


DE FØRSTE SPADESTIK…
Afgørende for interventionens succes, at tiltagene indtænkes i en større læringsmæssig 
sammenhæng

• De 4 kerneelementer skal tænkes mest muligt ind i både skoletid samt efter   

Støttemiljø til at minimere udfordringer ved arenaskifte 

• Selve hjælpen er vigtigere end hvor den kommer fra – ”bare” den er gennemgående i form af 
samme støtteperson

De unge i centrum

• Stor nysgerrighed på målgruppens karakteristika, skoleerfaringer og deres forskelligartede behov

Mentoring

• ”Du kan ikke forvente mere af en ung, end relationen til den unge tillader”



FÆRRE ANSØGERE TIL ERHVERVS-
UDDANNELSERNE OG ET STORT FRAFALD

42 %

Et stort frafald på 
erhvervsuddannelserne

20212001



MÅLSÆTNING LIFESKILLS

• At få flere unge i 10. klasse gjort uddannelsesparate, få dem til at vælge en 
erhvervsuddannelse eller anden ungdomsuddannelse, gennemføre 
uddannelsen og få dem i job

• At udvikle og afprøve ny viden om indsatser for målgruppen i tæt samarbejde 
mellem en række partnere



LIFESKILLS TIL DATO
2018
• Udvikling af LifeSkills-program for elever samt sikre at lærerne er klædt på til at 

arbejde med de unge

2019
• Høje-Taastrup: 15 elever (pilot)

2020
• Udrulning i yderligere to kommuner
• Gentofte: 65 elever
• Frederiksberg: 26 elever
• Høje-Taastrup: 27 elever



LIFESKILLS PÅ SKOLESKEMAET



LIFESKILLS’ LÆRINGSKONCEPT

• Inspiration fra DrengeAkademiet

• Fokus på positiv psykologi og de 7 karaktertræk

• Stærke relationer

• Synlige læringsmål



SYNLIGE LÆRINGSMÅL



ARBEJDET MED 
PERSONLIGE 
OG SOCIALE 
KOMPETENCER



RESSOURCEPERSON

• Fokus på relationsarbejde og trivsel

• Feedback

• Uddannelsesafklaring



ERHVERVSMENTORORDNING

• Rekruttering i samarbejde med de respektive kommuner

• 18 måneder – to månedlige møder

• Kendskab til forskellige erhverv – og med mulighed for at prøve dem af

• Hvad vil det sige at være på en arbejdsplads?



SAMARBEJDSPARTNERE

• Særligt tilrettelagt brobygningsforløb – fokus på erhvervsuddannelserne

• Bred vifte af muligheder – TEC, NEXT, HRS

• Forskellige valgmuligheder – medbestemmelse 



LØBENDE TILRETNING AF PROJEKTET
Erhvervsmentorordning
• Udvikling af erhvervsmentorhåndbog
• Mere målrettet mentormatch
• Planer om øget fokus på erfaringsudveksling 

mentorer imellem

LifeSkills-program
• Uddannelsesdage for samlet lærergruppe
• Løbende tilpasning af programmet, så det er 

relevant for målgruppen



ERFARINGER MED LIFESKILLS
• Mange af de unge giver udtryk for, at deres erhvervsmentor har rådgivet og 

inspireret dem i deres uddannelsesvalg og deres tanker om karrierevej

• Erhvervsmentorordningen kan give en unik mulighed for de unge ift. fritidsjobs 
samt praktik- og lærepladser

• Både skoleledelserne og de unge giver udtryk for, at ressourcepersonerne har 
haft en positiv indvirkning på den personlige trivsel

• Eleverne er blevet mere afklarede og rustede til at vælge en 
ungdomsuddannelse, dog ønsker flere elever at tage fx en HF før de vil overveje 
erhvervsvejen 



MEN HVAD SIGER ELEVERNE SELV?




