LØKKEFONDENS
CHALLENGE

Danmark har et
drengeproblem

40%
ikke
bestået matematik
af mænd mellem 25-29 år som

har

i folkeskolen

har en
dom
Kilde: Danmarks Statistik & Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 - 2016

DOBBELT
så mange drenge som piger er

uden funktionelle læsefærdigheder

Kilde: Danmarks Sta1s1k & Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 - 2016

Drengene halter efter pigerne i

4 ud af 5 fag
Kilde: Danmarks Statistik & Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 - 2016

Færre drenge
end piger

får en uddannelse efter folkeskolen

Kilde: Danmarks Statistik & Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012 - 2016

LØKKEFONDENS GRUNDLAG
Ø I LøkkeFonden har vi valgt at gøre en indsats for netop den gruppe af
drenge, som bevæger sig på kanten af uddannelse og arbejde – på
kanten af samfundet.
Ø Fonden er stiftet i 2012 af Lars Løkke Rasmussen, med ønsket om at
bringe udfordrede unge drenge væk fra kanten af samfundet tilbage
ind i fællesskabet.
Ø Vores arbejdstitel er; ”fra dreng på kanten til ung i fællesskabet”
Ø LøkkeFondens Challenge er ét af fondens to signaturprojekter.
Challenge startede tilbage i 2014, og har siden været afviklet hvert år.
Senest i 2020 med 100 drenge.
”INGEN KAN ALT, MEN ALLE KAN NOGET”

LØKKEFONDENS SIGNATURPROJEKTER

UDBREDELSE

Faglig, social og personlig udvikling for
målgruppen 7. – 8. klasser

Fysisk, social og personlig udvikling for
målgruppen 16-25 år

KARAKTERRÆK SOM
FÆLLESNÆVNER
Ø I LøkkeFonden arbejder vi med 7 personlige
karaktertræk
Ø Karaktertrækkene bidrager til at systematisere
vores arbejde i udviklingen af drengenes
personlige og sociale kompetencer
Ø Karaktertrækkene fortæller noget om vores
kompetencer/evner, der gør os til dem som vi er
og de hjælper drengene til at finde ind til deres
iboende ressourcer og potentialer.
Ø Karaktertrækkene har stor betydning for
menneskets trivsel og evne til at lære.

LØKKEFONDENS 7 KARAKTERTRÆK

SELVKONTROL

ENGAGEMENT

VEDHOLDENHED

SOCIAL INTELLIGENS

TAKNEMMELIGHED

OPTIMISME

NYSGERRIGHED

CHALLENGE 2021

MÅLSÆTNINGEN – OG VEJEN DERTIL
MÅLSÆTNING
Ø

hjælpe udfordrede drenge i alderen 16-25 år med at opnå en større
tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres fysiske såvel
som mentale sundhed, robusthed og handlekraft.

Ø

hjælpe drengene videre eller tilbage i et uddannelses- eller jobforløb,
og derved bringe dem fra kanten af samfundet tilbage ind i
fællesskabet.

VEJEN TIL MÅLET
Ø

Dette gør vi ved at stille drengene over for vores Challengeløb – at
cykle 500 km på blot fem dage.

Ø

Igennem 16 uger med fysisk cykeltræning og mental træning af
personlige karaktertræk træner drengene op til det hårde løb.

Ø

Undervejs opdager de ressourcer de ikke vidste de havde – og
langsomt opstår succesoplevelserne og troen på dem selv.

Fælles for drengene er, at de bærer på historier, der er præget af
negative erfaringer og få succesoplevelser.

Drengene har typisk mistet grebet om tilværelsen samt troen på eget værd
og potentiale enten i forhold til skole, uddannelse, sociale relationer, job eller
fysisk aktivitet.

MØD MATHIAS, TIDLIGERE CHALLENGEDRENG

https://www.youtube.com/watch?v=HA7w44TBvms

CHALLENGE 2021
FORLØB
De 16 uger på Challenge 2021 forløber fra marts til juni 2021 og er delt op i tre faser plus et opfølgende efterværn. I hele forløbet
arbejdes der med drengenes mentale muskelkraft igennem træning af personlige karaktertræk.

