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Introduktion

NExTWORK er udviklet i tæt dialog og samarbejde 
med brugerne - unge, virksomheder og kommunale 
samarbejdspartnere. 

Gennem en intensiv ’samskabelses-proces’ med 
involvering af mere end 200 brugere, praktikere og 
interessenter i beskæftigelses- og uddannelsessystemet 
er indsatsens formål, principper og elementer blevet til. 

I løbet af efteråret 2015 og foråret 2016 er NExTWORK 
blevet udviklet og afprøvet i et prototype forløb i 
Roskilde kommune med deltagelse fra 24 unge, 20 
lokale virksomheder, kommunale samarbejdspartnere 
og et NExTWORK team bestående af ungevejledere, en 
virksomhedskonsulent og service designere.

Vi vil gerne sige alle deltagende - særligt unge og 
virksomhedsrepræsentanter en stor tak for deres 
deltagelse og bidrag til at udforme NExTWORK 
indsatsen.

I dag får op mod 5000 unge fra en ungdomsårgang ikke fast fodfæste 
på arbejdsmarkedet. Det koster årligt samfundet 12 - 15 mia. kr., 
og det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for de 
berørte	unge.	Rockwool	Fondens	Interventionsenhed	har	i	samarbejde	
med Roskilde og Københavns Kommune udviklet og afprøvet en 
ny indsats - NExTWORK. NExTWORK går bl.a. ud på at etablere et 
virksomhedsnetværk, som tilbyder praktikforløb, hvor ledige unge 
finder	retning	gennem	arbejdserfaringer.	Målet	er,	at	de	unge	starter	og	
fastholdes i uddannelse eller job.

Læsevejledning
Dette dokument er en servicebeskrivelse af 
NExTWORK.	Dokumentet	er	opdelt	i	fire	indledende	
kapitler	efterfulgt	af	et	appendiks.	De	fire	første	
kapitler beskriver hvad NExTWORK indsatsen går ud 
på, hvordan der arbejdes med virksomheder og unge 
samt det organisatoriske og operationelle setup for 
indsatsen.
Disse kapitler kan læses af alle, som er interesserede 
i at vide mere om NExTWORK indsatsen, herunder 
særligt NExTWORK teamet og kommunale 
samarbejdspartnere. Appendikset har 2 dele, som hver 
især primært er målrettet de forskellige roller i teamet, 
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NExTWORK teamet består af en række medarbejdere, som driver indsatsen samt to primære 
deltagergrupper - virksomhedsrepræsentanter og unge. Herudover har indsatsen en række 
kerneelementer.	For	overskuelighedens	skyld	følger	en	ord-	og	rolle-forklaring.

NExTWORK deltagere:

 Unge
 Ledige unge mellem 18 og 29 år på længerevarende offentlig forsørgelse - både  
 aktivitets- og uddannelsesparate

 Virksomhedsrepræsentanter
 Ejere, ledere, mellemledere eller medarbejdere i små og mellemstore virksomheder

NExTWORK elementer:

 Unge-netværksgruppe
 Ugentlige møder for 6-8 unge faciliteret af en ungevejleder

 Virksomhedsnetværk
 Regekmæssige møder for virksomhedsrepræsentanterne 

 NExTWORK events
 Events for hele netværket - både unge og virksomhedsrepræsentanter. Afholdes ca.  
 hver tredje måned

NExTWORK teamet:

 Teamleder
 Leder NExTWORK teamet og koordinerer samarbejdet mellem NExTWORK og den  
 kommunale forvaltning

 Virksomhedskonsulent
 Koordinerer og faciliterer virksomhedsnetværksmøder og står for løbende kontakt og  
 opfølgning med virksomhedsrepræsentanterne

 Ungevejleder
	 Faciliterer	de	unges	netværksgrupper	og	står	for	individuel	kontakt	med	de	unge	efter		
 behov

 Psykolog
 Gennemfører kortere individuelle samtaleforløb med unge, der har behov for   
 psykologisk bistand og bistår ungevejledere

NW

ORD OG ROLLE FORKLARING
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Hvad er NExTWORK?

NExTWORK består af:
- et virksomhedsnetværk af lokale     
  virksomhedsrepræsentanter, som samarbejder om at   
  etablere relevante praktikforløb, og udveksle erfaringer     
  om arbejdet med de unge.

- et ungenetværk hvor grupper af 6-8 unge mødes   
  ugentligt for at udveksle arbejdserfaringer.

- et lokalt NExTWORK team, som driver indsatsen        
  og arbejder med de unge og virksomhederne.        
  Dette team består bl.a. af ungevejledere, en psykolog   
  og en virksomhedskonsulent, som er trænet i 
  NExTWORKs principper for at arbejde med unge og   
  virksomheder.

- en digital platform som understøtter NExTWORK   
  teamets arbejde, monitorerer service performance og      
  dokumenterer de unges udvikling.

NExTWORK:
Aktiverer ressourcer i lokale virksomheder ved at tilbyde 
virksomhedsrepræsentanter at deltage i et netværk, der 
understøtter og forstærker deres deltagelse og arbejde 
med de unge.

Styrker virksomhedsrepræsentanternes evner til 
at lede de unge og fremme deres potentialer, og 
inkludere mere mangfoldige og sårbare grupper på 
arbejdspladsen.

Skaber	flere	valg	og	praktikmuligheder	via	
netværkseffekten, og giver unge mulighed for at prøve 

sig	selv	af	i	forskellige	arbejdssammenhænge	og	finde	
retning, der kan føre til uddannelse og/eller job.

Kombinerer de unges arbejdserfaringer med mulighed 
for	refleksion	og	læring,	og	skaber	betingelserne	for
at de unge kan udvikle strategier for resiliens og 
vedholdenhed.

Understøtter de unges overgang videre i job
eller uddannelse for at reducere frafald, og øge 
bæredygtigheden for den enkelte unge og for 
samfundet.

Opbygger værdifuld data og viden omkring hvad der 
fungerer i forhold til at rykke gruppen af unge tættere 
på uddannelse og arbejde (arbejdsparathed).

NExTWORK er for:
Unge
Unge mellem 18 og 29 år, som står udenfor 
arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet og er på 
offentlig forsørgelse. Det er unge som har et uudnyttet 
potentiale og som er motiverede af at prøve kræfter 
med	arbejdslivet	for	at	finde	retning	i	forhold	til	
uddannelse eller job. NExTWORK optager de bedst 
fungerende aktivitetsparate og mindst åbentlyse 
uddannnelsesparate. Se mere om målgruppen på s.75-76

Virksomheder
Ejere, ledere, mellemledere og medarbejdere i 
lokale små og mellemstore virksomheder samt lokale 
afdelinger af større nationale virksomheder, som vil tage 
del i at forbedre mulighederne for lokalområdets unge 
samt udvikle egne ledelsesmæssige evner.

NExTWORK er en netværksbaseret beskæftigelsesindsats for unge med 
uudnyttet potentiale, som er på passiv forsørgelse. NExTWORK faciliterer 
skabelsen af et netværk af unge og virksomheder. Repræsentanter fra 
virksomhederne tilbyder de unge praktikpladser og samarbejder om at 
lede de unge og fremme deres potentialer. Gennem arbejdserfaringer 
får de unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder, 
og	at	finde	deres	egen	retning	mod	uddannelse	og	job.	Målrettet	støtte	
fra ungevejledere og de unge iblandt sigter på at skabe betingelserne 
for at de unge udvikler strategier for resiliens og vedholdenhed, og 
opbygger en tro på egne evner. Målet er, at de unge kommer ud af 
passiv	forsørgelse,	finder	retning	og	starter	uddannelse	eller	job.
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Netværkstilgangen

”Det kommunale system sætter os til at sidde på vores flade og skrive 
CV eller lave andre af de ting, som vi ikke kan finde ud af. Gennem 
NExTWORK fik jeg hurtigt en praktikplads og kom ud i virkeligheden”
- Mikkel, praktikant i NExTWORK

Det nuværende system
Det nuværende beskæftigelsessystem er i grove træk 
karakteriseret af ingen eller i bedste fald 1:1 relationer 
mellem unge og virksomheder, som er afhængige af at 
jobcenter-konsulenter kan formidle kontakter mellem 
unge og virksomheder. 

De unge beskriver oplevelsen af at blive henvist til 
tilbud, hvor de skal lave abstrakte forberedelses øvelser 
som fx CV skrivning eller høre oplæg fra nogen, som 
er i arbejde. Hvis de kommer i praktik, oplever de at 
blive sendt ud i forløb, som de selv har haft meget lidt 
indflydelse	på.	

Virksomhederne oplever på den anden side at få tildelt 
praktikanter, som ikke er motiverede for at indgå på 
deres arbejdsplads og der er meget lidt opfølgning eller 
sammenhæng mellem de enkelte forløb. 

Se	evt.	Rockwool	Fondens	problemanalyse	samt	
kvalitative brugerundersøgelse af de unges 
oplevelser og erfaringer med det eksisterende 
beskæftigelsessystem:

http://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2015/12/
Employment-intervention_scoping-report-sketches-of-
interventions_jan2014_final.pdf

http://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2015/12/
CIID_Brugerunders%C3%B8gelse_research_concepts_
June2014.pdf

Netværkstilgangen
Grundelementet i NExTWORK er netværkstilgangen. 
NExTWORK faciliterer dannelsen af et lokalt netværk 
af virksomheder og unge, som giver mulighed for at 
de	unge	kan	prøve	sig	selv	af	og	finde	retning	gennem	
praktikforløb	i	en	til	flere	virksomheder.	Igennem	
netværksevents og fælles arrangementer lærer de unge 
og virksomhedsrepræsentanterne hinanden at kende, 
og får mulighed for at vælge hvor og hvem de gerne 
vil arbejde sammen med. Netværkseffekten bidrager 
til at give de unge en stemme, og øge de unges 
valgmuligheder, - ligesom det skaber betingelserne for 
mere relevante og sammenhængende praktikforløb.

Samtidig med praktikforløbene deltager de unge 
i ugentlige netværksgrupper med andre unge. 
Herigennem skabes betingelserne for at de unge 
udvikler strategier for resiliens og vedholdenhed. 
Virksomhedsrepræsentanterne deltager hver 
sjette uge i virksomhedsnetværksmøder for at få 
fagligt og ledelsesmæssigt input, samarbejde og 
udveksle erfaringer og tilgange til arbejdet med 
de unge. Herudover mødes gruppen af unge og 
virksomhedsrepræsentanter ca. hver tredje måned til 
et match event. Det sker for at unge og virksomheder 
kan mødes, starte nye praktikforløb for nystartede unge 
eller give unge, som gerne vil afprøve sig selv i nye 
sammenhænge, mulighed for at skifte praktiksted.
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Det nuværende system

NExTWORKS netværkstilgang
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Hvordan fungerer NExTWORK?

1

2

Lokale virksomheder 
danner netværk og 
samarbejder om  
at tilbyde praktik-
forløb og fremme 
de unges potentiale

Unge og 
virksomheds-
repræsentanter 
vælger hvem  
de gerne vil 
arbejde sammen  
med baseret på
 interesser  
og social kemi
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3

4

De unge deltager i 
et til  flere praktikforløb 
- unge og virksomheds-
repræsentanterne 
modtager støtte 
undervejs i form 
af netværksgrupper 
og individuel kontakt

De unge bevarer 
tilknytning til 
netværket, når de 
går videre i job 
eller uddannelse 
og overgangene 
understøttes
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Mål og resultater

I hver ungdomsårgang er det op mod 5000 unge der 
ikke	får	en	kompetencegivende	uddannelse	eller	finder	
fast beskæftigelse.* Det svarer til at mindst 7 % af hver 
årgang ender på langvarig offentlig forsørgelse med stor 
risiko for aldrig at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet. 
Det har store personlige, sociale og økonomiske 
konsekvenser for den enkelte unge, og for samfundet 
betyder det et årligt tab på 12-15 milliarder kr., at så stor 
en andel af de unge sidder fast i passiv forsørgelse med 
begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Det er denne gruppe af socialt og økonomisk 
marginaliserede unge, som er den primære målgruppe 
for NExTWORK indsatsen. 

NExTWORK har som formål at reducere andelen af 
unge i alderen 18-29 år, der ikke er i uddannelse eller 
job. Det er målsætningen at mindst 75 % af de unge 
der deltager i NExTWORK starter og fastholdes i en 
kompetencegivende	uddannelse	eller	finder	ordinær	
beskæftigelse.	For	at	realisere	den	overordnede	
målsætning om at få 3 uf af 4 unge i NExTWORK videre 
i uddannelse eller job, er der to delmål som indsatsen 
skal opfylde. 

1. Stigende antal virksomheder engageres i opgaven       
    med at tilbyde unge mulighed for at prøve sig selv af i  
    praktiske arbejdssammenhænge.

2.	Flere	udsatte	unge	bliver	i	stand	til	at	realisere		 					
    deres uudnyttede potentiale gennem praktikophold   
				i	virksomheder,	og	finder	retning	mod		 	 					
    uddannelse og job.

Opfyldelsen af den overordnede målsætning og 
delmålene er betinget af at indsatsen skaber en række 
resultater for virksomheder og unge i form af erfaringer, 
indsigter og kompetencer, opnået gennem deres 
deltagelse i NExTWORK.

*  
Schultz-Nielsen, Marie Louise & Skaksen, Jan Rose (2016): Den 
økonomiske	gevinst	ved	at	inkludere	de	udsatte	unge.	Rockwool	
Fondens	Forskningsenhed,	Study	paper	no.	109.

Virksomheder

- Virksomheder er motiveret af indsatsen med at give     
  udsatte unge praktisk arbejdserfaring

- Virksomheder samarbejder om at etablere relevante   
  praktikforløb

- Virksomheder får styrket deres evne til at lede de unge  
  og fremme deres potentiale

-	Virksomheder	får	øget	ejerskab	og	indflydelse	på	valg			
  af unge til praktikplads

- Virksomheder oplever de forandringer de skaber hos   
  de unge

- Virksomheder bruger deres netværk til at koble de   
  unge til læreplads eller job.

Unge

- Unge styrker deres personlige og sociale kompetencer

- Unge styrker deres selvtillid og selvværd

- Unge styrker deres robusthed og vedholdenhed

- Unge får øgede valgmuligheder i forhold til    
  praktikforløb og afprøvning af interesser

- Unge styrker deres arbejdsidentitet

- Unge bliver afklaret om karrierevalg

- Unge bliver afklaret om uddannelsespræferencer
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Andelen af unge der 
ikke er i uddannelse 
eller job reduceres

Formål

Målsætninger

Resultater

Outputs
hvad investeres
der i for at opnå
resultater og 
mål?

Inputs
hvilke ressourcer
er der at arbejde
med?

Stigende antal virksomheder engageres 
i opgaven med at tilbyde ledige unge 

mulighed for at prøve sig selv af i 
praktiske arbejdssammenhænge.

Flere ledige unge bliver i stand til at 
realisere deres uudnyttede potentiale, 

og finder retning mod uddannelse og job 
gennem praktik ophold i virksomheder.

Virksomheder er motiveret af opgaven 
med at tilbyde ledige unge muligheder 
for at få praktisk arbejdserfaring

Virksomheder samarbejder om at 
etablere relevante praktikforløb

Virksomheder får styrket deres evne 
til at lede de unge og fremme deres 
potentiale

Virksomheder får øget ejerskab 
og indflydelse på valg af unge til 
praktikplads 

Virksomheder oplever de forandringer 
de skaber hos de unge

Virksomheder bruger deres netværk til 
at koble de unge til læreplads eller job

Ungenetværksmøder

Virksomhedsnetværksmøder

Sociale arrangementer for 
unge og virksomheder

Team af NExTWORK 
medarbejdere

Træning og supervision

Etablering og udbygning af
lokalt virksomhedsnetværk

NW events mellem unge 
og virksomheder for at 
finde frem til fælles værdier, 
interesser og social kemi

Individuel støtte og kontakt

Visitering af unge til 
NExTWORK fra jobcentret

Digital plaform og 
dokumentations og 
rapporteringsværktøjer

Administration og 
koordinering af praktik-
forløb

Dokumentationsværktøjer
til rapportering på de unges
udvikling

Fysiske rammer

Etablering af alumni
netværk for tidligere unge
fra NExTWORK

Unge styrker deres personlige og 
sociale kompetencer

Unge styrker deres selvtillid og selvværd

Unge styrker deres robusthed og 
vedholdenhed

Unge får øgede valgmuligheder i 
forhold til praktikforløb og afprøvning af 
interesser

Unge skaber netværk og relationer til 
lokale virksomhedsrepræsentanter

Unge styrker deres arbejdsidentitet

Unge bliver afklaret om 
erhvervsinteresser

Unge bliver afklaret om 
uddannelsespræferencer
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NExTWORK modellen

Digital platform
- Understøtter NW teamets arbejd
- Dokumenterer de unges udviklin
- Monitorerer service performance
- Feedback fra unge og virksomhede

NExTWORK T

Virksomhedskoo

Ungevejleder

Teamlede

Psykolog

UNGENETVÆRK

- Grupper af 6-8 unge mødes       
  ugentligt  for at udveksle     
  arbejdserfaringer
- Undersøger interesser
		og	finder	retning
- Udveksler strategier
  for resiliens og 
  vedholdenhed
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VIRKSOMHEDSNETVÆRK

- Samarbejder om at etablere 
relevante praktik forløb

- Udveksler erfaringer og 
tilgange til arbejdet 

med de unge
-	Får	styrkede	evner	i	

at lede de unge og 
fremme deres 

potentialer

PRAKTIKFORLØB
Erfaringer, netværk og retning 
gennem	et	eller	flere	praktikforløb	 	

Digital platform
- Understøtter NW teamets arbejde
- Dokumenterer de unges udvikling

er service performance
- Feedback fra unge og virksomheder

NExTWORK Team

irksomhedskoordinator

Ungevejleder

eamleder

Psykolog
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Kerneelementer i NExTWORK

VIRKSOMHEDSNETVÆRK UNGENETVÆRK

• Lokale virksomhedsrepræsentanter mødes i   
   mindre netværksgrupper faciliteret af       
   NExTWORKs virksomhedskonsulent

• Samarbejder om at etablere relevante    
   praktikforløb

• Udveksler erfaringer og tilgange til arbejdet   
   med de unge
 

•	Får	styrket	deres	evner	til	at	lede	de	unge	og		 	
   fremme deres potentialer

• Modtager fagligt input fra ungevejledere

• Grupper af 6-8 unge mødes ugentligt for at   
   udveksle arbejdserfaringer

•	Faciliteret	af	ungevejleder

• Undersøger og udvikler personlige styrker,           
   interesser og arbejdsidentitet som et led      
			i	at	finde	retning	i	forhold	til	uddannelse	eller			
   arbejde

• Udvikler strategier for resiliens og       
   vedholdenhed
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NExTWORK 
UNGEVEJLEDERE

DIGITAL PLATFORM

• Trænet i NExTWORKs principper for at arbejde  
   med unge og møde de unge som arbejdende,     
   vidende og kompetente (se s. 52 og 165)

•	Faciliterer	de	unges	netværksgrupper

•	Fokuserer	på	at	stimulere	de	unges	udforskning		
  af arbejds-identitet og rammesætte ‘fejl’ og   
  udfordringer som mulighed for læring

• Har individuel kontakt og yder 1:1 støtte efter   
  behov

• Platform for digitale værktøjer og        
  træningsmanualer til at understøtte NExTWORK  
  teamets arbejde

• Monitorering af de unges udvikling på tværs   
   af praktikforløb og videre i job eller uddannelse

• Indsamling af feedback fra unge og     
   virksomhedsrepræsentanter

• Monitorering af service performance på tværs   
   af NExTWORK afdelinger
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Hvad gør NExTWORK anderledes?

