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Navn på tema: Forankring af ”Projekt Fritidsjob” i UU Sydfyn fra 2022 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 620 620 620
Anlæg
Finansiering

I alt 0 620 620 620
 
 
Resume: 
Svendborg Kommune og Den boligsociale helhedsplan, Aktive boligområder i Svendborg, 
modtager i årene 2018 – 2021 midler fra den A.P. Møllerske Støttefond til at 
videreudvikle og udbrede en helhedsorienteret fritidsjobindsats til hele Svendborg 
kommune. Projektet er primært målrettet 13-18 årige ikke uddannelsesparate unge. På 
baggrund af projektets nuværende overbevisende resultater foreslås tilførsel af 
ressourcer til ansættelse af en kommunal koordinator for fritidsjobindsatsen fra januar 
2022 og overslagsår, således at indsatsen kan fortsætte efter ophør af projektmidler. 
 
Sagsfremstilling: 
Projekt Fritidsjob bygger på erfaringerne fra årene 2016-2017 med pilotprojektet for 
fritidsjobambassadørordningen. I Projekt Fritidsjob er der fokus på hele Svendborg 
Kommune, sådan at alle unge med behov herfor har muligheden for at blive understøttet 
i indsatsen med at få et fritidsjob. 
 
Som en væsentlig forudsætning for støtten fra den A.P. Møllerske Støttefond er Projekt 
Fritidsjob blevet etableret med en målrettet og flerstrenget strategi for forankring. Dette 
dels ved at projektledelsen af projektet er delt mellem UU Sydfyn og Fællessekretariatet i 
den boligsociale helhedsplan, og dels ved at Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 
løbende bidrager ind i projektet, og på denne måde er med til at binde tråde til de unge, 
som igennem deres fritidsjob får interesse for en erhvervsuddannelse. Den tværgående 
indsats er en stor styrke i det samlede projekt, hvor fritidsjobambassadørens rolle er den 
væsentligste.  
 
Projektets resultater 
Projekt Fritidsjob har i årene 2018-2019 etableret og besat i alt 82 fritidsjobs. 
Hovedparten af disse unge fastholder jobbet i mere end 6 måneder. 14 af de 82 
etablerede jobs er blevet afbrudt pga. opsigelse eller fyring indenfor det første halve år. I 
det indledende pilotprojekt i 2016-2017 fik 60 unge et fritidsjob, og 44 af de unge blev 
fastholdt i jobbet i mere end 3 måneder. Projekt Fritidsjob er også lykkedes med at 
etablere et velfungerende netværk på 35 virksomheder, som har eller har haft en ung i 
fritidsjob og som fortsat er interesseret i samarbejde omkring rekruttering. 
 
Projektet er for nuværende udrullet og implementeret på Nymarkskolen, Issø-skolen og 
Stokkebækskolen, og vil fremadrettede også blive udrullet til alle udskolingsskoler i 
Svendborg Kommune. Dette vil ske i et tæt samarbejde mellem fritidsjobambassadører, 
UU-Sydfyn og skoleområdet. 
 
Unge som inddrages i Projekt Fritidsjob er unge som ofte har et ustabilt fremmøde i 
skolen, og som udviser tegn på mistrivsel. Fritidsjob rummer potentialet til at have en 
god indflydelse på netop disse unges start på og efterfølgende fastholdelse i uddannelse 
og beskæftigelse. Projekt Fritidsjob styrker således de unges uddannelses- og 
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arbejdsmarkedskompetencer og bidrager til styrkelse af den unges selvtillid, etablering af 
netværk og forebyggelse af kriminalitet. 
 
Hvilende på Projekt Fritidsjobs nuværende resultater foreslås projektet forankret i 
Svendborg Kommune via ansættelse af en kommunal fritidsjobkoordinator. 
Fritidsjobkoordinatoren forankres i afdelingen UU Sydfyn under skole- og 
uddannelsesområdet. Den fysiske placering af fritidsjobkoordinatoren vil være i 
Svendborg Kommunes sammenhængende ungeindsats i Ungekontakten. Med dette afsæt 
vil det være fritidsjobkoordinatorens væsentligste opgave at koordinere 
fritidsjobindsatsen på tværs af UU-vejledere, skoler, øvrige kommunale forvaltninger, 
uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i hele kommunen. 
 
Påvirkning på andre områder: 
Ingen. 
 
Økonomi:  
Forslaget indebærer økonomi til en fuldtids koordinatorstilling inkl. svarende til 620.000 
kr. inkl. løn og driftsomkostninger fra januar 2022. Projekt Fritidsjobs bevilling fra den 
A.P. Møllerske støttefond udløber 31. december 2021. 
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