra Skifteholdet anbefales følgende forankringstiltag:


Der udpeges en medarbejder på fuld tid i institutionsuafhængig organisation under KUI (Den Kommunale
Ungeindsats). Det anbefales ligeledes, at ansættelsen ikke er betinget af myndighedsforpligtelser såsom ved
ansættelse i Ungecentret, da dette risikerer at have negativ indflydelse på relationen til og samarbejdet med
den unge.



Etablering af forpligtende samarbejde med nøglepersoner i KUI, uddannelsesinstitutioner og i
Helhedsplanen til understøttelse af identificering og rekruttering af unge i målgruppen.



Etablering af formelt samarbejde med virksomhedsnetværk i forhold til målgruppen.



Mulighed for at medarbejderen har direkte adgang til opskrivning på akutliste for bolig. Alternativt at et
kriterie for at være i målgruppen er fast adresse.



Økonomisk råderum til medarbejderen der understøtter ikke-bureaukratisk økonomisk støtte.



Efteruddannelse i MI (Motiverende Samtale) af den udpegede medarbejder.
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Projekt Skifteholdet
Hvad siger de unge?
”Jamen, jeg kunne slet ikke være kommet så vidt, hvis ikke jeg havde fået den hjælp, så havde jeg siddet
fast endnu og ikke engang have min 9.klasse.” Mand, 18 år.
Ung med pletter på straffeattesten fra en tidlig alder (16 år) og store udfordringer med affektkontrol. Gennemført
adgangsgivende fag til EUD via Erhvervslinjen på PHS Klemmenstrupgård ved finansiering via Skifteholdet.
Gennemført grundforløb 2 til smed og fik læreplads. Mistet lærepladsen i marts 2018 pga. uoverensstemmelse med
mester og søger nu ny læreplads med støtte fra Skifteholdet og Ungecentret.

”Jeg er tryg ved dig, så jeg føler, at jeg kan fortælle dig alt. Mine forældre er der for mig, men… du ved,
de vil det bedste, men de forstår ikke, hvordan tingene hænger sammen i Danmark.” Mand, 24 år.
Afbrudt uddannelsesforløb pga. varetægtsfængsling som 20-årig, og mistede her tilliden til, at han ikke ville blive
forskelsbehandlet pga. etnicitet. Mange negative tanker om det danske samfund. Nu fuldtidsarbejde i
personaleansvarlig stilling, gift og venter barn nr. to. Hustruen studerer mellemlang videregående uddannelse, og
parret prioriterer i første omgang hendes studier, og han er optimistisk og positiv mht. fremtiden. Skifteholdet har
bidraget med støttende og motiverende samtaler samt brobygning til det offentlige system.

Målgruppe
Kriminalitetstruede unge på 15-29 år bosiddende i Køge kommune bosat uden for de fire, store boligområder, og
som helt eller delvist opfylder følgende kriterier:
 Kan og vil indgå i et samarbejde med fokus på at komme i arbejde eller i uddannelse.
 Udviser bekymrende adfærd if. til fravær på uddannelse, har to eller flere afbrud på uddannelse, flirter med
kriminelle miljøer og/eller radikaliserede miljøer.1
 Førstegangskriminelle, der har begået simpelt tyveri, hærværk, vold og trusler af lettere karakter, mindre
overtrædelse af våbenloven og/eller dokumentfalsk.
 Den unge observeres af samarbejdspartnere jævnligt i selskab med kendte kriminelle.
 Uproblematisk eller mindre problematisk brug af stoffer.

Status september 2018
Antal aktive unge i projektet
Pt. i alt 16 unge og 1 i screeningsproces. Der er løbende ind- og udskiftning pga. afsoning, manglende respons på
kontaktforsøg og fraflytning.
Aldersspænd: 18 – 24 år. Alle er mænd.
Aktuel aktivitet:
 I uddannelse: 5 (heraf 2 på EUD)
 Afsluttet gymnasial uddannelse: 2
 I arbejde: 2
 Offentlig forsørgelse: 3
 Afsoner: 2
 Ukendt aktivitet: 2
Udarbejdet af:
Helle Evald, projektmedarbejder i Skifteholdet
Køge den 06.09.2018
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Disse unge er ikke kendte bandemedlemmer eller i randgruppen af disse, men snarere medløbere og måske håndlangere, der
fx sælger stoffer. Den unge kan også tidligere have været i bandemiljøet/det radikaliserede miljø, men har forladt det.