1. 
Lokale virksomheds-
repræsentanter og unge 
danner netværk og mødes  
på nye måder

2. 
Virksomhedsnetværket 
samarbejder om at løse 
udfordringer og rykke 
de unge videre

Unge og virksomhedsrepræsentanter danner 
netværk og mødes til sociale arrangementer 
arrangeret af de unge, hvor netværket lærer 
hinanden at kende.

Unge og virksomhedsrepræsentanter mødes 
i netværket for at undersøge fælles interesser, 
værdier	og	social	kemi	og	finde	frem	til	hvem	de	
kunne tænke sig at arbejde sammen med.

”NExTWORK spillet” er et centralt element 
til netværksmøderne og går ud på at opdage 
fælles interesser og lære hinanden bedre at 
kende. Det er designet til at facilitere samtaler og 
diskussioner, hvor de unge kan vise sig selv ud 
fra deres potentialer, interesser og nysgerrighed 
frem for deres problemer.

Virksomhedsrepræsentanter bruger hinanden til 
at løse de udfordringer, som opstår hen ad vejen 
i arbejdet med de unge og henter sparing hos 
ungevejlederne.

De deler tilgange til arbejdet med ungegruppen, 
de støtter og udfordrer hinanden samt lærer af 
hinandens erfaringer.

De bruger hinanden og deres øvrige forbindelser 
i lokalområdet til at skabe relevante muligheder 
for de unge, og hjælpe dem videre mod job, 
læreplads eller uddannelse.
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3. 
De unge deltager i 
netværksgrupper 
- også når de forlader 
NExTWORK

4. 
Fokus på deltagelse og 
kontakt som et skridt på 
vejen til mødestabilitet

De unges erfaring fra arbejdspladsen forstærkes 
via deltagelse i ugentlige netværksgrupper 
faciliteret af en ungevejleder.

Sammen med andre unge, som også er i praktik 
udvikler de deres arbejdsidentitet, som er med 
til at give retning og gøre det nemmere at se sig 
selv i uddannelse og job.

I netværksgrupperne bliver de unge mødt som 
arbejdende, vidende og kompetente. 

Udfordringer eller problemer på arbejdspladsen 
behandles som en mulighed for læring, og de 
unge støtter og fejrer hinanden gennem deres 
op- og nedture i deres praktikforløb.

Når unge forlader NExTWORK tilbydes 
de at deltage i netværksgrupperne i en 
overgangsperiode og bliver på den måde 
rollemodeller for de øvrige unge samtidig med at 
overgangen til uddannelse eller job understøttes, 
med det formål at styrke fastholdelsen.

De unge, for hvem mødestabilitet er en 
udfordring, støttes i at udvikle konkrete 
strategier, som kan bane vejen for større 
mødestabilitet

Ungevejlederne fokuserer på at være i kontakt 
med de unge, og insistere på at de er en del 
af NExTWORK, samtidig med at de får tid og 
plads til at blive mere stabile. Den vedholdende 
kontakt sigter på at gøre vejen til fremmøde 
kortere og reducere frafald. 

Samtidig arbejder ungevejlederne med 
virksomhedsrepræsentanterne for at skabe 
tolerance og forståelse for denne tilgang.

Opbygningen af relationer baseret på tillid 
og gensidige forventninger er et kernepunkt 
i forholdet mellem ung og ungevejleder, 
ung og virksomhedsrepræsentant, samt 
virksomhedsrepræsentant og NExTWORK 
teamet.
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NExTWORK principperne beskriver hvordan NExTWORK som service 
er struktureret. Principperne forklarer kort de dynamikker, relationer og 
fokusområder, som er særlige for måden NExTWORK møder de unge 
og virksomhederne på.

#1  
ARBEJDE FØRST
I stedet for teoretisk klasseundervisning og abstrakte forberedelses 
aktiviteter, skaber NExTWORK mulighed for at de unge kan bidrage 
og udvikle sig gennem reelle arbejdserfaringer i virksomheder, danne 
relationer	til	virksomhedsledere	og	kollegaer,	og	derigennem	finde	
retning mod uddannelse eller job.

#2  
SOCIAL KEMI
NExTWORK skaber muligheder for at unge og 
virksomhedsrepræsentanter kan møde hinanden på nye 
måder for at spotte interessefællesskaber og skabe personlige 
relationer. Social kemi er forudsætningen for både de unges og 
virksomhedsrepræsentanternes engagement i hinanden. 

NExTWORK principper
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#3  
ET AKTIVT VALG 
NExTWORK giver de unge muligheder for at tage aktive valg, afprøve 
interesser	og	finde	retning.	Aktive	valg	skaber	ejerskab	og	grobund	for	
at den unge tager kontrol over deres egen situation. 

#4 
MIX IT UP
NExTWORK skaber mulighed for at unge kan danne nye positive 
netværk på arbejdet, og med andre unge, frem for at fastholde dem 
med andre arbejdsløse unge i samme situation.

#5 
POTENTIALE FREM FOR BEHOV  
Fremfor	at	sætte	de	unge	i	en	modtagerposition,	og	forsøge	at	opfylde	
deres behov, møder NExTWORK de unge ud fra deres potentiale. 
NExTWORK støtter de unge i at gøre brug af de muligheder, som 
findes	i	netværket.	Dette	opfordrer	til	ejerskab	og	udvikling	af	egne	
evner frem for passiv modtager.
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Eksempler på resultater

Efter 9 måneders prototype-afprøvning i Roskilde Kommune har vi 
set følgende eksempler på resultater, bevægelser og udvikling for 
henholdsvis de unge og virksomhedrepræsentanterne.

DE UNGE
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VIRKSOMHEDSREPRÆSENTANTER
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2.
NExTWORK for 
virksomheder

Servicebeskrivelse 
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NExTWORK for virksomheder

Virksomhedsrepræsentanter deltager i NExTWORK 
for at:

-  tilbyde praktikpladser til en gruppe lokale unge
-  møde og netværke med andre lokale     
   virksomhedsledere og repræsentanter
-  samarbejde om at forbedre fremtidsmulighederne og   
   gøre en mærkbar forskel for en gruppe af ledige unge
-  styrke personlige ledelsesmæssige evner og    
   kompetencer
- udvikle og styrke den lokale fremtidige arbejdsstyrke

NExTWORK styrker virksomhedsrepræsentanternes 
evne og kapacitet til at arbejde med de unge ved at:

-  facilitere jævnlige netværksmøder, hvor       
   virksomhedsrepræsentanterne samarbejder om at      
   skabe relevante muligheder for de unge og om at løse  
   problemer
-  styrke den enkeltes ledelsesmæssige evner gennem   
			refleksion,	og	muligheden	for	at	dele	perspektiver	
   og tilgange med andre virksomhedsrepræsentanter og   
   de unges ungevejledere 
-  synliggøre forskellige former for udvikling, og små og   
   store bevægelser som de unge tager via    
   virksomhedsrepræsentanternes egne observationer 
   og faglige input og sparring med ungevejlederne
-  synliggøre den samlede udvikling for ungegruppen,   
   som virksomhedsnetværket bidrager til 

For	at	reducere	antallet	af	unge	mellem	18	og	29	år	på	passiv	
forsørgelse, som står uden uddannelse eller arbejde, engagerer 
NExTWORK de lokale virksomheder og forretningsdrivende i at tilbyde 
praktikpladser, og styrker deres evne til at lede de unge og fremme 
deres potentialer.

Derudover støtter NExTWORK 
virksomhedsrepræsentanternes arbejde ved at:

- sikre tæt sparring og dialog mellem den unge,    
  ungevejlederen og virksomhedsrepræsentanten
- støtte og forstærke den læring og udvikling, som de   
		unge	gennemgår	på	arbejdspladsen	via	refleksion	og		 	
		støtte,	som	finder	sted	i	den	unges	netværksgruppe
- være tilgængelig, hvis akutte spørgsmål eller         
  situationer opstår
- fjerne administrativt bøvl, og stå for etablering af   
  praktikaftaler, forsikring m.m. 

Vi forventer at virksomhedsrepræsentanternes 
deltagelse vil føre til at flere virksomheder:

-		tilbyder	flere	praktikmuligheder	i	netværket
-		skaber/faciliterer	flere	jobmuligheder	og	lærepladser		 	
   for de unge
-  i stigende grad fastholder yngre medarbejdere og   
    reducerer antallet af udskiftninger i denne gruppe
-  rekrutterer nye medarbejdere blandt de unge
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Hvad siger virksomhedsrepræsentanterne
Udtalelser fra virksomhedsrepræsentanter, der deltog i afprøvningen af NExTWORK i Roskilde

De unges oplevelser i det nuværende beskæftigelsessystem er 
fragmenterede. Mange dropper ind og ud af aktiveringstilbud eller 
oplever forløb, der ikke bygger meningsfuldt oven på hinanden. 
NExTWORK har til formål at fokusere på processen frem for det enkelte 
praktikforløb.	Fokus	for	de	unges	deltagelse	i	NExTWORK	er	at	skabe	
en udviklingsrejse, der skaber mulighed for at de unge kan udvikle og 
afprøve nye færdigheder samt danne nye relationer med jævnaldrende 
og	lokale	virksomhedsrepræsentanter,	som	gør	det	muligt	at	finde	
retning og opbygge robusthed og selvtillid på vejen mod uddannelse og 
job.  

“I firmanetværket får man 
andre perspektiver på arbejdet 
med de unge, men det kan også 
skabe værdi på bundlinjen. Det er 
win win, og jeg tror ikke man skal 
være bange for at tænke forret-
ningsdelen endnu mere ind i det

Morten Larsen, ejer af  
Åvang Byg Anlæg og Park

* Læs mere om Morten Larsen og Henrik Brissons erfaringer med at 
deltage i NExTWORK på side 40-43.

“Vi er så vant til at man skal 
flytte sig hele tiden, men jeg 
har fået en forståelse for at de 
mikroskopiske skridt som de unge 
tager også betyder noget

Henrik Brisson, 
production supervisor 

hos Thermo Fisher Scientific
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“Der er så mange ressourcer 
hos den her gruppe unge. Det 
kræver bare den rigtige støtte og 
det rigtige setup

Hanne Andersen, 
receptionschef

Comwell Hotel Roskilde

“Vi er så vant til at man skal 
flytte sig hele tiden, men jeg 
har fået en forståelse for at de 
mikroskopiske skridt som de unge 
tager også betyder noget

Henrik Brisson, 
production supervisor 

hos Thermo Fisher Scientific
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Virksomhedsprofil 
på	NExTWORK	web	platform

Værdi for virksomheder

Hvad får virksomhedsrepræsentanterne ud af at deltage:

-  Mulighed for at arbejde med et ungt menneske, som   
   har valgt deres virksomhed

-  Mulighed for at gøre en forskel for et ungt menneske   
   og bidrage til en positiv udvikling

-  Netværk og mulighed for at bygge stærke relationer      
   til andre lokale virksomhedsledere og medarbejdere
   
-  Ledelseserfaring

Virksomhedsnetværkets hovedmålsætning:

Vores mission er at skabe et stærkt lokalt 
virksomhedsnetværk,	så	vi	i	samlet	flok	kan	håndtere	de	
unge, som ellers er i risiko for at blive tabt og stå uden 
udddanelse og udenfor arbejdsmarkedet. Vores arbejde 
i netværket går ud på at tilbyde praktikpladser, og 
udvikle de unge gennem erfaringer med arbejdslivet. 

Hvad får virksomheden ud af at deltage:

-  Øget evne til at inkludere og fastholde yngre    
   medarbejdere

-  Udvikling af lokal arbejdskraft og styrkelse af    
   fremtidigt rekrutteringsgrundlag

-  Netværk til andre virksomheder

-  Medarbejderudvikling

-		CSR	arbejde	(og	evt.	certificering)

-  Arbejdskraft
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NExTWORK BRANDING FOR VIRKSOMHEDER

NExTWORK Badge 
til ekstern kommunikation

Virksomhedsprofil 
på	NExTWORK	web	platform

NExTWORK diplom med feedback 
til virksomheden fra praktikanten

Hvad får virksomheden ud af at deltage:

-  Øget evne til at inkludere og fastholde yngre    
   medarbejdere

-  Udvikling af lokal arbejdskraft og styrkelse af    
   fremtidigt rekrutteringsgrundlag

-  Netværk til andre virksomheder

-  Medarbejderudvikling

-		CSR	arbejde	(og	evt.	certificering)

-  Arbejdskraft
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Hvilke virksomheder kan deltage i NExTWORK?

I større virksomheder har en ung mulighed for at 
afprøve	flere	forskellige	arbejdsområder,	og	møde	
mange forskellige mennesker, hvilket appellerer til 
nogle unge. I mindre virksomheder har den unge 
mulighed for at indgå i mindre arbejdsfællesskaber, 
hvilket appellerer til andre unge med mere behov for 
tryghed og overskuelighed. Det er ligeledes vigtigt, 
at der er virksomheder fra forskellige brancher med 
i netværket. Det giver de unge en bredere vifte af 
valgmuligheder, samt mulighed for at afprøve forskellige 
erhvervsretninger og opdage nye faginteresser. 

Samtidig er det en styrke for virksomhedsnetværket 
at der er en diversitet blandt virksomhederne 
- både størrelses- og branchemæssigt, så 
virksomhedsrepræsentanterne kan udvidde 
deres netværk og skabe nye kontakter og 
forretningsmuligheder for hinanden.

Miks af brancher
Kultur og kreative erhverv

Bygge og anlægsvirksomhed

Hotel og restauration 

Service og pleje

Industri og fremstilling

Kontor, information og viden

Detailhandel

Hvem er virksomhedsrepræsentanten?
Ejere, ledere, mellemledere eller medarbejdere i små og 
mellemstore virksomheder, samt fra lokale afdelinger af 
større nationale/globale kæder eller organisationer.

NExTWORK optager alle typer virksomheder i netværket, men tilsigter 
at have en bred spredning af både brancher og størrelser af hensyn til 
de unges valgmuligheder, og for at skabe forretningsmæssig værdi for 
virksomhedsrepræsentanterne.

Kriterier for deltagelse
Virksomheder kan blive en del af NExTWORK:

- hvis virksomhederne har relle arbejdsopgaver at 
tilbyde den unge.

- hvis virksomheden er villig til at udpege en 
kontaktperson, der har den primære kontakt med den 
unge på arbejdspladsen.

- hvis ledere eller ansatte giver udtryk for at det er muligt 
for dem at sætte tid af til et virksomhedsnetværksmøde 
hver sjette uge. Deltagelse i disse møder er et krav, med 
forståelse for at der naturligvis kan være gange, hvor 
virksomheden er forhindret.

- hvis virksomheden har et ønske om at inkludere et ungt 
mennekse på deres arbejdsplads, og ikke udelukkende 
er interesseret i gratis arbejdskraft.
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1. LILLE VIRKSOMHED
3-7 medarbejdere
Fx	et	tømrerfirma

Hvem deltager typisk?
Ejeren deltager i netværksmøder og har den daglige 
kontakt med den unge

Motivation for at deltage:
-  Netværke og skabe forretningsmuligheder lokalt
-  Ønske om at engagere sig i at udvikle lokalsamfundet
-  Genkender behovet for at forbedre mulighederne for   
   lokale unge
-  Har evt. personlige erfaringer med at have “kæmpet   
   sig op”

2. FRANCHISE / UNDERAFDELING
10-20 medarbejdere
Fx	en	mindre	butikskæde

Hvem deltager typisk?
Områdeleder eller HR ansvarlig deltager i 
netværksmøder. Afdelingsleder/butikschef har den 
daglige kontakt med den unge og sparring med 
ungevejleder - deltager nogle gange i netværksmøder.