Ø Fase 1: Marts: Fire ugers spinning samt kost- og ernæringsaften (lokale hold)
Ø Fase 2: April-juni : 12 ugers intensiv landevejstræning (lokale hold)
Ø Fase 3: Juni: Challengetur – 500 km på 5 dage (alle hold)
Ø Efterværn: August-oktober: Efterværn med fokus på fællesskab, uddannelse og job (lokale hold)

SPINNING

Marts

LANDEVEJSTRÆNING

April-juni

EFTERVÆRN

Juni:

August-oktober

UDSTYRSPAKKE - DRENGE

Drenge får udleveret en komplet tøjpakke samt hjelm, sko og hættetrøje.
Yderligere får de stillet en cykel til rådighed, som de efter Challengeturen får mulighed for at købe for 1.000,-.

UDSTYRSPAKKE - DRENGE
*Design 2020

Vindvest

Kortærmet
jersey

Bibs

Langærmet
jersey

Regnjakke

Front

Bag

UDSTYRSPAKKE - DRENGE
*Design 2020

Sokker

Handsker

Benvarmere
Hættetrøje
Armvarmere
Overtrækssko

CHALLENGE 2021 – 500 KM RUNDT I DK
Ø Opstart marts ‘21: 50-60 drenge
Ø Deltagende byer
Ø Haderslev
Ø Kolding
Ø Vejle
Ø Odense
Ø Jyderup
Ø København
TOUR-FELT
På turen rundt i Danmark vil der være;
• Race marshalls, mekanikere, paramediciner,
fysioterapeuter, følgebiler, løbsdirektør, løbskaptajn og
sponsorer.
Alle rollemodeller, som er med til at sikre at drengene får
en succesoplevelse, og kommer sikkert og godt i mål.

CHALLENGE 2018-2020

- EKSTERN FØLGEFORSKNING OG EVALUERING
Ø

LøkkeFondens Challenge har gennem årene været
genstand for ekstern følgeforskning af både kvantitativ
og kvalitativ art, hvilket har haft betydning for vores
løbende justeringer af konceptet.

Ø

I 2018 indledte LøkkeFonden et 3-årigt samarbejde
med analysefirmaet, LG Insight, med henblik på at
følge udviklingen hos de drenge, der gennemførte
Challenge i 2018, 2019 og 2020, herunder udviklingen
i deres uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

Ø

Job- og uddannelsesstatus foretages 6, 12, 24 og 36
måneder efter endt projektforløb.

Ø

LG Insight vurderer, at projektet alle tre år har indfriet
målsætningen om at hjælpe udfordrede drenge (16-25
år) med at opnå en mere struktureret hverdag og en
sundere livsstil gennem cykling samt at hjælpe de
deltagende drenge videre i uddannelse og/eller job.

LøkkeFonden har til hensigt at fortsætte evalueringen af de
kommende års Challenge-projekter, såfremt at der er
ressourcer/midler til dette.

CHALLENGE 2018-2020

- EKSTERN FØLGEFORSKNING OG EVALUERING

AF EVALUERINGSNOTAT FRA OKTOBER 2020 FREMGÅR DET BL.A., AT CHALLENGE I 2018, 2019 OG 2020 HAR:
Ø

Styrket drengenes selvværd og tro på eget potentiale.

Ø

Styrket drengenes tro på, at fremtiden rummer muligheder og tilbud.

Ø

Styrket drengenes mentale sundhed, herunder øget deres fysiske og psykiske trivsel, da de generelt oplever et højere
energiniveau samt bedre humør i deres hverdag.

Ø

Givet drengene følelsen af at være en del af et socialt fællesskab.

Ø

Styrket drengenes kompetencer til at håndtere udfordringer, som de møder i dagligdagen.

Ø

Øget drengenes evne til hverdagsmestring samt givet dem mere struktur og overskud i hverdagen – både hvad angår søvn, kost,
bevægelse og fysik.

Ø

Øget drengenes selvindsigt samt opmærksomhed på egen adfærd og egne styrker. Det er især karaktertræk som
vedholdenhed og selvkontrol, drengene fremhæver, de har fået styrket.