Motivation for at deltage:
-		Behov	for	at	fastholde	og	udvikle	kvalificerede		 	
   medarbejdere samt reducere omkostninger forbundet   
   med stor medarbejderudskiftning
-  Mangler udviklingsmuligheder for afdelingsledere
-  Lokal forankring

3. SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
5-20 medarbejdere
Fx	café	eller	kulturvirksomhed

Hvem deltager typisk?
Ejeren deltager i netværksmøder. Vedkommende eller 
en ansat har den daglige kontakt med den unge og 
ungevejledere

Motivation for at deltage:
-  Engageret i lokalsamfundet
-  NExTWORKs mission stemmer overens med    
   virksomhedens og medarbejdernes værdier
-  Genkender behovet for at forbedre mulighederne for   
   lokale unge
-  Ønske om at danne netværk lokalt

4. MELLEMSTOR / STØRRE VIRKSOMHED
80-350 ansatte
Fx	produktionsvirksomhed

Hvem deltager typisk?
HR/CSR ansvarlig eller afdelingsleder deltager i 
netværksmøder. Vedkommende har løbende kontakt 
med den unge og ungevejleder. Andre ansatte, under 
ledelse af afdelingslederen, har den daglig kontakt med 
den unge 

Motivation for at deltage:
-		Føler	et	socialt	ansvar	som	en	større	arbejdsgiver	i		 	
   lokalområdet
-  Vil gerne demonstrere social ansvarlighed lokalt og   
   overfor kunder og samarbejdspartnere
-  Mangler udviklingsmuligheder for afdelingsledere og   
   andre medarbejdere
-  Vil gerne investere i at udvikle og fastholde fremtidig   
   arbejdskraft 

EKSEMPLER PÅ 4 FORSKELLIGE VIRKSOMHEDSTYPER I NExTWORK:
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Virksomhedskonsulentens arbejde

Virksomhedskonsulenten
Det er virksomhedskonsulentens vigtigste rolle, at skabe 
engagement og bygge relationer til virksomhederne, 
og hele tiden sørge for at styrke relationen mellem 
virksomhedsrepræsentanterne og NExTWORK. Dette 
gøres igennem 4 kerneprincipper samt en række 
konkrete arbejdsopgaver og virksomhedsrettede 
aktiviteter.

1. 
Virksomhedsrepræsentanten har vigtig viden og 
kompetencer
Virksomhedsrepræsentanterne er kompetente; 
de kommer med noget værdifuldt og brugbart 
til NExTWORK, nemlig praktik/arbejdspladser og 
åbenheden over for de unge. Virksomhedskonsulenten 
understreger deres viden og kompetencer, og 
er	klar	til	at	facilitere	læring	og	reflektion,	når		
virksomhedrepræsentanternes undervejs i arbejdet med 
de	unge,	flytter	sig	til	en	spørgende	og	undersøgende	
position.

2. 
Holistisk tilgang til virksomheden
Virksomhedskonsulenten skal interessere sig 
for virksomheden som sådan, og ikke kun for 
virksomhedens relation til den unge. Nysgerrighed, 
interesse samt forståelse for virksomhedens 
organisation og kultur er med til at opbygge tillid 
mellem virksomhedsrepræsentanten og NExTWORK 
samt give virksomhedskonsulenten en forståelse for de 
muligheder,	der	findes	for	en	ung	i	den	pågældende	
virksomhed.

4 PRINCIPPER FOR VIRKSOMHEDSKONSULENTENS 
ARBEJDE

3. 
Problemer kan styrke relationen
Problemer eller udfordringer i relationen 
mellem ung og virksomhed kan resultere i større 
engagement hos virksomhedsrepræsentanten 
og en styrkelse af relationen, både mellem den 
unge og virksomhedsrepræsentanten, og mellem 
virksomhedsrepræsentanten og NExTWORK. 
Virksomhedskonsulenten skal ikke være bange 
for at problemer og udfordringer vil opstå - det 
vil de gøre undervejs. Derimod er dette en 
anledning til at virksomhedskonsulenten og 
ungevejlederne kan understøtte engagementet hos 
virksomhedsrepræsentanterne yderligere ved at lytte 
og samarbejde omkring løsninger. På den måde bliver  
“problemer” en mulighed for fælles læring og styrkelse 
af relationen.
 
4. 
At skabe alternative fortællinger 
om udvikling hos unge
Arbejdet med de unge kickstarter for mange 
virksomhedsrepræsentanter et skifte i deres 
forståelse af, hvordan man som leder kan understøtte 
udvikling hos unge og fremme deres potentialer. 
Virksomhedskonsulenten er med til at facilitere 
virksomhedsrepræsentanternes læringsrejse og 
skabe alternative og mere rummelige og nuancerede 
fortællinger om udvikling og fremskridt hos gruppen af 
unge.

* Læs mere om de 4 principper for virksomhedskonsulentens arbejde 
og se konkrete eksempler i appendiks del A side 92.
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* Læs mere om virksomhedskonsulentens arbejde og 
virksomhedsrettede aktiviteter i appendiks del A side 105

VIRKSOMHEDSRETTEDE AKTIVITETER:

Virksomhedsnetværksmøder
Virksomhedsrepræsentanterne mødes hver sjette 
uge for at dele erfaringer og spare med hinanden 
omkring arbejdet med de unge. Disse møder er 
faciliteret af virksomhedskonsulenten med deltagelse af 
ungevejleder.

Events for hele netværket
Virksomhedsrepræsentanterne deltager i 
netværksevents ca. hver 3. måned med de unge i 
netværket. Mulighed for at netværke med de unge, evt. 
finde	ny	praktikant	og	opleve	hvordan	de	unge	udvikler	
sig. 

Afhjælpe administrativt bøvl
Virksomhedskonsulenten står for at håndtere 
administrationen i forbindelse med etablering af 
praktikaftaler, så administrationsbyrden lettes for 
virksomhedsrepræsentanten.

Virksomhedsbesøg
Virksomhedsbesøg foretages af virksomhedskonsulenten 
for at øge kendskabet til virksomhederne, bygge 
relationer til virksomheds-repræsentanten og følge de 
unges forhold og muligheder her. 

Facebook gruppe
Udover mail og telefon bruges en lukket 
Facebook	gruppe	som	kommunikationsplatform.	
Virksomhedsrepræsentanterne deler opdateringer, 
jobopslag og erfaringer fra arbejdet med de unge.

1:1 sparring og opfølgning
Løbende støtte til virksomhedsrepræsentanterne fra 
NExTWORK teamet. Dette gælder både coaching i 
forhold til arbejdet med de unge, og støtte til at løse 
problemer, der opstår undervejs.

Virksomhedsnetværksmøde i 
NExTWORK i Roskilde
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Hvordan NExTWORK styrker virksomhedsrepræsentanterns 
kapacitet til at arbejde med de unge

1.  
Samarbejde og problemløsning i 
netværket
Virksomhedsrepræsentanterne samarbejder på tværs om at 
skabe relevante muligheder for de unge. De deler perspektiver 
på arbejdet med de unge og samarbejder om at løse 
problemer og udvikle tilgange til udfordringer, som opstår 
undervejs. 

2. 
Ledelsesudvikling

Arbejdet med de unge og deltagelse i virksomhedsnetværket 
bidrager	til	øget	refleksion	omkring	personlig	ledelsesstil.	
På virksomhedsnetværksmøderne er der tid til læring og 
diskussion omkring, hvordan arbejdet med de unge fører til 
nye indsigter omkring de enkelte virksomheders kultur og de 
enkelte virksomhedsrepræsentanters ledelsesmæssige styrker 
og udviklingspotentialer.*
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3.  
Fremhævelse af netværkets 
resultater  
Virksomhedsnetværkets samlede resultater og bidrag til at 
udvikle ungegruppen monitoreres og indsamles digitalt. 
Dette vises og visualiseres på virksomhedsnetværksmøderne. 
Disse resultater bidrager til at skabe alternative 
fortællinger om udvikling hos de unge og bevidstgøre 
virksomhedsrepræsentanterne omkring både små og 
store skridt som de unge tager. Samtidig fungerer 
det som anerkendelse og yderligere motivation for 
virksomhedsnetværkets arbejde.**

2. 
Ledelsesudvikling

Arbejdet med de unge og deltagelse i virksomhedsnetværket 
bidrager	til	øget	refleksion	omkring	personlig	ledelsesstil.	
På virksomhedsnetværksmøderne er der tid til læring og 
diskussion omkring, hvordan arbejdet med de unge fører til 
nye indsigter omkring de enkelte virksomheders kultur og de 
enkelte virksomhedsrepræsentanters ledelsesmæssige styrker 
og udviklingspotentialer.*
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To case historier fra afprøvningen af NExTWORK i Roskilde

“I firmanetværket får man 
andre perspektiver på arbejdet 
med de unge, men det kan også 
skabe værdi på bundlinjen. Det 
er win win, og jeg tror ikke 
man skal være bange for at 
tænke forretningsdelen endnu 
mere ind i det

Morten Larsen, 
ejer af  Åvang Byg Anlæg og Park

“Jeg mener, at det er vigtigt, at virksomhedsnetværket 
er utrolig stærkt i forhold til at vi kan håndtere de unge 
i samlet flok” siger Morten Larsen. Morten Larsen 
er leder og ejer af  entreprenørvirksomheden Åvang 
Byg Anlæg og Park, der tæller 8 ansatte. Morten har 
indtil videre haft to NExTWORK praktikanter i sin 
virksomhed og deltaget flittigt i netværksmøder og 
arrangementer med de unge. Mortens beslutning om 
at deltage i NExTWORK bunder i et ønske om at give 
noget tilbage. Han husker dog, at han indledningsvist 
havde nogle reservationer omkring sin deltagelse:
“Når man hører ordene ‘utilpassede unge’ skaber det 
jo en masse fordomme og billeder af  misbrugere eller 
lignende. Da vi mødte de unge, fandt vi hurtigt ud 
af, at det ikke er hele historien.” Han fortsætter; “Jeg 
oplevede at jeg godt kunne have en forventning til, at 
de kunne skabe værdi i min virksomhed.”

Netværkstilgangen er win win
En anden central motivation for at deltage i  
NExTWORK er netværkstilgangen. Morten ser 
fordele ved at deltage i netværksmøderne, både for at 
vende nogle af  de udfordringer som arbejdet med de 
unge kan medføre, men også som en mulighed for at 
skabe nye forretningsrelationer;
“I firmanetværket får man andre perspektiver på 
arbejdet med de unge, men det kan også skabe værdi 
på bundlinjen. Det er win win, og jeg tror ikke man 
skal være bange for at tænke forretningsdelen endnu 
mere ind i det” siger Morten og fortsætter: “I min 
verden er det relationerne, der er vigtige for at kunne 
løfte denne opgave”  
Morten har også tilbudt og gjort brug af  sit 
eget netværk i forhold til at udvide kredsen af  
virksomheder, som deltager i NExTWORK. For ham 
handler det også om at bidrage til at udvikle de unge, 
- en udvikling der blev synliggjort for ham under den 
anden praktik workshop i starten af  februar; 

“Langt de fleste kiggede mig i øjnene, når vi talte 
sammen. Det gjorde de ikke under den første 
workshop tilbage i september. For mig er det et klart 
tegn på at de har udviklet sig og fået mere selvværd”  
mener Morten. 
    
Man lærer noget hver dag
Morten oplever stor belønning ved at være vidne til 
den udvikling som de unge gennemgår, men han har 
også selv lært meget ved at deltage:
“Jeg plejer at sige, at det har været en skidt dag, hvis 
man ikke har lært noget nyt, og jeg lærer selv en 
masse om at håndtere mennesker.” siger Morten og 
uddyber: 
“Når man driver en travl virksomhed, er man vant 
til at have ansatte, der møder hver dag og gør deres 
arbejde. Med de unge skal man stoppe op og tage 
sig tid til at vise, hvordan man gør tingene og det er 
faktisk meget belønnende at lære fra sig og dele sin 

NETVÆRKSTILGANGEN ER DET VIGTIGSTE ELEMENT
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Om virksomheden
Åvang Byg Anlæg og Park er en alsidig virk-
somhed, der rummer anlægsgartnere, tømrer 
og jord og beton folk. Firma er ejet af  Morten 
Larsen. Der er i snit 8 folk i gang på firmaets 
varierende opgaver, og en stor del af  arbejdet 
foregår udendørs og er fysisk arbejde så som 
murer og anlægsarbejde, belægning, jord og 
beton. Derudover står Åvang også for vedlige-
hold af  grønne områder og glatførebekæm-
pelse i vinterhalvåret. Hos Åvang kan en ung 
således prøve kræfter med forskellige områder 
af  håndværkerfagene. Arbejdet foregår i 
mindre teams, og Morten er den faste 
kontaktperson, som den unge altid vil kunne 
få fat på. 

viden.” 

Virksomhederne er aktive deltagere 
Når Morten gør status over sin deltagelse i 
NExTWORK, peger han på muligheden for aktivt 
at kunne påvirke udviklingen af  projektet, som en 
værdifuld egenskab:
“Det gode ved NExTWORk er at det er en process, og 
at man som virksomhed er deltagende i udviklingen. 
Det er ikke sat i bås af  det offentlige, og der lyttes til 
virksomhedernes ønsker og problemer.” Netop det at 
mobilisere virksomhederne som aktive deltagere i at 
løse udfordringen omkring gruppen af  unge, mener 
Morten er en unik mulighed: 
“Danmark er bygget på mellemstore virksomheder, 
og der er masser af  energi i det vækstlag som man 
kan trække på. Virksomhederne er gode til at køre 
hinanden op, hvis man kan samle og engagere dem.” 
siger han.

Morten og praktikanten Jonas
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“Vi er så vant til at man 
skal flytte sig hele tiden, 
men jeg har fået forståelse 
for at de mikroskopiske 
skridt, som de unge tager 
også betyder noget.

Henrik, Thermo Fisher

Thermo Fisher har haft to praktikanter i to 
forskellige afdelinger af  virksomheden. Thermo 
Fisher har været repræsenteret af  Henrik, som er 
teamleder for et større hold ansatte i produktionen 
og Karina som er koordinator. Henrik og Karina 
har deltaget flittigt i virksomhedsnetværks-møder, 
arrangementer med de unge og løbende gjort brug 
af  sparring med de unges netværksgruppeledere 
og de øvrige virksomhedsrepræsentanter. Henrik 
og Karina har stået for løbende opfølgning og 
kontakt med de to unge, mens deres medarbejdere 
i produktionen har haft den daglige kontakt 
med de unge. Karina bor i samme by som en 
af  praktikanterne og har hver morgen i hele 
praktikforløbet givet hende et lift på arbejde.
Vi fanger Henrik for at høre mere om hans 
oplevelse af  at deltage i NExTWORK, og hvorfor 
han valgte at deltage:  “Jeg mener, at vi som større 
virksomhed i lokalområdet har en forpligtelse 
til at hjælpe de her unge mennesker med at 
komme på ret køl. Jeg blev varm på at være med 
i NExTWORK, fordi det var en mulighed for at 
give et ungt menneske en chance, og helt egoistisk 
føler jeg en tilfredsstillelse ved at kunne se at 
man har været med til at gøre en forskel i et ungt 
menneskes liv.”
     
Forberedelse og viden om de unge 
Henrik har efterspurgt mere forhåndsviden om de 
unge i projektet. Henrik siger, “vi ville gerne have 
været bedre klædt på fra starten i forhold til hvilke 
unge vi kunne forvente at møde”. Han fortsætter, 
“for os drejer det sig om at blive bedre til at spørge 
ind til de unge og støtte dem på den bedste måde”. 
Henrik har dog undervejs også erfaret, at ingen 
sidder med en samlet mængde viden om de unge. 
For ham har det også handlet om bekymringen for 
at kunne håndtere eventuelle udfordringer, som 

kunne opstå undervejs med den unge;
“man kan sammenligne de unge lidt med en 
sæbeboble. Vi vil så gerne have dem til at svæve, 
men der kan så nemt ske et eller andet, der får det 
hele til at briste” siger Henrik. Derfor mener han at 
det tætte samarbejde omkring den unge er vigtigst i 
begyndelsen, for at alle kommer godt fra start.
     
Mikroskopiske men betydningsfulde skridt  
At bidrage til en positiv udvikling i de unges liv har 
været Henriks personlige motivation for at være med i 
NExTWORK. Undervejs har han dog oplevet, at det 
kan være svært at se om den unge egentlig udvikler sig, 
- og her har sparring med de unges kontaktpersoner 
været altafgørende. Henrik fortæller, “Gå-hjem-mødet 
var meget givende i forhold til at forstå, hvad udvikling 
og success også kan være. Vi er så vant til at man skal 
flytte sig hele tiden, men jeg har fået forståelse for, 
at de mikroskopiske skridt som de unge tager også 
betyder noget”. Han fortsætter;
“Success kan fx godt være at møde op på arbejde 
hver dag. Det er en forskellig størrelse fra menneske til 
menneske”

NYE PERSPEKTIVER PÅ UDVIKLING OG SUCCESS
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En sidegevinst for de øvrige medarbejdere
Efter første praktikperiode har Thermo 
Fisher valgt at blive hvilende medlem af  
virksomhedsnetværket for en periode. Henrik 
vurderer, at det har været krævende for 
hans medarbejdere at integrere de unge på 
arbejdspladsen, men fortæller samtidig også at der 
har været uforudsete sidegevinster ved arbejdet, 
“jeg kan mærke på mine medarbejdere, at de har 
fået meget ud af  at mærke, at de rent faktisk har 
bidraget til at hjælpe et ungt menneske, som har 
haft det svært”
Efter endt praktik har Henrik således ansat en af  
praktikanterne i sin afdeling,
“Han er en dygtig fyr og han er meget svær ikke at 
kunne lide.” Henrik fortsætter,
“Hvis man måler success i beskæftigelse, så er vi 
jo lykkedes med ham. Men jeg synes også at vi 
er lykkedes med at få ham stabiliseret, først og 
fremmest pga. ham selv, men også gennem hans 
tilknytning her og i NExTWORK projektet”

Opdatering:
Henrik og Thermo Fisher har efter en periode 
som hvilende medlemmer, valgt at blive aktive i 
virksomhedsnetværket og tilbyde praktikpladser til 
unge igen.

Om virksomheden
Thermo Fisher Scientific er en global medi-
co virksomhed, som udvikler og producerer 
test og forskningsudstyr til medicinalin-
dustrien. Thermo Fisher Roskilde ligger i 
Kamstrup uden for Roskilde by og er en 
stor arbejdsplads i lokalområdet med ca. 
350 ansatte. Størstedelen af  Thermo Fisher 
Roskilde er et produktionssite og produk-
tionsmedarbejderne arbejder i skiftehold i 
døgnets 24 timer. 

Henrik og Karina til 
møde i virksomhedsnetværket
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3.
NExTWORK  
for unge

Servicebeskrivelse 
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NExTWORK for unge

Unge deltager i NExTWORK for at:

-		prøve	kræfter	med	arbejdslivet	og	derigennem	finde		 	
   frem til egne styrker, evner og interesser 
-		finde	retning	og	motivation	i	forhold	til	uddannelse		 	
   og/eller job
-  udvikle resiliens og strategier for at kunne håndtere      
   og fastholde et arbejdsliv på trods af helbredsmæssige  
   eller sociale udfordringer

NExTWORK styrker de unges evne til at finde retning 
og fastholde uddannelse eller beskæftigelse ved at:

-			forbinde	de	unge	til	et	eller	flere	praktikforløb og       
				muligheden	for	at	afprøve	sig	selv	og	finde	frem	til	en		
    personlig meningsfuld retning 

-   skabe nye indgange til job og uddannelse - nemlig       
    via et virksomhedsnetværk, som øger deres 
    muligheder og netværk i forhold til fremtidig    
    beskæftigelse

-   øge de unges evne til at håndtere og lære af både   
    success og nederlag gennem deltagelse i ugentlig      
				refleksion	i	netværksgrupper sammen med    
    andre unge

-   træne ungevejledere i NExTWORKs kerneprincipper       
    om at møde de unge som arbejdende, vidende og        
    kompetente og udvikle de unges potentiale (se side   
    56-57)

NExTWORK skaber betingelserne for at unge kommer ud af passiv 
forsørgelse,	og	finder	retning	i	forhold	til	uddannelse	og	job.	Unge	
deltager i NExTWORK, og bliver en del af et virksomhedsnetværk, som 
tilbyder praktikpladser og arbejdserfaring. Herigennem får de  unge nye 
relationer,	skaber	motivation	og	finder	retning	for	at	starte	og	fastholdes	i	
uddannelse eller job.

Vi forventer at deltagelse vil føre til at flere unge:

-		finder	retning,	opbygger	tro	på	egne	evner,	og		 	
   realiserer deres personlige potentiale 

-  styrker deres personlige og sociale kompetencer samt  
   selvværd og vedholdenhed

-  starter og færdiggør en (kompetencegivende)   
   uddannelse eller afklares til anden støttet indsats

-  fastholder job og uddannelse, så frafald og perioder   
   uden for beskæftigelse reduceres
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Hvilke unge er NExTWORK for?

NExTWORK er for unge mennesker mellem 18 og 29 år, som står 
udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet og er på offentlig 
forsørgelse. Det er unge, som har et uudnyttet potentiale og for hvem de 
traditionelle veje ind på arbejdsmarkedet ikke fungerer. Det er unge som 
er	motiverede	af	at	prøve	kræfter	med	arbejdslivet	for	at	finde	retning	
mod	uddannelse	og	job.	Her	følger	fire	forskellige	typer	unge,	som	
NExTWORK henvender sig til. 

Sophia, 23 år
 » Kreativ
 » Stille
 » Lavt selvværd 
 » Vil gerne arbejde for at finde ud af hvad hun er   

 god til
 » Er hjemløs for tiden

Uddannelse:
Har afsluttet 9. klasse, men har ellers ingen uddannelse

Trives i et miljø med:
-  klare rammer 
-  forventninger og rutiner for dagligdagen
-  mulighed for masser af feedback, så hun kan lære og    
   komme over sin usikkerhed

Ali, 21 år
 » Udadvendt 
 » Til tider højtråbende
 » Arbejdsom
 » Søger anerkendelse

Uddannelse:
Har startet 2 forskellige grundforløb, men er droppet ud 
fordi	han	ikke	kunne	finde	en	læreplads

Trives i et miljø med:
-		gensidig	respekt	og	anerkendelse	fra	én	han	ser	op	til
-  mange praktiske/ fysiske opgaver 
-  en direkte tone
-  mulighed for at møde nye mennesker og få netværk
-  ros for godt arbejde og faste konsekvenser hvis han   
   ikke lever op til aftaler

*	NExTWORK	optager	både	aktivitetsparate	og	uddannnelsesparate.	Læs	mere	om	de	specifikke	målgruppekriterier	på	side	75-77		
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Laurits, 19 år
 » Intelligent og kvik
 » Introvert 
 » Forskudt døgnrytme
 » Vil gerne prøve flere forskellige ting for at finde   

 retning
 » Har et til tider omfattende stofmisbrug

Udannelse:
Droppet ud af gymnasiet og kæmper med en 
depression

Trives i et miljø med:
-  tolerance overfor hans udfordringer i forhold til     
   mødestabilitet
-  en chef han har en god personlig kemi med og føler   
			sig	tryg	ved	-	måske	endda	én	som	vil	sende	ham	sms			
   hver morgen

Camilla, 25 år
 » Vil gerne hjælpe andre
 » Elsker dyr 
 » Lider af social angst og er ved at blive udredt for   

 yderligere diagnoser 
 » Ryger hash et par gange om ugen

Uddannelse:
Flere	afbrudte	forløb,	mangler	9.	klasse

Trives i et miljø med:
-		strukturerede	og	klart	definerede	opgaver,	der	ikke		 	
   kræver at hun skal planlægge
-  en kollega/ chef som kan sætte hende i gang med   
   opgaver i løbet af dagen
-  et trygt og roligt miljø - bliver utilpas i større      
   forsamlinger
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Værdi for unge

NExTWORK BESKREVET AF DE UNGE SELV:

"Når man bliver en del af NExTWORK, får man 
mulighed for at prøve forskellige ting af, blive klogere 
på hvad det vil sige at være på en arbejdsplads og finde 
ud af hvad man gerne vil med sit liv."

"Man bliver taget seriøst, som en medarbejder på 
arbejdspladsen, får kollegaer og der er faktisk brug for 
én, hvilket giver noget at stå op til."

"Man bliver del af et netværk af virksomheder og andre 
unge, så man står ikke alene med de udfordringer, der 
kan opstå."

"Netværksgrupperne er et fedt fællesskab, der handler 
om at sparre med hinanden om vores arbejde, ikke så 
meget vores problemer."
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NExTWORK FOR UNGE

Personlig profil på 
NExTWORK web platformen
med bl.a. videofeedback fra 
virksomhedsrepræsentanten

Diplom
med udtalelse fra praktikstedet 
og virksomhedsrepræsentanten

Feedback fra de unge
De unge giver hver uge feedback til deres 

ungevejleder, NExTWORK indsatsen og deres 
praktiksted.	Dette	giver	de	unge	indflydelse	på	

indsatsen og ungevejlederen har mulighed for at 
opdage og tage fat i problemer, når de opstår. 

De unge giver bl.a. feedback på:
-	personligt	velbefindende

- tilfredshed med arbejdsopgaver
- relation til kollegaer

- tilfredshed med netværksgruppen
- tilfredshed med ungevejleder

- tilfredshed med praktik og virksomhed
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De unges oplevelser med NExTWORK

* Læs mere om Peter og Dittes forløb i NExTWORK på side 62-65.

PETER

“Jeg tror ikke jeg ville have klaret mig 
igennem den periode som jeg har pt, hvis 
ikke jeg havde været derude”

Peter brugte NExTWORK til at få 
netværk og perspektiv på job og 
uddannelsesmuligheder. Til at starte med 
ville han kun arbejde med biler, men efter 
mødet med sin nuværende chef fra en 
stor produktionsvirksomhed, oplevede 
han, at hans tekniske evner og interesse 
kunne bruges i bredere forstand. Undervejs 
blev Peter hjemløs og han var bange 
for at begynde at ryge for meget hash. 
Med hjælp fra sin ungevejleder og chef 
lykkedes det ham at holde fast og møde på 
arbejde hver dag på trods af stor ustabilitet 
på hjemmefronten. Peter har fået job i 
virksomheden og vil starte uddannelse til 
sommer.

LARS

“Det at jeg sidder her, er en større 
success end du tror“

Lars er langsomt begyndt at bryde et 
mønster med at droppe ud og blive 
væk. Hans chef har været tålmodig men 
insisterende på, at han skulle komme 
tilbage efter at være udeblevet fra 
arbejdet i en længere periode. Han har 
fået plads og tid til at eksperimentere
med at være mere stabil og åbne sig op 
over for sin chef. I perioden hvor Lars 
udeblev fra arbejdet var han stadig i 
kontakt med sin ungevejleder og deltog 
i netværksgruppen. Han bevarede på 
den måde en kontakt og en tilknytning, 
som gjorde det nemmere at komme 
tilbage på arbejde. Lars kæmper stadig 
med at få vendt sin døgnrytme, men er 
blevt enig med sin chef om at forlænge 
sin praktikperioden.
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CECILIE

“Alle støtter alle i netværksgruppen og 
når man kommer herop bliver en lille 
ting til en kæmpe sejr, fordi alle er glade 
på hinandens vegne“

Cecilie startede med at være i praktik 
i en lille produktionsenhed på en 
fabrik, - hun var genert og ville gerne 
være et sted med få og nære kolleger. 
Hun kom ind i et lille team med nogle 
gæve kvinder, som gav hende masser 
af feedback. Nu har hun fået mod på 
at udfordre genertheden og prøver 
kræfter med ekspedient-rollen i en 
butik på strøget i Roskilde. Her har 
hun styrket sine regnefærdigheder og 
er blevet fortrolig med ekspedition 
og kundekontakt. Hun overvejer en 
butiksuddannelse og hendes chef har 
tilbudt	at	hjælpe	med	at	finde	elevplads.

DITTE

“Jeg har fundet ud af, at jeg kan sgu godt 
det her. Jeg kan tage det ansvar, som det 
kræver“

Ditte kom til NExTWORK med sparsom 
skolegang og mange år på offentlig 
forsørgelse. Hun har været i praktik i et 
supermarked og har fundet ud af, at hun 
godt kan varetage et arbejde. Ditte har 
brugt netværksgrupperne til at udforske 
sine arbejdsmæssige styrker og interesser. 
Hun har hørt om en af de andre i gruppens 
oplevelser med at arbejde i en børnehave. 
For	nyligt	tog	hun	fat	i	en	UU-vejleder	-	hun	
har fundet ud af, at hun godt kan lide at 
hjælpe andre og overvejer om hun skal 
uddanne sig til pædagog. Hun er rykket 
videre i netværket og er nu i praktik i en 
børnehave og skal starte VUC snart.
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Ungevejlederens arbejde

Tre kerneopgaver bidrager til dette, og er centrale i 
NExTWORK ungevejlederens arbejde:

1. Facilitering af netværksgrupper
Facilitering	af	netværksgrupper*	for	7-8	unge,	som	
mødes ugentligt for at tale med hinanden om hvordan 
deres arbejdsplads er, og hvad de lærer om det at 
være på et arbejde. De unge oplever at være del af et 
arbejdsfælleskab, udforsker forskellige arbejdsområder, 
og	finder	herigennem	retning	og	motivation	for	
uddannelse og job. Gennem netværksgrupperne 
opbygger ungevejlederne også en tæt og tillidsfuld 
relation til de unge, der gør dem i stand til at stille sig 
til rådighed for den unge på en relevant og respektfuld 
måde.

Se de tre principper for de unges netværksgrupper 
på næste side og se guide til facilitering af 
netværksgrupper i appendiks del B fra s. 183.

2. Individuel kontakt og støtte
Ud over netværksgrupperne er en væsentlig del af 
ungevejledernes indsats den individuelle kontakt 
med	de	unge.	Denne	kontakt	finder	sted	sideløbende	
med gruppen. Den individuelle kontakt foregår 
via sms-udveksling, telefonsamtaler og 1:1-møder. 
Løbende afholdes desuden samtaler med den unge 
sammen med den unges sagsbehandler fra jobcentret.
Herudover kan ungevejlederen deltage i møder med 
virksomhedsrepræsentanten sammen med den unge 
samt i visse tilfælde i samtaler med læger, psykologer 
og	andre	behandlere.	For	en	del	af	de	unge	er	
den ugentlige kontakt til netværksgruppemøderne 
tilstrækkeligt.	For	andre	er	der	brug	for	en	hyppigere	og	
individuel kontakt. 

Se de fire principper for arbejdet med de unge på næste 
side og læs mere om arbejdet med den individuelle 
kontakt i appendiks del B fra s. 212.

Som ungevejleder i NExTWORK er man ansvarlig for 14-16 unge. 
NExTWORK ungevejledere er trænet i og arbejder ud fra en række 
kerneprincipper (beskrevet på følgende side), som har til hensigt 
at fremme den enkelte unges potentiale, udvikling af resiliens og 
vedholdenhed, og individuelle evne til at håndtere et arbejdsliv.

3. Opfølgning og kontakt med kommunen  
I nogle tilfælde vil den enkelte unges udfordringer kræve 
yderligere involvering fra øvrige kommunale indsatser. 
Det kan fx være etablering af misbrugsafvænning, behov 
for psykiatrisk udredning eller familierådgivning. Hvis 
ungevejlederen vurderer, at der er et konkret behov for 
opfølgning kontaktes den unges sagsbehandler for at få 
iværksat konkrete indsatser, der kan støtte op om den 
unges forløb i NExTWORK.  
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Unge netværksgruppe i 
NExTWORK i Roskilde

Typisk arbejdsflow for ungevejlederen

Dagligt

Morgenkonference med 
NW teamet

Individuel kontakt med 
unge efter behov

Dokumentation

Ugenligt

Facilitering	af	de	unges	
netværksgruppemøder
(x 2)

Fagligt	møde	for	hele	
NW teamet: videndeling, 
problemløsning og faglig 
sparing.

Opfølgning med 
virksomheder og 
kommune efter behov

Månedligt

Individuelle samtaler med 
de unge

Deltagelse i virksomhed-
netværksmøder (på skift)

Ekstern supervision

Evt. virksomhedsbesøg 
med 
ungenetværksgruppen

Fællesevents	for	
hele ungegruppen - 
arrangeret på skift af 
netværksgrupperne

Kvartalsvist

NW events og sociale 
events for virksomheder 
og unge

Fælles	faglige	
udviklingsmøder med 
sagsbehandlere, uu-
vejledere og andre 
kommunale samarbejds- 
partnere

Faglige	gå-hjem-møder	
for virksomhederne
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NExTWORK principper

Følgende	er	et	resume	af	NExTWORKs	principper	for	at	arbejde	med	
unge. Uddybende beskrivelser samt eksempler på principperne i brug 
kan	findes	i	appendiks	del	B.	

Tre principper for netværksgrupper
I det følgende skitseres tre principper for faciliteringen af netværksgrupper i NExTWORK, beskrevet 
af ungevejleder og psykolog, Anna Fjeldsted. Læs den fulde beskrivelse med eksempler i 
appendiks del B fra side 183.

#1 ARBEJDE FØRST
- i gruppen er man én der arbejder
Forudsætningen	for	at	vælge	uddannelse	eller	søge	job	må	være,	at	man	overhovedet	kan	forestille	
sig selv i arbejde. Dette fordrer dels, at man har gjort sig erfaringer med at være i arbejde, dels at 
disse erfaringer anerkendes og fastholdes igennem samtale. Derfor er det en helt grundlæggende 
præmis i NExtWORK, at de unge kommer hurtigt ud i en praktik, og at de erfaringer de gør sig her, 
deles	med	de	andre	unge	i	en	netværksgruppe.	Frem	for	en	lang	forberedelse	til	en	praktikperiode,	
kaster de unge sig ud i arbejdslivet med det samme, og de udfordringer der viser sig undervejs 
tackles sideløbende med arbejdslivet. Netværksgruppen er et væsentligt forum for dette.
 
#2 DE UNGES VIDEN I CENTRUM
- i gruppen er man én der ved
Gruppemøderne bliver et rum, hvor viden samles. Igennem gruppesamtalerne får den enkelte unge 
ikke blot viden om sin egen arbejdsplads, men også om de andre unges arbejdspladser. Dette 
sætter den enkelte unges erfaringer i relief og giver inspiration til at afprøve andre karriereveje. 
Et eksempel herpå er Kristine, som arbejdede i Brugsen. I gruppen blev hun inspireret af at høre 
Villads	fortælle	om	sit	arbejde	med	udsatte	unge,	og	dette	fik	hende	på	sporet	af	pædagogisk	
arbejde. Hun tog den næste praktikperiode i en børnehave og søgte derefter ind på VUC for at 
blive	klar	til	pædagoguddannelsen.	Dette	princip	er	gældende	på	flere	planer,	bl.a.	også	ved	at	
mødestrukturen tager afsæt i de unges viden.