CHALLENGE 2018-2020

- EKSTERN FØLGEFORSKNING OG EVALUERING
UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESSTATUS
For at afdække drengenes videre vej i livet efter Challenge-forløbet har LG Insight også belyst drengenes uddannelses- og beskæftigelsesstatus, pr.
oktober 2019 for drenge, der deltog i Challenge 2018 og 2019:

Ø Data er trukket fra Danmarks Statistik. I alt indgår der data for 88 drenge, hvoraf 40 har deltaget i Challenge 2018, mens 48 deltog i 2019.
Ø For drengene, som deltog i Challenge 2018, måles deres uddannelses- og beskæftigelsesstatus ca. 15 måneder efter afsluttet Challenge-forløb.
Ø For drengene, som deltog i Challenge 2019, måles deres status ca. tre måneder efter afslutningen på Challenge.

Størstedelen af drengene er således efter afslutningen af Challenge-forløbet i ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse.
Data ift. uddannelses- og beskæftigelsesstatus for de projektinvolverede drenge i 2020 er endnu ikke tilgængelige. Disse vil indgå i den afsluttende evalueringsrapport, som vil foreligge primo 2021.

EKSTERN FØLGEFORSKNING OG EVALUERING
- CHALLENGE 2018-2020
SAMMENLIGNINGSGRUPPE

BESKÆFTIGELSESGRAD PR. OKOTBER 2019

Ø

Challenge-deltagernes beskæftigelses- og uddannelsesmæssige
situation sammenlignes desuden med tilsvarende status for elever,
der per 1. juni 2019 var indskrevet på landets produktionsskoler.

Ø

Valget af produktionsskoleelever som sammenligningsgruppe
skyldes, at hovedparten af drengene i Challenge 2019 gik på
produktionsskole eller lignende skoleforløb.

Ø

Der er med sammenligningsgruppen ikke tale om en egentlig
kontrolgruppe, da sammensætningen på skolerne ikke er 100
procent ens med drengene i Challenge-gruppen.

Væsentligt flere af drengene fra Challenge 2019 er aktive på
arbejdsmarkedet end sammenligningsgruppen.

Ø

Sammenligningsgruppen giver i stedet et grundlag for en vurdering
af det samlede mønster for unge, som har fællestræk med en stor
gruppe af drengene fra Challenge med hensyn til alder og
uddannelsestype.

SAMME TENDENS I 2018
I oktober i 2018 var 32 pct. af drengene fra Challenge tilknyttet til
arbejdsmarkedet ved siden af deres studie. Til sammenligning var 17 pct.
af alle elever, som var indskrevet på produktionsskoler i juni 2018
tilknyttet arbejdsmarkedet.

NB: Det skal understreges, at dataanalyserne vedr. drengenes job- og uddannelsesstatus har en beskrivende karakter, og at resultaterne derfor ikke må fortolkes i effektøjemed. Drengenes status kan
således ikke entydigt henføres og isoleres til at være en effekt af deltagelsen i Challenge. Samlet vurderes Challenge-drengene dog at have fået hjælp til at komme videre i uddannelse og beskæftigelse
via forløbet. Denne konklusion hviler primært på evalueringens kvalitative malinger.

SPONSORAT
BELØB

MODYDELSE

Op til DKK 29.999,-

-

Eksponering på LøkkeFondens hjemmeside
Deltagelse i forberedende landevejstræning med lokalt hold af drenge

-

Eksponering på LøkkeFondens hjemmeside og sociale medier
Deltagelse i forberedende landevejstræning med lokalt hold af drenge
Deltagelse på Challengetur rundt i Danmark (500 km på fem dage)
Eksponering på Cykeltøj (logo i sort/hvid)
Tøjpakke til deltagende rytter

-

Ekstra deltager på Challengetur rundt i Danmark for person fra samme virksomhed som sponsor med DKK 30.000,sponsorat
Tøjpakke til deltagende rytter

DKK 30.000,- +

Tilkøb + DKK 10.000,-

Alle priser er ex. moms. Donationer der har en modydelse (eksponering på trøje, deltagelse i løb og lign.) betragtes som sponsorater og der faktureres moms.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer.
100% af de indsamlede midler bruges på arbejdet med drengene på kanten.
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UDSTYRSPAKKE - SPONSORER

*Design 2020

Sokker

S. 9

TAK

- VI HÅBER PÅ DIN STØTTE I 2021