#3 BEVÆGELSE FREM FOR MÅL
- i gruppen er man én der kan
Hvis man ikke ved, hvad man kan eller ikke kan, hvad man vil, så virker et stort fokus på målet 
som	en	åben	dør	til	fiaskofølelser	og	selvbebrejdelser.	I	gruppen,	jeg	faciliterede,	var	der	bred	
enighed om, at det værste spørgsmål at få som ung var: Hvad vil du? Dette spørgsmål mødtes 
de med alle steder: Når de skulle lave uddannelsesplaner, med sagsbehandleren, når de var til 
familiefødselsdage og når de mødte folk på gaden. "Det minder mig om, at jeg overhovedet ikke 
ved, hvad jeg vil, og selv hvis jeg ved det, er det ikke sikkert, at jeg kan", fortalte en af de unge. 
"Jeg	føler	mig	som	en	total	fiasko,	når	folk	spørger	mig	om	det	-	hvad	skal	jeg	svare?".	Holdt	op	
imod et mål om at uddanne sig til lærer og få et fast undervisningsjob, så kan det at blive i stand til 
at ringe til sin arbejdsgiver og sygemelde sig, opleves som et så minimalt skridt at det ikke er værd 
at nævne. Når målet for en stund sættes i periferien af samtalen, bliver det muligt at få øje på den 
bevægelse,	den	unge	er	i	færd	med.	Og	når	fiaskofølelsen	ikke	fylder	det	hele,	er	det	også	muligt	
at	glædes	ved	de	små	skridt	og	at	opleve	sig	selv	som	én,	der	er	i	bevægelse	og	gør	sig	vigtige	
erfaringer undervejs.
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Principper for arbejdet med de unge
Principper for hvordan ungevejlederen arbejder med de unge - særligt i forhold til den individuelle 
kontakt og støtte. Læs den fulde beskrivelse med eksempler i appendiks del B fra side 212.

#1 DELTAGELSE ER VIGTIGERE END FREMMØDE
Ved at være i kontakt med de unge og tillægge fremmøde mindre betydning skaber ungevejlederen 
rum til at den unge kan udvikle strategier og eksperimentere med at blive mere mødestabil. 

#2 UDFORDRINGER SOM INDGANGE TIL LÆRING
Når udfordringer opstår, opstår samtidig muligheder for at den unge lærer hvordan vedkommende 
kan håndtere den givne situation. Med ungevejlederen til rådighed går den unge gennem succeser 
og udfordringer og udvikler egne strategier for at håndtere disse.

#3 FOKUS PÅ BEVÆGELSE FREM FOR MÅL
Ved at fokusere på de erfaringer som de unge gør sig på arbejdet frem for abstrakte og fjerne 
fremtidsmål bliver det nemmere for de unge at forestille sig selv i uddannelse. Når de unge kan se 
sig selv i arbejde, bliver det nemmere at tage stilling til uddannelse. At sætte sig et uddannelsesmål 
bliver således et resultat af at fokusere på den konkrete bevægelse og udvikling, som den unge er i 
gang med. 

#4 ENGAGERET MERE END OMSORGSFULD
Ungevejlederens rolle er at gøre sig selv brugbar i den unges relation til arbejdslivet. Ungevejlederen 
engagerer sig i den unges liv og de udfordringer den unge møder, men gør det ud fra en tillidsfuld 
og involverende tilgang mere end en beskyttende eller omsorgsfuld tilgang. På den måde skaber 
ungevejlederen en relation til den unge som gør det muligt for den unge selv at få øje på egne 
handlemuligheder frem for at blive beskyttet eller pakket ind i omsorg. 
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De unges udviklingsrejse

De unge beskriver ofte oplevelsen af et beskæftigelsessystem, hvor 
indsatserne er usammenhængende. Mange dropper ind og ud af 
aktiveringstilbud eller oplever forløb, der ikke bygger meningsfuldt oven 
på hinanden. NExTWORK har til formål at fokusere på ’rejsen’ frem for 
det	enkelte	praktikforløb.	Fokus	for	de	unges	deltagelse	i	NExTWORK	er	
at skabe en udviklingsrejse, der gør det muligt for de unge at udvikle og 
afprøve nye færdigheder samt danne nye relationer med jævnaldrende 
og	lokale	virksomhedsrepræsentanter.	Dette	gør	det	muligt	at	finde	
retning og opbygge resiliens, vedholdenhed og selvværd på vejen mod 
uddannelse og job.  

Hvordan understøtter NExTWORK de unges 
udviklingsrejse?

Fokus på overgange
I NExTWORK er overgangene fra en praktik til en anden 
eller fra praktik til uddannelse eller i job et kernefokus. 
Dette fokus understreges af, at:

-  de unge er en del af et netværk af lokale virksomheder 
med muligheder som de kan bruge og afprøve til at 
finde	retning	og	afprøve	færdigheder.	De	unge	kan	også	
gøre brug af netværket mens de er i uddannelse.

-  virksomhederne bevidner de unges udvikling 
undervejs i forløbet. De giver de unge feedback og 
gør de unges erfaringer betydningsfulde og relevante i 
forhold til deres forskellige arbejdssammenhænge.

Udfordringer som indgange til læring 
Oplevelser af nederlag og udfordringer behandles 
som muligheder for at den unge kan lære og komme 
styrket tilbage. Det kan fx være, hvis en ung er 
udeblevet fra arbejdet i en periode, og har svært 
ved at komme tilbage på arbejdspladsen. I disse 
tilfælde arbejder ungvejlederen med den unge (og 
virksomhedsrepræsentanten) på at udvikle strategier, 
som kan hjælpe den unge med at overkomme og lære 
af de svære ting. Oplevelser der ellers ofte resulterer 
i en følelse af nederlag fremfor læring og udvikling. 
NExTWORK personalet coacher både de unge og 
virksomhedsrepræsentanterne i at praktisere denne 
tilgang til udfordringer og nederlag.

Opfølgning
Når den unge forlader NExTWORK for at starte 
uddannelse eller job arbejdes der på at bevare 
kontakten. De unge har mulighed for at fortsætte i 
netværksgrupperne, og derigennem bevare en stabil 
relation til ungevejlederen og de andre unge. Den 
unge, der forlader NExTWORK bliver dermed også en 
ressource for resten af netværksgruppen, fordi de kan 
bringe deres nye erfaringer med uddannelse og job i 
spil i gruppen og fungere som rollemodeller. 

Løbende monitorering
NExTWORK følger og evaluerer de unges udvikling over 
tid. Denne monitorering handler ikke om at de unge skal 
møde bestemte mål eller lignende, men om at følge 
hvordan deres færdigheder, evner, motivation og retning 
udvikler sig over tid. 
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Nuværende “genganger“ forløb med gentagne opstart og frafald*

NExTWORK forløb

Nyttejob
Juni-Aug. 
2013

Uddannelse
Sept. 2013 - Apr. 2014

Tilbud
Juli 2014

Uddannelse
Aug.-Okt. 
2014

Tilbud
Okt. 
2014

Tilbud
Okt.- Dec. 
2014

Sygemeldt

Mødeustabil

Dropper ud  
pga. for højt 

fravær

Afbrudt 
forløb

Mødeustabil

Afbrudt
forløb

* Baseret på 18 måneders anonymiseret data fra et typisk genganger forløb fra Ungeguiden, Roskilde Kommune

Begynder 
praktik i NW 
Jan 2015

Møde-
ustabil “Fejl” som mulighed  

for læring: 
virksomheden er  
tolerant og ved-
holdende i kontakten

Praktik 
forlænges 
Apr 2015

Starter på 
blomsterbinder
uddannelsen
Jan 2016 -

Opfølgning:
bliver i 
netværksgruppen

Ny praktik:
Butik
Aug 2015

Fokus på 
overgange: 
bruger netværket 
til at afprøve en 
interesse

 
Praktik i 
Blomsterbutik
Okt 2016

Fokus på  
overgange:
Bruger kontakter fra 
virksomheds-
netværket  
til	at	finde	lønnet 
praktik



60

Eksempler på de unges udvikling i NExTWORK

RETNING

Afprøver og undersøger egne evner 
Anders har afprøvet tømrerfaget i en mindre bygge og 
anlægsvirksomhed i netværket. Han ville gerne udfordre 
sig selv og afprøve et fag han var nysgerrig på. Han 
fandt arbejdet lidt for ensformigt og skiftede til en 
socialøkonomisk virksomhed, hvor han hjælper unge 
med	lektier.	Afprøvningen	har	hjulpet	ham	med	at	finde	
retning og undersøge sine interesser. Han overvejer nu 
om læreruddannelsen kunne være noget for ham. 

Tager aktive skridt for at forbedre egne muligheder 
Anya	har	været	i	praktik	hos	Falck	og	vil	gerne	uddanne	
sig som redder, men det er en svær uddannelse at 
komme ind på. Hendes chef har hjulpet hende med 
at	tage	det	første	skridt,	der	kan	opkvalificere	hende.	
Hun har fået bevilget midler, så hun kan tage et stort 
kørekort. Anya har således gjort brug af mulighederne 
i NExTWORK platformen til at træne sine evner, få 
erfaring og forbedre sine fremtidsmuligheder. 

Får klarere retning i forhold til job eller uddannelse
Simon søger efter 3 måneders praktik ind på Hotel og 
Restaurationsskolen. Egentlig var drømmen at blive 
skuespiller, men ved at afprøve tjenerrollen på et hotel 
i Roskilde, har han fundet ud af, at han derigennem 
kan udleve nogle af de samme færdigheder som ved 
skuespillet. Efter at han er startet på uddannelsen, 
kommer han stadig i netværksgruppen. Han beskriver, 
at han til tider er træt af skolebænken, men han er efter 
praktikken sikker på, at tjener erhvervet er det han vil.

Nedenstående beskriver forskellige typer bevægelser, som vi har set 
de unge gennemgå i NExTWORK i det 9 måneders afprøvningsforløb 
i Roskilde Kommune. Disse kategorier giver eksempler på, hvordan 
NExTWORK bidrager til de unges udvikling. Det er også disse 
bevægelser og parametre, som monitoreres via NExTWORKs digitale 
platform.

VEDHOLDENHED

Oplever nederlag men rejser sig på ny
John har håndeksem og oplever, at han ikke kan 
varetage arbejdsopgaverne i byggemarkedet, hvor han 
er i praktik. John føler det som et nederlag og begynder 
at komme med undskyldninger for ikke at komme 
på arbejde. Hans ungevejleder faciliterer en samtale 
mellem John og hans chef, hvor de tilrettelægger nye 
arbejdsopgaver, som John bedre kan varetage. John 
møder nu hver dag på arbejde og går op i tid

Etablerer og holder en ny routine
Ali	er	mødt	fast	på	arbejde	hos	Hansen’s	Tømrerfirma	
hver dag. Stabiliteten er en ny oplevelse for Ali, der 
tidligere er droppet ud af mange aktiveringstilbud 
og praktikforløb. Hansen har forstået at gøre 
arbejdsopgaverne overskuelige for Ali og de har haft 
tæt kontakt under hele forløbet.

Går op i timetal
Cecilie startede på 25 timer i en produktionsenhed 
på en fabrik. Hun er dygtig til arbejdet og går hurtigt 
op i tid. På den måde får hun mulighed for at prøve at 
betjene	flere	forskellige	maskiner.	Samtidig	aflaster	hun	
nogle af sine kollegaer, og får stor ros fra sin chef.
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NYSGERRIGHED

Udviser nysgerrighed og lyst til at lære
Ditte har for nyligt taget fat i en UU-vejleder. Hun 
siger selv, at hun aldrig før har set relevansen i det, 
fordi hun ingen anelse har haft om hvad hun ville. Nu 
overvejer hun at søge ind på pædagogseminariet. Hun 
har fået selvtillid igennem sine arbejdserfaringer i et 
supermarked og hørt fra en af de andre unge i hendes 
netværksgruppe, hvordan det er at arbejde med børn 
og unge. I næste praktikforløb vil hun se om hun kan 
bruge netværket til at få erfaringer med at arbejde med 
mennesker.

Tager initiativ
Efter at have været i praktik hos en tømrer, vil Anders 
gerne skifte praktik og prøve at arbejde med mennesker. 
I netværket er der en socialøkonomisk virksomhed, som 
gerne vil have Anders i praktik. I stedet for at vente på 
et opkald fra lederen af virksomheden, som egentlig var 
aftalen, tager Anders selv initiativ til at ringe til hende for 
at aftale detaljerne omkring hans opstart.

Skaber nye kontakter
Allan	har	sammen	med	sin	chef	i	en	tøjbutik	fået	en	idé	
om at lave et NExTWORK VIP arrangement i butikken, 
hvor alle de unge kan invitere deres venner og familie 
til en aften med snacks, musik og fordelagtige priser. 
Allan	præsenterer	idéen	i	netværksgruppen	og	de	andre	
unge	er	begejstrede	for	idéen.	Nogle	foreslår	at	aftenen	
skal ligge i starten af måneden og andre at de andre 
virksomhedsrepræsentanter også skal inviteres. 

ROBUSTHED OG RESILIENS

Bliver opmærksom på og bedre til at håndtere 
personlige barrierer
Da Jacob kom til NExTWORK var han fast besluttet på, 
at han ville være kok. Han kom i praktik i et køkken, men 
trivedes ikke med den omskiftelige arbejdsintensitet 
og det stressende arbejdsmiljø. Efter at have været i 
køkkenet, kom Jacob i praktik i en anlægsvirksomhed. 
Arbejdet hjalp ham til at håndtere sin ADHD og bruge 
sin energi på en konstruktiv måde. Jacob har oplevet, 
at han er god til arbejdet, rutinerne passer ham godt og 
han er fysisk træt når han kommer hjem. 

SELVVÆRD

Kan se og beskrive egne evner og bidrage
Ditte har fundet ud af, at hun kan varetage et job og 
gøre det godt. I netværksgruppen er hun begyndt at 
fortælle om de ting hun er god til på arbejdet, hvilket 
hun ikke har gjort tidligere. Hun har fået ros fra sin chef 
for	hendes	evne	til	at	arbejde	selvstændigt	og	flair	for	
kundeservice. Det er betydningsfuldt for hende, særligt 
fordi det stemmer overens med hendes egen opfattelse 
af de færdigheder hun har udviklet.
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To case historier fra afprøvning af NExTWORK i Roskilde

“Jeg er sindssygt glad for at være derude og 
for at de har taget så godt imod mig. Jeg 
tror ikke jeg ville have klaret mig igennem 
den periode som jeg har pt, hvis ikke jeg 
havde været derude” Peter, 21 years old

HOLDER FAST I SIT ARBEJDE PÅ TRODS AF HJEMLØSHED

BAGGRUNDSHISTORIE
Peter har en lang historie i det kommunale system. 
Han blev fjernet fra hjemmet da han var lille pga. 
forældrenes stofmisbrug. Peter har færdiggjort 9. 
klasse og har en uddannelse som automontør. Han 
har gennemført den praktiske del af  uddannelsen 
men det har ikke været muligt for ham at finde en 
læreplads. Peter har i perioder været deprimeret og 
haft et omfattende hashmisbrug. Da Peter startede 
i NExTWORK havde han modtaget offentlig 
forsørgelse i 2 år og bl.a. deltaget i flere kommunale 
tilbud. 

UDVIDER SIT PERSPEKTIV 
Peter startede i NExTWORK med et specifikt 
ønske om at få praktisk erfaring som automontør. 
I begyndelsen var han meget fast besluttet på at 
arbejde i denne branche - det var det eneste han 
havde erfaring med og følte han var god til.

Der var imidlertid ingen virksomheder i netværket, 
der kunne tilbyde arbejde af  denne type, men han 
fattede interesse for en produktionsvirksomhed. 
Mødet med virksomhedsrepræsentanten fra denne 

virksomhed gjorde ham i stand til at udvide sit 
perspektiv og gjorde ham bevidst om at han havde 
en generel interesse for mekanik og maskiner, som 
kunne bruges i flere sammenhænge. Ved at møde 
en bred gruppe af  virksomheder blev Peter klar 
over at hans færdigheder kunne bruges i andre 
sammenhænge og han blev motiveret af  at få lov 
til at prøve sig selv af  i en rigtig virksomhed. Peter 
startede i produktionsvirksomheden TM og efter 
at have arbejdet i vedligeholdelsesafdelingen blev 
Peter klar over at han gerne ville starte uddannelse 
indenfor faget. Det resulterede i at Peter ansøgte om 
en læreplads hos TM.  

MØDER PÅ ARBEJDE PÅ TRODS AF 
PERSONLIGE BARRIERER
Efter 2-3 uger af  praktikperioden i TM blev Peter 
hjemløs. Han slog op med sin kæreste og flyttede ind 
hos sine forældre. Kort efter blev forældrene smidt 
ud af  deres lejlighed og Peter stod uden et sted at bo. 
Peter skrev sig op på akutboliglisten men ventetiden 
var ca. 12 måneder på det givne tidspunkt. Peter 
begyndte derfor at overnatte på sofaen hos venner, 
hos hans morfar og i et sommerhus, der tilhørte 
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hans forældres venner.

Peters familiære relationer var skrøbelige og ustabile 
og han var bange for at begynde at ryge for meget 
hash igen, hvis han tilbragte for meget tid hos 
vennerne. Som han selv formulerede det: “De er 
allesammen nogle hash-hoveder!” 
Kort efter at Peter blev hjemløs begyndte han at 
få selvmordstanker og fik derfor akut psykologisk 
hjælp fra sin ungevejleder i NExTWORK. På trods 
af  Peters turbulente privatliv formåede han stadig 
at møde på arbejde hver dag. Faktisk sagde han at 
det netop var arbejdet der fik ham igennem denne 
periode af  hans liv. Det at Peter havde en daglig 
rutine i at gå på arbejde og havde en god relation til 
nogle kollegaer betød meget for ham. Han følte at 
han var blevet givet en unik mulighed hos TM og 
han ville gøre alt for ikke at smide det over bord.

GØR BRUG AF NExTWORK  
Peter er en meget ressourcestærk ung mand. Han 
er ekstrovert, nysgerrig og social. Peter gjorde 
brug af  ressourcerne i NExTWORK i løbet af  

hans deltagelse. Han var åben overfor at modtage 
støtte fra sin ungevejleder, han fik kommunen til 
at betale for sit arbejdstøj, han efterspurgte hjælp 
til at skrive en ansøgning og meldte sig frivilligt 
til at blive NExTWORK ambassadør. Igennem 
projektet gjorde han brug af  alle de tilbud han 
følte kunne hjælpe ham med at bevæge sig fremad. 
Han tog ansvar for sit eget liv, blev klarere på hvad 
han gerne ville og fik troen på at han kunne have 
indflydelse på sin egen situation og liv. Peter havde 
høje forventninger om at få den læreplads han 
søgte i TM. At få lærepladsen ville betyde at han 
kunne starte på et skoleforløb og dermed flytte til 
Jylland i en seks måneder lang periode. Peter så det 
som en stor mulighed, fordi han ville komme væk 
hjemmefra og dermed de ting der havde en negativ 
indflydelse på hans liv. Han ville kunne bo på 
skolehjemmet i løbet af  de 6 måneder og han ville 
dermed rykke frem på akutboliglisten og ville kunne 
vende tilbage til Roskilde når skoleforløbet sluttede. 
Indtil videre er Peter blevet tilbudt fast arbejdet 
på virksomheden, som han har takket ja til. Han 
deltager stadig i sin netværksgruppen ca. en gang 
om måneden. 
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“Jeg har fundet ud af, at jeg kan sgu 
godt det her. Jeg kan tage det ansvar. 
Jeg overvejer om jeg skal tage en 
butiksuddannelse, så nu vil det faktisk være 
relevant at tale med en UU-vejleder, - det 
har jeg ikke set nogen mening med imens jeg 
var på Jump”  Ditte, 24 years old

BLIVER BEVIDST OM EGNE EVNER 

BAGGRUNDSHISTORIE
Ditte er for nyligt flyttet til Roskilde sammen med 
sin kæreste. Hun kender meget få mennesker og 
generelt er hendes netværk lille. Før hun startede i 
NExTWORK var Ditte i det kommunale projekt 
JUMP. og havde modtaget psykiatrisk behandling 
for flere forskellige diagnoser. Ditte har været i 
forsørgelsessystemet i mere end 6 år. Hun har 
gennemført niende klasse men har ingen uddannelse 
ellers. Ditte ønskede at blive en del af  NExTWORK 
for “at komme videre med sit liv”. Ditte kan godt 
lide at male og være kreativ, men ud over det havde 
hun ingen idé om hvad hun gerne ville, da hun 
startede i NExTWORK.

TAGER NYE SKRIDT OG LÆRER AT 
HÅNDTERE UDFORDRINGER
Ditte lider af  social angst og beskrev, hvordan hun 

ofte blev overvældet hvis mange mennesker talte 
på samme tid eller hvis hun fik stillet ukonkrete 
opgaver. Hendes største frygt ved at starte i et 
supermarked var at skulle snakke med kunder og 
tanken om ikke at kunne svare på deres spørgsmål. 
Ditte var fra start meget åben overfor sin chef  
omkring hendes bekymringer og de lagde sammen 
en plan for, hvordan Ditte kunne takle disse 
situationer på en måde hun var tryg ved. Ditte var 
i stand til at være åben overfor sin chef  fordi de 
havde en god social kemi. At Ditte fortalte om sine 
udfordringer, konkrete udviklede strategier til at 
takle dem og førte dem ud i livet på daglig basis i 
supermarkedet var en kæmpe sejr for hende. 

Hun har delt dette i netværksgruppen og blevet 
‘fejret’ af  de andre unge. Oplevelsen af  at være i 
stand til at arbejde resulterede i at Ditte begyndte at 
efterspørge nye udfordringer herunder at prøve at 
arbejde i andre afdelinger for at opnå større indsigt i 
virksomheden og få mere erfaring. 

UDVIKLER ET NYT SYN PÅ SIG SELV
Selvom Ditte havde et godt forhold til hendes 
chef  var de første uger i supermarkedet svære. 
Hun fortalte hvordan nogle kollegaer konsekvent 
undlod at sige godmorgen til hende og totalt 
ignorerede hendes tilstedeværelse. På de ugentlige 
netværksmøder i NExTWORK fortalte Ditte 
meget om hvordan hun prøvede at passe ind i 
firmakulturen. Ungevejlederen og de andre unge 
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i gruppen støttede hende i at blive ved med at sige 
godmorgen, selvom hun ingen respons fik fra en 
enkelt medarbejder.

Ditte brugte netværksgruppen til at få råd og 
støtte til at opnå de ting hun gerne ville og som 
et forum hvor hun kunne dele sine bekymringer 
og fejre sine sejre, - også dem hun måske ikke selv 
var opmærksom på. Hun begyndte at udvikle et 
nyt syn på sig selv og tale om sig selv på en ny 
måde. Ditte er begyndt at se på sig selv som en 
der kan varetage et arbejde på egen hånd. Dette 
har samtidig gjort det mere konkret for hende at 
forestille sig at tage en uddannelse. Ditte overvejer at 
tage en handelsuddannelse eller om hun skal være 
noget med mennesker og for første gang kan hun se 
pointen ved at tale med en UU-vejleder.
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4.
Operationelt
set-up

Servicebeskrivelse 



67

Operationelt set-up

NExTWORK er organiseret i lokale enheder, der i det daglige opererer 
som teams forankret kommunalt, men med en vis grad af uafhængighed 
og selvstændig drift. Intentionen er, at enhederne løbende skal modtage 
træning og supervision fra en central organisation, der ligeledes skal 
monitorere og kvalitetssikre implementeringen af indsatsen. I den enkelte 
kommune er der forskellige institutionelle rammer, der skal etableres, og 
en række værktøjer, som skal anvendes, for at sikre en optimal og effektiv 
implementering af NExTWORK indsatsen. 

NExTWORK teamet
Et team af medarbejdere, der dækker forskellige roller 
og	fagprofiler,	skal	rekrutteres	til	at	drive	NExTWORK	i	
en kommune. Et NExTWORK team består af teamleder, 
virksomhedskonsulent, ungevejledere og psykolog. 
Det er essentielt at teamet kan operere agilt og med 
en vis grad af autonomi. Dette skal sikre, at teamet kan 
fastholde en brugerdreven og involverende tilgang til 
både de unge og virksomhedsrepræsentanterne.

Digital platform
Der er udviklet et IT system, der understøtter 
implementeringen af NExTWORK. Teamet registrerer 
en række stamdata i systemet om de unge og 
virksomheder, og IT systemet understøtter en løbende 
dokumentation af de unges udvikling og progression. 
Der er ligeledes mulighed for at unge og virksomheder 
kan tilgå relevant data, og sagsbehandlere i jobcentret 
kan ligeledes hente information fra databasen.

Målgruppe sammensætning og visitationsproces
Rekruttering af unge til NExTWORK sker blandt både 
’aktivitetsparate’ og ’uddannelsesparate’, og det er et 
af kriterierne i NExTWORK, at der skal være deltagelse 
fra en bred gruppen af unge i forhold til graden af 
sårbarhed og udfordringer. Det sker dels for at skabe 
en dynamik mellem de unge, hvor de kan mødes og 
bruge hinanden som rollemodeller, dels for at sikre at 
de unge der optages i NExTWORK matcher kapaciteten 
i virksomhedsnetværket. Der er udviklet en række 
værkstøjer og processer til at facilitere screening og 
visitering af unge til NExTWORK.

Deltager flow og indtag af unge
Der er exit og optag af nye unge i NExTWORK hver 6 
uge. Et kernelement i NExTWORK er at ungegruppen 
og gruppen af virksomhedsrepræsentanter danner 
netværk via sociale og matchevents, som muliggør 
praktikforløb. Disse fællesevents foregår hver 6 uge, og 
det er i den forbindelse nye uge træder ind i indsatsen, 
som matcher det antal unge der, forlader NExTWORK 
for at gå i uddannelse, job, eller visiteres til anden 
støttet indsats. 

Dokumentation og rapportering
Den unge og ungevejlederen har en tæt dialog, og 
der registreres løbende data om den unges udvikling 
og egen vurdering af indsatsen i IT systemet. Der sker 
desuden en mere grundig dokumentation af den unges 
udvikling hver 6. uge, hvor der er en individuel samtale 
mellem den unge og ungevejlederen. I samtalen 
undersøger den unge sammen med ungevejlederen sine 
ressourcer, styrker og udfordringer i takt med at disse 
udfoldes i løbet af indsatsen.

Fremmøde og sanktionering
Det forventes som udgangspunkt at de unge møder 
op i praktikken og i netværksgrupperne. Men for 
de unge hvor mødestabilitet er en udfordring, skal 
ungevejlederen samarbejde med den unge om at 
udvikle strategier, som hen ad vejen kan skabe større 
mødestabilitet.

I det følgende vil hvert element i det operationelle set-
up	blive	beskrevet	i	flere	detaljer.
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NExTWORK teamet

Teamleder 
Ansvarlig for at lede NExTWORK teamet samt 
koordinere samarbejdet mellem NExTWORK 
indsatsen og den kommunale forvaltning, herunder 
sikre opfølgning i tilfælde hvor en ung har behov 
for yderligere støtte. Teamlederen har som en vigtig 
opgave at sikre, at teamet har mulighed for at fastholde 
og praktisere principperne for arbejdet med de unge og 
virksomhedsrepræsentanterne.

Ansvarsområder:
- Ansvarlig for den overordnede styring og ledelse af      
  NExTWORK teamet
- Kvalitetssikre implementeringen af NExTWORK   
  indsatsen
- Sikre løbende dokumentation af de unges udvikling,   
  evaluering af indsatsen, og opfyldelse af lovmæssige   
  krav på beskæftigelsesområdet
- Skabe og vedligeholde tætte relationer til jobcentrets   
  ledelse og sagsbehandlere, samt relevante enheder og  
  ressourcepersoner i den øvrige kommunale 
  forvaltning
- Bidrage til arbejdet med at rekruttere og screene unge  
  til indsatsen
- Bidrage til arbejdet med at rekruttere virksomheder og  
  facilitere netværksmøder med virksomhederne
- Stå for kommunikation og promovering af NExTWORK  
  indsatsen
- Ansvarlig for budgetstyring og ressourceallokering

Et	team	af	medarbejdere,	der	dækker	forskellige	roller	og	fagprofiler,	
skal rekrutteres til at drive NExTWORK indsatsen. Et NExTWORK 
team består af teamleder, virksomhedskonsulent, ungevejleder 
og psykolog. Intentionen er, at enhederne løbende skal modtage 
træning og supervision fra en central organisation. Supervisionen skal 
kvalitetssikre implementeringen og gøre den enkelte enhed i stand 
til at fastholde og udvikle principperne for arbejdet med de unge og 
virksomhedsrepræsentanterne. En NExTWORK enhed har følgende 
organisering, roller og funktioner:

Teamleder

Ungevejleder
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Psykolog 
Ansvarlig for at gennemføre kortere individuelle 
samtaleforløb med unge, der har behov for psykologisk 
bistand, give sparring og rådgivning til ungevejlederne, 
samt give input til virksomhedsnetværket i form af viden 
og indsigt i arbejdet med psykisk sårbare unge.

Ansvarsområder:
- Ansvarlig for at gennemføre kortere individuelle     
  samtaleforløb med unge, der har behov for psykologisk  
  bistand
- Sikre løbende støtte og sparring med ungevejlederne
- Give faglige inputs til virksomhedsnetværket
- Bidrage til monitorering af den unges progression, og   
  rapportering på den unges udvikling

Ungevejleder
Ansvarlig for at facilitere de unges ugentlige 
netværksgrupper, samt stå for individuel støtte efter 
behov. Ungevejlederens fokus er på at støtte de unge 
i deres praktikforløb, og guide dem i udviklingen af 
sociale kompetencer og personlige færdigheder, der er 
forudsætningen for at kunne fastholde en uddannelse 
eller begå sig på en arbejdsplads. Herunder også 
kontakt og sparring med virksomhedsrepræsentanterne.

Ansvarsområder:
- Ansvarlig for at opbygge og fastholde tæt kontakt til    
  en gruppe unge
- Gennemføre individuel støtte og gruppeforløb i     
  overensstemmelse med NExTWORKs principper for   
  arbejdet med de unge
-	Fokus	på	at	styrke	de	unges	arbejdsidentitet	og	støtte			
		dem	i	at	finde	retning	mod	uddannelse	og	job
- Ansvarlig for at tilrettelægge og facilitere det ugentlige    
  netværksmøde
- Sikre løbende individuel støtte til den unge
- Ansvarlig for at gennemføre løbende monitorering     
  af den unges progression, og opfylde diverse    
  rapporteringskrav på den unges udvikling
- Skabe og vedligeholde tætte relationer til    
  virksomhederne
- Bidrage til rekruttering af unge til NExTWORK      
  indsatsen, forbedrede og afvikle intro-forløb og   
  gennemføre match-events
- Bidrage til opbygningen af tætte samarbejdsrelationer   
  med jobcentret og øvrige relevante ressourcepersoner   
  i den kommunale forvaltning

Virksomhedskonsulent 
Ansvarlig for at rekruttere virksomheder til 
virksomhedsnetværket, koordinere deres deltagelse 
i netværket, afholde virksomhedsnetværksmøder og 
facilitere den løbende støtte, udvikling af og vejledning 
til virksomhederne. Står for administration i forbindelse 
med etablering af praktikaftaler m.m.

Ansvarsområder:
- Ansvarlig for at opbygge og vedligeholde et aktivt og   
  bredt funderet virksomhedsnetværk
- Sikre forberedelse, afholdelse og facilitering af   
  netværksmøder med virksomhederne
- Ansvarlig for rekruttering af nye virksomheder
- Skabe tætte relationer til virksomhederne og bidrage    
  med individuel støtte
- Bidrage til administrative opgaver og rapporteringskrav

Virksomhedskonsulent

Psykolog
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Organisering af NExTWORK indsatsen

Den ideelle enhedsstørrelse er ca. 60 virksomheder, 
der	har	åbne	pladser	til	ca.	45	unge.	For	at	servicere	
det antal virksomheder og unge, består et NExTWORK 
team	af	én	teamleder,	én	virksomhedskonsulent,	tre	
ungevejledere	samt	én	deltidsansat	psykolog.	Lokale	
forhold kan betyde, at der i en kommune er behov 
for at udvide antallet af unge som et NExTWORK 
team servicerer, eller der kan være kommuner, hvor 
det vil være en mindre gruppe unge, der modtager 
indsatsen. I sådanne tilfælde kan der ændres på 
personalesammensætningen og dermed fordelingen 
af opgaver, så man i mindre kommuner med færre 

unge i indsatsen eksempelvis slår teamleder og 
virksomhedskonsulenten sammen til en stilling, eller 
at man allokerer en heltids psykolog, der samtidig kan 
løfte nogle af ungevejledernes opgaver, hvis indsatsen 
omfatter	flere	unge.	Det	kan	ligeledes	tænkes,	at	der	
i nogle kommuner vil være et ønske om en bestemt 
ansvarsfordeling, hvor dele af teamlederens opgaver 
varetages af en leder i forvaltningen, således at 
NExTWORK teamlederen eksempelvis kan bruge mere 
tid på at servicere virksomhedsnetværket sammen med 
virksomhedskonsulenten.  

Den ideelle størrelse på en NExTWORK enhed er bestemt af forholdet 
mellem virksomheder og unge. Der må til enhver tid være en vis 
overkapacitet af virksomheder i netværket, så de unge har mulighed 
for at tage et aktivt valg om hvor om hvem de kunne tænke sig at 
arbejde med og har mulighed for at rykke rundt i netværket, hvis det 
bliver	nødvendigt.	For	virksomhedsrepræsentanterne	er	det	vigtigt	at	få	
mulighed	for	at	møde	og	arbejde	med	flere	forskellige	typer	af	unge	og	
samarbejde med andre lokale virksomhedsrepræsentanter.



71

Samarbejde mellem NExTWORK teamet, jobcenter 
og øvrige forvaltning

NExTWORK opererer i det daglige 
som en selvstændig enhed, og 
har tæt samarbejde mellem 
ungevejledere og sagsbehandlere 
fra jobcentret og medarbejdere fra 
andre enheder i den kommunale 
forvaltning.

Særligt i de tilfælde hvor det viser sig, at en ung 
har behov for yderligere støtteforanstaltninger (fx. 
misbrugsbehandling eller hjemmevejleder), er det en 
betingelse at sagsbehandlere er informeret, så de kan 
følge op på anmodning om konkrete behov for ekstra 
støtte.	For	lang	ventetid	på	fx.	misbrugsbehandling	til	
en ung, der er klar og motiveret til behandling kan gøre 
det sværer for virksomhederne at arbejde med den 
unge, fordi den unges barrierer kan være for store til at 
de kan deltage i praktikforløb og øvrige NExTWORK 
aktiviteter.	For	lang	ventetid	på	bevilling/	adgang	til	
støtteforanstaltninger kan i værste fald betyde at de 
unge holdes i indsatsen i unødigt lang tid. 

Ungevejleder/ NExTWORK:

-	Opkvalificering	af	uddannelses/handleplan	ved	 
  opstart i NExTWORK sammen med den unge

-	Facilitering	af	ugentlige	netværksgruppemøder	for	 
  de unge

- 1:1 opfølgning og støtte efter behov

-	Facilitering	af	hhv.	6-ugers	og	exit	samtaler	med	de		 	
  unge og sagsbehandler

- Samarbejde med sagsbehandlere om iværksættelse   
  af yderligere støtteforanstaltninger og individuelle   
  bevillinger

- Iværksætte akut psykologhjælp og kortere individuelle 
samtaleforløb med NW teamets psykolog efter behov

Sagsbehandler/ Jobcenter:

- Visitering af unge til NExTWORK på baggrund af     
 NExTWORK visitationsskriterier

- Overlevering af uddannelses/handleplan til   
NExTWORK team (herunder indhentning af samtykke  
til informationsdeling fra den unge)

- Deltagelse i samtaler med den unge og 
ungevejleder undervejs herunder brug af 
bevidningsmetoden

- Iværksættelse af individuelle bevillinger (fx kørekort) 

- Iværksættelse og opfølgning på yderligere        
støtteforanstaltninger i samarbejde med øvrige      
forvaltning

Ansvarsfordeling:

Samarbejdet mellem NExTWORK, jobcentret og øvrige 
enheder i forvaltningen har derfor til formål at sikre at 
den unge har de bedste betingelser for udvikling og 
progression igennem NExTWORK.  
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NExTWORK digital platform og dataindsamling

Hver NExTWORK-enhed er tilknyttet en overordnet 
web-applikation,	således	de	enkelte	afdelingers	
resultater kan sammenlignes og den samlede 
effekt kan illustreres. 

Web-applikationen er designet og sat op omkring 
brugersystemer. Dette sikrer at den enkelte 
NExTWORK-enhed kun kan oprette og tilgå data 
der relaterer sig direkte til enhedens aktører. 
Ydermere sikrer det mere effektive arbejdsgange 
og systematik når data inputtes og tilgås. 

Web-applikationen anvendes både af NExTWORK 
teamet, de unge, virksomhedsrepræsentanter og 
sagsbehandlere og består af en række digitale 
værktøjer, med følgende formål: 

1. Dokumentere de unges udvikling for at 
    kunne tilbyde relevant støtte.
2. Indsigt i NExTWORK-enhedens service- 
    performance via de unges tilkendegivelser af 
    deres tilfredshed med:
     - Arbejdsplads og kollegaer
 - Netværksgruppe og ungevejleder
3. Levere data til kommunale 
    samarbejdspartnere
4.	Feedback	fra	virksomheder	på	de	
    unges arbejde for at fremme læring og  
    arbejdsidentitet for den enkelte unge.

Tilbagemelding fra virksomhed Virksomhedsprofil

Udpluk af digitale værktøjer

Virksomhedsprofiler
Informationer om virksomhederne, arbejdsopgaver, 
kultur m.m. En mulighed for virksomhederne for at 
profilere	sig	og	skabe	overblik	for	de	unge	og	andre	
virksomheder over hvilke virksomheder, som er
med i netværket.

Feedbackformular
Efter hvert netværksgruppemøde udfylder de unge en 
formular, hvor de giver feedback på tilfredshed med 
arbejdspladsen og netværksgruppen. Det er et redskab 
for ungevejlederen i forhold til at få indblik i den unges 
trivsel samt en måde at sætte de unges meninger og 
oplevelser i centrum i forhold til at forme NExTWORK 
som projekt.

Tilbagemelding fra virksomhed
Virksomhederne udfylder information via en ugentlig 
tilbagemeldingsform. På den måde indsamles de unges 
mødehistorik, skrevenfeedback til de unge samt evt. 
spørgsmål eller bekymringer fra virksomheden, som 
teamet kan følge op på.

Diplomer
I slutningen af hvert praktikforløb indsamles 
feedback fra de unge og virksomheder på forløbet. 
Diplomerne bidrager til den unges læring og udvikling 
af arbejdsidentitet og kan bruges af de unge ved 
jobansøgning og af virksomhederne, både internt og 
ekstern, som bevis på deltagelse og engagement.
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Stjerner indikerer data af personfølsom karakter

Unge

Access Access

Access

Access

Access

Input Input

- Unge i NExTWORK-enhedens samlede resultater
- Kontaktoplysninger på NW Team
- Virksomhedsprofiler
- Diplomer fra unge

- NExTWORK teamet kan tilgå al data 

- Opretter og redigerer aktører i NExTWORK database
- Ungefremmøde i netværksgrupper
- Logbogsnotater om de unge
- 6-ugers samtale 
- De unges bevægelser

 

- Virksomhedsfremmøde i netværksgrupper

- Ungefremmøde i praktik
- Ungefremmøde i netværksgrupper
- 6-ugers samtale
- Unges bevægelser
- Afsluttende evaluering
- Unge i NExTWORK-enhedens samlede resultater

- Feedback fra virksomhed
- Diplomer fra endte praktikker
- Egen resultater fra NExTWORK feedback formular
- Kontaktoplysninger på NW Team
- Virksomhedsprofiler

- NExTWORK feedback formular
- Diplomer til virksomheder efter endt praktik

Input

Virksomheder

Sagsbehandlere

Jobcentre

NW-Team

NExTWORK IT

- Den unges ugentlige fremmøde
- Video feedback til den unge
- Skreven feedback til den unge
- Diplom til den unge efter endt praktik
- Spørgsmål og bekymringer til NW Team

Overblik over input/adgangs-forhold i 
NExTWORKs digitale platform
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NExTWORK appen Databeskyttelse og adgang

NExTWORK app’en har til formål at yde støtte til de 
unge	i	deres	hverdag.	Funktionerne	i	app’en	er	baseret	
på veldokumenterede principper indenfor narrativ 
terapi	og	positiv	psykologi.	Formålet	er	yde	støtte	til	at	
overvinde udfordringer i dagligdagen.

Når en ung står foran udfordrende begivenheder eller 
har brug for motivation til at arbejde på personlige mål 
vil NExTWORK app’en minde dem om deres bedste 
øjeblikke og minder i form af et foto, en video eller 
noter. App’en giver unge motivation og støtte fra deres 
egne erindringer og gør dem mindre afhængig af 
tilskyndelse fra andre. 

De unge kan vælge at dele deres historier med andre 
unge i NExTWORK eller i deres netværksgruppe for at 
motivere, inspirere og lære fra hinanden.

App’en kan bruges uanset hvad de unge gerne vil blive 
bedre til eller gøre mere af. Et eksempel kunne være:

Mange vil gerne i bedre fysisk form, men der er tit 
alt for mange undskyldninger for ikke at komme 
afsted. Hvis det lykkes en at komme ud føler man sig 
efterfølgende ofte godt tilpas, og det kan være svært 
at huske præcis, hvorfor det var så svært at komme af 
sted. Problemet er, at næste gang man har planlagt at 
løbe en tur er det lige så svært at komme afsted som 
sidste gang. 

Hvad hvis man kunne få en konkret påmindelse om den 
følelse, man havde efter din sidste løbetur, lige før man 
havde planlagt den næste tur? Ville det så ikke være 
nemmere at komme afsted?

Det er præcis hvad NExTWORK app’en gør. Den 
minder en om sine egne personlige succeser/historier 
og motiverer en til at følge op på sine planer. 

NExTWORK app’en er et værktøj for de unge og for 
NExTWORK teamet. Den data de unge genererer 
omkring personlige mål og gode oplevelser tilhører de 
unge selv, og kan ikke tilgås af NExTWORK teamet eller 
sagsbehandlere, med mindre de unge aktivt vælger at 
gøre det tilgængeligt i en offentlig gruppe.

Teamet vil løbende gøre sig erfaringer ift at drive 
indsatsen. Disse læringer kan dokumenteres som 
Remories og gøres tilgængeligt for intern brug og for 
andre NExTWORK teams i Danmark.

Når	unge	og	NExTWORK	team	er	oprettet	i	web-
app’ens database, vil de kunne anvende deres login 
til at få adgang til NExTWORK app’en. Web-appens 
brugersystemer sikre at brugere ved første login, er 
tilknyttet relevante grupper, herunder:

Overblik over et personligt mål
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Målgruppe sammensætning

Sammensætningen af 
ungegruppen, som NExTWORK 
kan arbejde med er i høj
grad bestemt af kapaciteten
i virksomhedsnetværket til at 
arbejde med forskellige typer af 
unge.

Denne kapacitet er forskellig fra virksomhed til 
virksomhed, - ligesom evnerne og kapaciteten i den 
enkelte virksomhed kan udvikles over tid.

Det er vigtigt at ungegruppen, der optages i 
NExTWORK er bredt sammensat i forhold til interesser, 
evner og omfanget af deres barrierer for at starte i 
uddannelse eller job. Der optages således et miks af 
både “aktivitetsparate“ og “uddannelsesparate“ unge i 
NExTWORK.

Målgruppen er unge for hvem “arbejde først” er den 
bedste vej i uddannelse (eller beskæftigelse). Unge skal 
derfor opfylde følgende inklusionskriterier:

1: Den unge skal kunne være tilstede på arbejdspladsen    
    i minimum 8 timer om ugen.

2: Den unge skal kunne være tilstede til 
    netværksgruppemødet 2 timer om ugen.

3: Den unge skal være motiveret for at få praktisk 
    arbejdserfaring.

De aller svageste aktivitetsparate der har behov for 
intensiv støtte for at kunne deltage i et praktikforløb, 
eller som ikke er i stand til at deltage i gruppeforløb 
er ikke i NExTWORK målgruppen. Uddannelsesparate 
unge, der er klar til at søge ind på en uddannelse bør 
ikke bruge tid på et praktikforløb og anses derfor ikke 
for at være i målgruppen for NExTWORK.

 
Forskellige endemål
Den brede sammensætning af målgruppen betyder,
at endemålet for de unges deltagelse i NExTWORK vil 
være forskelligt. Ideelt vil deltagelse i NExTWORK føre 
til:

1. Uddannelse
2.	Fast	arbejde
3. EGU uddannelse
4. Løntilskud i privat virksomhed
5.	Flexjob
6. Anden støttet indsats
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De unge inddeles i 3 kategorier for at få en indikation 
på, hvor længe den enkelte unge forventes at være 
tilknyttet indsatsen. Derudover sikrer fordelingen, at 
der er et miks af unge som nogenlunde tilsvarer den 
kapacitet,	der	findes	i	virksomhedsnetværket.	

Gruppe Blå, ca. 25% af de unge i NExTWORK
Unge uddannelsesparate der gerne vil have erfaringer 
med arbejdslivet, er skoletrætte eller uden retning og 
som	kan	motiveres	og	finde	retning	via	arbejde.	Der	
kan være lettere sociale, helbredsmæssige eller faglige 
udfordringer.

Gruppe Lilla, ca. 40% af de unge i NExTWORK
Unge uddannelsesparate/aktvitetsparate. Der kan 
være tvivl om kategoriseringen af de unge i denne 
gruppe, fordi de evt. er nye i systemet. Disse unge er 
motiverede af at arbejde og har ofte mere omfattende 
sociale, helbredsmæssige og faglige udfordringer.

Gruppe Orange, ca. 35% af de unge i NExTWORK
Aktivitetsparate unge, som kan arbejde i mere tolerante 
omgivelser, og er motiverede af at arbejde fremfor 
uddannelse. Der kan være kognitive udfordringer, såvel 
som sociale, helbredsmæssige og faglige udfordringer. 
Disse unge har ofte været igennem behandlings forløb 
eller tværfaglig indsats.

Den ovenstående procentfordeling skal ikke blot tilsvare 
mikset af unge i den samlede ungegruppe, men også i 
hver enkelt netværksgruppe. 

Grundet kommunernes forskelligartede kategorisering 
af unge som hhv. aktivitetsparate og uddannelsesparate 
fastsættes den unges målgruppe i NExTWORK på 
baggrund af objektive karakteristika. Hertil er udviklet 
et målgruppeværktøj som sagsbehandleren udfylder for 
de unge, der opfylder inklusionskriterier, og dermed er i 
målgruppen for NExTWORK. 

Antallet og sværhedsgraden af de barrierer der ses 
hos den unge er udslagsgivende for, hvilken kategori 
den unge tildeles. Hvis sagsbehandleren er radikalt 
uenig i målgruppeværktøjets kategorisering af den 
unge, kan han/hun overtrumfe denne, for at bevare 
sagsbehandlerens faglige vurdering.

Værktøjet er udarbejdet i samarbejde med 
sagsbehandlere og tager udgangspunkt i 
eksisterende underkategoriseringer af aktivitets- og 
uddannelsesparate unge.

NExTWORK teamet lærer løbende de unge bedre 
at kende. Dette kan afdække barrierer der tidligere 
var ukendte, og de unge kan ligeledes demonstrere 

Målgruppe kategorier

større potentiale end forventet. Denne viden bruger 
NExTWORK teamet løbende til at tilpasse de unges 
målgruppeklassificering	i	indsatsen.	På	den	måde	kan	
NExTWORK teamet løbende arbejde for, at gruppen af 
unge tilsvarer netværkets kapacitet.

Orange
- Den unge har kognitive udfordringer

- Den unge er i behandling eller har afsluttet 
  behandlingsforløb (Psykisk)

- Den unge er lige startet behandling eller skal 
  påbegynde behandling (Psykisk)

- Den unge har forskudt døgnrytme pga af 
  manglende hverdagsmestring

- Den unge har tidligere gennmført tilbud

- Den unge har (haft) svære psykiske lidelser

- Den unge får pt anden støtte (Mentor, hjemmevejledning)

- Den unge har svære kognitive udfordringer (IQ udfordret)

- Den unge bor på bosted

Lilla
- Den unge har plettet straffeattest

- Den unge er i misbrugsbehandling

- Den unge er hjemløs

- Den unge har afbrudte grundforløb

- Den unge har ikke 9. klasses afgangseksamen

- Den unge har tidligere deltaget ustabilt i tilbud

- Den unge har mange afbrudte forløb

- Den unge kommer fra sygedagpenge

- Den unge kommer fra specialskole

- Den unge har lang sammenhængende forsøgelseshistorik 

- Den unge har (haft) lettere psykiske lidelser (Depression)

Blå
- Den unge er genganger

- Den unge har 9. klasses afgangseksamen

- Den unge har deltaget aktivt og stabilt i tidligere tilbud

- Den unge har forskudt døgnrytme pga af manglende 
  hverdagsmestring

- Den unge har tidligere gennmført tilbud
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Kategorisering af unge i hhv. uddannselses- og 
aktivitetsparate varierer i de enkelte kommuner. 
Målgruppeværktøjet er udviklet til fastsætte nogle 
standarder for ungeoptag i NExTWORK på trods af 
denne forskellighed. 

De unge kan let omkategoriseres fra kommunens 
normale inddeling og er i dette tilfælde 
omkategoriseres	fra	5	til	3	kategorier.	Hvis	der	er	flere	
eller færre unge tilpasses værktøjet blot ved at ændre 
grænseværdierne for en enkelte kategorier. 

Målgruppeværktøj til visitering

Målgruppeværktøj

Målgruppeværktøjets vurdering af den unges kategori: 45
Sagsbehandlers vurdering af farve (Hvis anderledes end målgruppeværktøjets):

Navn på den unge: Nicklas

Kategori blå: UP 2
Kategori lilla 1: UP 3
Kategori lilla 2: UP 4
Kategori Orange 1: AP 1
Kategori Orange 2 : AP 2

Løb karakteristikaene igennem og sæt x ved dem der ses hos den unge Ja = x Vægtning Output
Den unge er genganger 1 0
Den unge har 9. klasses afgangseksamen 1 0
Den unge har deltaget aktivt og stabilt i tidligere tilbud -4 0
Den unge har forskudt døgnrytme pga af manglende hverdagsmestring x 1 1
Den unge har tidligere gennmført tilbud 1 0
I alt 4

Den unge har plettet straffeattest 5 0
Den unge er i misbrugs behandling 5 0
Den unge er hjemløs 5 0
Den unge har afbrudte grundforløb 5 0
Den unge har ikke 9. klasses afgangseksamen 5 0
Den unge har tidligere deltager ustabilt i tilbud x 5 5
Den unge har mange afbrudte forløb 5 0
I alt 39

Den unge kommer fra sygedagpenge 39 0
Den unge kommer fra specialskole x 39 39
Den unge har lang sammenhængende forsøgelseshistorik (+1 år) 39 0
Den unge har (haft) lettere psykiske lidelser (Depression) 39 0
I alt 351

Den unge har kognitive udfordringer 351 0
Den unge er i behandling eller har afsluttet behandlingsforløb (Psykisk) 351 0
I alt 1053

Den unge er lige startet behandling eller skal påbegynde behandling (Psykisk) 1053 0
Den unge har (haft) svære psykiske lidelser 1053 0
Den unge får pt anden støtte (Mentor, hjemmevejledning, osv) 1053 0
Den unge har svære kognitive udfordringer (IQ udfordret) 1053 0
Den unge bor på bosted 1053 0
I alt 6318

Baggrundsudregning
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Visitationsproces

Visitationsprocessen forud for
at en ung bliver tilbudt at starte i 
NExTWORK har til formål at sikre 
at gruppen af unge, som optages 
i NExTWORK matcher kapaciteten 
i virksomhedsnetværket på et 
givent tidspunkt.

Kapaciteten i virksomhedsnetværket er dynamisk og 
afhænger af de enkelte virksomhedsrepræsentanters 
evne og motivation til at arbejde med forskellige typer 
af unge. Det er essentielt at sikre det rette miks af unge, 
så virksomhedsrepræsentanterne oplever at deres 
arbejde bærer frugt og at de kan løfte arbejdet med de 
unge.

Screening og visitering af unge til NExTWORK foregår
i tæt samarbejde mellem jobcentret og NExTWORK 
teamet. Nedenstående tidslinje beskriver skridt for 
skridt hvordan sagsbehandlere og/eller UU-vejledere 
screener unge til NExTWORK, samt hvilke redskaber 
de gør brug af for at sikre at ungemålgruppen matcher 
kapaciteten i virksomhedsnetværket på et givent 
tidspunkt. Processen har 6 overordnede skridt:

1. Sagsbehandler vurderer om den unge opfylder de  
    overordnede inklusionskriterier.

2. Sagsbehandler udfylder målgruppeværktøjet for 
    den unge.

3.	Fire	uger	før	nyt	optag	i	NExTWORK	sender	
    NExTWORK teamet en indikation til    
    sagsbehandlerne, over hvilke unge der forventes at   
    afslutte/stoppe i indsatsen. 

4. Antal nominerede baseres på den aktuelle pladsliste 
    fra NExTWORK, således at de nye unge der optages 
    har samme målgruppe som de unge der forlader 
    indsatsen.

5. De nominerede unge inviteres til at besøge 
				NExTWORK.	Formålet	med	besøget	er	at	de	unge	
    selv og en ungevejleder fra NExTWORK kan vurdere 
    om NExTWORK er det rette tilbud til dem.

6. De unge (og sagsbehandlere) informeres om 
    optag/afslag på at starte I NExTWORK.

Visitaionssamtale
Den unge henvender 
sig på Jobcentret

NW deltagelseskriterier 
Sagsbehandleren 
vurderer om den unge 
opfylder de overordnede 
inklusionsskriterier

1: Den unge skal 
    kunne være på 
    arbejdspladsen i 
    minimum 8 timer 
    om ugen.

2: Den unge skal
    kunne være  
    tilstede til 
    netværksgruppe-
    mødet 2 timer 
    om ugen.

3: Den unge skal 
    være motiveret for 
    at få praktisk 
    arbejdserfaring.
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NW deltagelseskriterier 
Sagsbehandleren 
vurderer om den unge 
opfylder de overordnede 
inklusionsskriterier

Pladsliste
Fire	uger	før	nyt	optag	
sender NExTWORK 
en pladsliste, som 
sagsbehandlere kan 
nominere unge til. Baseret 
på virksomhedsnetværkets 
kapacitet på et givent 
tidspunkt og ledige 
pladser i NW optages 
forskelligt antal unge fra 

Screeningsamtale
På baggrund af samtale 
mellem sagsbehandler 
og den unge kan 
målgruppeværktøjet 
anvendes og den unges 
NExTWORK kategori 
defineres

Besøg på NExTWORK
De nominerede unge 
inviteres til at besøge 
NExTWORK.	Formålet	med	
besøget er at de unge kan 
høre om indsatsen fra andre 
unge. Ungevejlederen 
kan vurdere hvilke unge, 
der vil få mest ud af at 
deltage i NW og passer 
bedst ind i den aktuelle 
gruppedynamik.

Unge inviteres til at
starte i NExTWORK
De unge (og 
sagsbehandlere) 
informeres om optag/ 
afslag på at starte I 
NExTWORK.

Blå
X ledige

Lilla
Y ledige

Orange
Z ledige

NExTWORK
I N F O R M A T I O N

Hej kommende Nextwork’er!

Du inviteres hermed til at starte i NExTWORK d.                         kl.          

De første 2 uger vil være et introforløb, hvor Du vil lære de andre unge at 
kende og møde de virksomheder som tilbyder praktikpladser.

Den første dag vil du få udleveret et skema for introugerne, så du ved 
hvad der kommer til at foregå. Efter introforløbet starter Du i praktik i en 
virksomhed, som Du selv er med til at vælge!

I introforløbet vil vi sørge for morgenmad og frokost .

Du finder os her:

Byens Hus
Stændertorvet 1, indgang H
4000 Roskilde

Hvis du har nogle spørgsmål kan du altid ringe til os på:
24 90 71 17

Vi glæder os til at se dig!
Mvh NExTWORK Teamet

NExTW
ORK

Målgruppeværktøj

Målgruppeværktøjets vurdering af den unges kategori: 45
Sagsbehandlers vurdering af farve (Hvis anderledes end målgruppeværktøjets):

Navn på den unge: Nicklas

Kategori blå: UP 2
Kategori lilla 1: UP 3
Kategori lilla 2: UP 4
Kategori Orange 1: AP 1
Kategori Orange 2 : AP 2

Løb karakteristikaene igennem og sæt x ved dem der ses hos den unge Ja = x Vægtning Output
Den unge er genganger 1 0
Den unge har 9. klasses afgangseksamen 1 0
Den unge har deltaget aktivt og stabilt i tidligere tilbud -4 0
Den unge har forskudt døgnrytme pga af manglende hverdagsmestring x 1 1
Den unge har tidligere gennmført tilbud 1 0
I alt 4

Den unge har plettet straffeattest 5 0
Den unge er i misbrugs behandling 5 0
Den unge er hjemløs 5 0
Den unge har afbrudte grundforløb 5 0
Den unge har ikke 9. klasses afgangseksamen 5 0
Den unge har tidligere deltager ustabilt i tilbud x 5 5
Den unge har mange afbrudte forløb 5 0
I alt 39

Den unge kommer fra sygedagpenge 39 0
Den unge kommer fra specialskole x 39 39
Den unge har lang sammenhængende forsøgelseshistorik (+1 år) 39 0
Den unge har (haft) lettere psykiske lidelser (Depression) 39 0
I alt 351

Den unge har kognitive udfordringer 351 0
Den unge er i behandling eller har afsluttet behandlingsforløb (Psykisk) 351 0
I alt 1053

Den unge er lige startet behandling eller skal påbegynde behandling (Psykisk) 1053 0
Den unge har (haft) svære psykiske lidelser 1053 0
Den unge får pt anden støtte (Mentor, hjemmevejledning, osv) 1053 0
Den unge har svære kognitive udfordringer (IQ udfordret) 1053 0
Den unge bor på bosted 1053 0
I alt 6318

Baggrundsudregning
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Deltager-flow igennem NExTWORK

I takt med at unge forlader 
NExTWORK for at starte 
uddannelse eller job, bliver pladser 
ledige og kan overtages af nye 
unge, som starter i NExTWORK.
Med en målgruppe sammensætning som beskrevet 
på side 76 forventes det, at NExTWORK vil have 
nedenstående	deltager-flow	i	løbet	af	24	måneder.

Deltager-flow af unge, der forlader NExTWORK for at 
starte uddannelse, arbejde eller andet tilbud:

Indenfor 3 måneder - 10-20%
Indenfor 6 måneder - 30-40%
Indenfor 12 måneder - 20-30% 
Indenfor 18 måneder - 5-10% 

Unge der eksempelvis forlader NExTWORK indenfor 6 
måneder erstattes af nye unge, der ligeledes forventes 
at forlade NExTWORK indenfor 6 måneder. Det er 
vigtigt	konstant	at	bevare	ovenstående	deltager-flow	og	
miks af unge for at:

- de unge forbliver ressourcer i indsatsen 
- virksomhedsrepræsentanterne oplever, at de kan løfte   
  ungegruppen
- de unge får indbyrdes rollemodeller og oplever   
  hinanden udvikle sig og forlade NExTWORK
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Indtag af unge

NExTWORK optager nye unge 
hver 6. uge. 
Et kerneelement i NExTWORK er at ungegruppen 
og gruppen af virksomhedsrepræsentanter danner 
netværk via sociale og netværksevents, som muliggør 
praktikforløb. Disse aktiviteter er essentielle for både de 
unge og virksomhederne at deltage i. 

Den ideelle størrelse på en NExTWORK enhed er 45 
unge og 60 virksomheder. Hvis optagelses-frekvensen 
er højere end hver 6. uge, vil det være en udfordring 
at holde fast i netværksmodellen. Man vil altså ende 
med at afholde netværksevents med meget få unge, 
samt lægge stort pres på virksomhederne for at deltage 
meget ofte.  

Nedenstående oversigt viser et ca. estimat på indtag 
af unge i en NExTWORK afdeling i løbet af det første 
år. Tallene er baseret på antagelser omkring, hvordan 
deltager-flowet	igennem	NExTWORK	fordeler	sig	
ud fra de forskellige grupper af unge i målgruppe 
sammensætningen og hvor længe de forventes at blive i 
indsatsen. Der er altså 45 årspladser i NExTWORK, men 
antallet af unge (unikke CPR. numre), som kan deltage er 
højere (ca. 86), fordi pladser kan fyldes op af nye unge 
i takt med at nogle forlader NExTWORK for at starte 
uddannelse eller job.

Måneder

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Antal unge

45

35

25

0 unge forlader NW
10 unge optages

5 unge forlader NW
5 unge optages

2 unge forlader NW
12 unge optages

6 unge forlader NW
6 unge optages

4 unge forlader NW
4 unge optages

8 unge forlader NW
8 unge optages

6 unge forlader NW
6 unge optages

10 unge forlader NW
10 unge optages

Unikke CPR-numre i NExTWORK i det første år:
25 + 10 + 5 + 12 + 6 + 4 +8 + 6 + 10 = 86
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Hvordan NExTWORK arbejder 
med dokumentation

I NExTWORK arbejder 
ungevejlederne med et 
anerkendende blik. Den unge 
er i føresædet og undersøger 
sammen med ungevejlederen sine 
ressourcer, styrker og udfordringer 
i takt med at disse udfoldes i løbet 
af indsatsen. 
Udgangspunktet er, at forandring skabes ved at 
italesætte og forstørre den unges færdigheder og 
initiativer for derved at styrke den unges egen evne til at 
handle.

I NExTWORK skelnes mellem løbende dokumentation, 
som skal foreligge hver 6. uge i forbindelse med en 
individuel samtale mellem den unge og ungevejlederen 
og afsluttende dokumentation, når en ung forlader 
NExTWORK for at starte et andet tilbud. Hvis en ung 
forlader NExTWORK for at starte uddannelse eller job er 
der ikke behov for at lave en afsluttende evaluering.

Løbende dokumentation
6-ugers samtalen er først og fremmest den unges og 
ungevejlederens mulighed for at tjekke ind og vende 
stort og småt omkring hvordan det går på arbejdet. Det 
er en mulighed for at forstørre og italesætte den unges 
ressourcer, færdigheder og erfaringer fra arbejdet. 
Derudover får ungevejlederen også værdifuld viden 
om, hvordan han/hun bedst kan stille sig til rådighed for 
den unge. På næste side er et eksempel på en samtale-
guide, som danner udgangspunkt for en 6-ugers 
samtale mellem en ung og en ungevejleder.

Udover at tale med den unge hver 6. uge, tager 
ungevejlederen også kontakt til virksomheden for at få 
deres tilbagemelding på den unges:
- arbejdsopgaver
- arbejdsindsats
- bidrag og udfordringer

På baggrund af samtalen med den unge og 
virksomhedslederen, udfylder den unge og 
ungevejlederen i fællesskab en formular i NExTWORK 
it-systemet, som derefter vil være tilgængelig for 
sagsbehandleren. Denne information beskriver primært:

- Vil den unge gerne fortsætte i NExTWORK
- Mener ungevejlederen at det giver mening for den    
  unge at fortsætte i NExTWORK, hvorfor?
- Tilbagemelding fra virksomheden

- Tilbagemelding fra den unge og ungevejlederen

Der kan være forskellige tilfælde, hvor det er 
hensigtsmæssigt at den unges sagsbehandler deltager i 
6-ugers samtalen. Dette kan være hvis:

- Der er emner i uddannelsesplanen, der skal diskuteres
- Den unge har behov for ekstra støtte til    
  psykologbistand, hjemmevejleder eller bolig 
- Den unge er motiveret for at starte i 
  misbrugsbehandling

Afsluttende dokumentation
Når en ung forlader NExTWORK for at starte et andet 
tilbud i kommunalt regi, er der en række krav til hvad 
den afsluttende dokumentation fra den unge og 
ungevejlederen skal indeholde. Dette indebærer:

- Et kort resume af den unges forløb i NExTWORK
- Hvordan har den unge brugt 6-ugers samtalen og hvad  
  er der lagt strategier for?
- Hvordan har den unge deltaget i netværksgruppen?
- Hvordan har den unge deltaget i praktikken?
- Har der været ændringer i den unges helbredstilstand   
  og er behandlingsforløb påbegyndt?
- Vil den unge være i stand til at starte ordinær    
  uddannelse inden 12 måneder? 
- Hvad er dine og den unges anbefalinger for den unges  
  videre forløb?

Deltagelse fra den unges sagsbehandler
Når den unge afslutter NExTWORK for at gå videre 
i anden indsats, er det relevant at sagsbehandleren 
deltager i den afsluttende samtale for at sikre god 
overlevering. I disse tilfælde kan samtalen med fordel 
tage udgangspunkt i bevidningsmetoden for at markere 
den unges afslutning og forbinde sagsbehandleren, 
den unge og NExTWORK projektet. Se mere om 
bevidningsmetoden i appendiks del B på s. 167.
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6-ugers samtale-guide

Fremmøde i praktik og netværksgruppe?

Ved lille/manglende fremmøde 
- Årsager?
- Hvilke strategier er der blevet afprøvet?

Fra virksomheden:
- Hvilke arbejdsopgaver har den unge prøvet kræfter med?
- Hvad har den unge gjort, som du har sat pris på (konkrete eksempler)?
- Hvilke udfordringer har den unge været oppe imod?

- Hvordan forsøger den unge at overkomme disse?
- Hvordan har I forsøgt at overkomme disse / hvad har I lyst til at 
  afprøve fremadrettet?

Fra den unge og ungevejlederen: 
- Hvad har du fundet ud af, at man skal kunne for at arbejde på din 
  arbejdsplads?
- Hvilke af disse færdigheder har du erfaringer med / prøvet af i løbet af de 
  sidste 6 uger?
- Hvilke af disse færdigheder vil du gerne holde fast i eller prøve (ift. ny 
  praktik, praktikforlængelse, uddannelse eller arbejde)?

Du har fortalt mig at … (citerer, refererer til hvad ungevejlederen ved om den 
unges færdigheder/ressourcer) 

- Hvilke udfordringer eller forhindringer har du opdaget at arbejdet medfører?
- Hvad ved du allerede om, hvordan du vil gå til det? Har du en fornemmelse 
  af, hvordan du kan navigere i det?

- Hvad/hvem kan hjælpe dig?

Jeg får en fornemmelse af, at du er oppe imod …. (refererer til hvad 
ungevejlederen ved om den unges udfordringer og strategier til at håndtere 
disse) 

- Hvad ved du om, hvad du godt kunne tænke dig fremadrettet?
- Vil du gerne fortsætte i NExTWORK?
- Hvad vil du gerne prøve af / eksperimentere med (arbejdsopgaver, 
  færdigheder, udfordringer)?
- Ser ungevejlederen et formål med at den unge fortsætter i NExTWORK?

- Spørgsmål jeg gerne vil spørges om _________

Fremmøde

Den unges 
arbejdsindsats

Ressourcer

Ungevejleder 
forstørrer og
italesætter
den unges
ressourcer:  

Udfordringer 
og strategier

Fortsættelse i 
NExTWORK

Feedback fra
den unge
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Hvordan NExTWORK arbejder med 
fremmøde og sanktionering

Det forventes som udgangspunkt 
at de unge møder op i praktikken 
og i netværksgrupperne. Men for 
de unge, hvor mødestabilitet er en 
udfordring, skal ungevejlederen 
samarbejde med den unge om at 
udvikle strategier, som hen af vejen 
kan skabe større mødestabilitet. 

Økonomisk sanktionering i form af reduktion i 
forsørgelsesydelser kan have stærkt negative 
konsekvenser i forhold til at etablere et godt og 
tillidsfuldt samarbejde med ungevejlederen og 
projektet. Sanktionering er med til at understrege 
en ’manglende færdighed’ hos den unge, som de i 
langt	de	fleste	tilfælde	er	skamfuldt	bevidste	omkring.	
Mange af de unge kommer med mange erfaringer 
med fragmenterede skoleforløb, afbrudte forløb og 
hårde sanktioner ved manglende fremmøde. Der 
er derfor behov for at arbejde mere langsigtet med 
mødestabilitet. Dels så vi undgår at reproducere de 
unges oplevelser med at droppe ind og ud af indsatser 
og skulle starte forfra hver gang, og dels for at få viden 
om hvad, der virker for forskellige unge i forhold til at 
blive mere mødestabile. 

Hvad vi ved fra afprøvningen af NExTWORK

a) Sanktionering fungerer som værktøj for nogle unge.

b) Andre unge har brug for tid og plads til at       
    eksperimentere med at blive mødestabile.

c) Der er også en gruppe med ukendte behov, som        
    har brug for yderligere støtte for at kunne blive mere   
    mødestabile.

Hvordan arbejder NExTWORK med fremmøde i 
piloten

Der er mødepligt i praktik og i netværksgruppe.

Det aftales mellem den unge og ungevejlederen ved 
den indledende samtale hvor mange timer den unge 
kan arbejde om ugen (justeres løbende).

De første 12 uger i praktik bruges til at den unge og 
unge-vejlederen sammen kan afdække og afprøve den 
bedste tilgang til at arbejde med fremmøde. 

Efter 6 uger følges op med sagsbehandler og det videre 
forløb aftales.

De konkrete tilgange og strategier til at arbejde med 
fremmøde dokumenteres af ungevejlederen sammen 
med den enkelte unge undervejs, for at få mere 
viden om, hvad der virker i forhold til at arbejde med 
mødestabilitet.

Dokumentation af fravær/fremmøde
Virksomhedsrepræsentanter dokumenterer de unges 
uberettigede fravær og sygefravær i praktikken ugentligt 
via NExTWORK it-systemet.
 
Ungevejlederne dokumenterer fravær i netværksgrupper.

It-systemet er indrettet således, at sagsbehandlere 
kan trække en fraværsliste i et ønsket tidsinterval med 
en oversigt over de dage, hvor den unge har haft 
uberettiget fravær og/eller sygefravær.

Se eksempler på dokumentation af fravær i NExTWORK 
it-systemet på modsatte side.
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Skærmbillede fra NExTWORK it-systemet: Ungedata med mulighed for at se fravær m.m. for den enkelte unge. 

Skærmbillede fra NExTWORK it-systemet: Sagsbehandlere kan downloade en Pdf med fraværsoversigt over en 
given periode.
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