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FISKENs projekter:
Mentorer Med Mening
- et mentorprojekt for udvalgte brugere i FISKENS
Værested
FISKEN 18+
- Et uddannelses– og beskæftigelsesprojekt for unge
mellem 18-24 år
Statsborgerskabskursus
- Hjælp til at søge dansk indfødsret og opholdstilladelse
Fritidsjobformidling
- Hjælp til at søge, få og
fastholde et fritidsjob
Jobkurser på
folkeskoler/skoletilbud
- To timers undervisning i
jobsøgning A-Z
Lommepengeprojekt
- Mulighed for at tilbyde
virksomheder lønrefusion i
en to måneders oplæringsperiode for unge mellem 13-15
år

December 2015

Velkommen til
FISKENS Nyhedsbrev
Vi er stolte af at kunne
introducere FISKENS
nye initiativ; et Nyhedsbrev om FISKENS
arbejde, som fremover
vil udkomme to gange
årligt. Med Nyhedsbrevet ønsker vi at give et
nærmere indblik i nogle af de mange projekter og erfaringer, som
dagligt bliver tilvejebragt af frivillige, praktikanter og ansatte i

FISKEN. Jeg
er derfor
enormt glad
for at kunne
præsentere
dette første
nummer, hvor vi dykker ned i vores Fritidsjobformidling, der siden 2008 har hjulpet
hundredvis af unge i
job. Fritidsjob er med
til at give de unge
mennesker en tro på
dem selv, gode erfarin-

ger i forhold til at færdiggøre en ungdomsuddannelse og ikke
mindst mulighed for at
tjene deres egne penge. Jeg håber, at du
finder læsningen interessant!
- Ena Juhl, Leder

FISKENS Fritidsjobformidling
I FISKENS Fritidsjobformidling (FJF)
får unge hjælp til at
søge job. Ofte er de
unge ikke klar over,
hvad det kræver at
finde et job, eller hvad
en arbejdsgiver forventer på en arbejdsplads. Samtidig har de
unge ikke altid mulighed for at få hjælp
hjemmefra, og de
mangler ofte et netværk, der kan hjælpe

dem. Her kan FJFs
frivillige hjælpe og
være med til, at de
unge kommer ud på
arbejdsmarkedet fra
en tidlig alder og får
brugbar erhvervserfaring. De unge går
fra FJF med mere
selvtillid og en tro på,
at det godt kan lykkes
dem at få et fritidsjob,
og det er bl.a. derfor,
at vi fortsætter dette
vigtige arbejde.

Sofie—frivillig i FJF
Sofie har arbejdet som
frivillig i FJF siden april
2015. Hun er frivillig,
fordi hun ønsker at gøre en forskel for andre
mennesker,
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Interview med Sofie
og fordi hun helt overordnet synes, at det er meget givende at
få lov til at hjælpe de unge,
samtidig med, at
det også udfordrer
hende personligt.
Det var tilfældigt,
at Sofie faldt over
et opslag på Facebook om, at FISKEN
søgte nye frivillige i
FJF. Hun kendte ikke til FISKEN,
men syntes, at det lød rigtig
interessant at skulle være i så
direkte kontakt med de unge.
Hun har tidligere været mentor
for en pige på 26 år, og fandt
det derfor spændende at skulle
arbejde med unge helt ned til
13 år. Hun nævner ligeledes, at
hun også er frivillig for at komme væk fra skolebænken: ”Det
er dét der med at komme ud og
få lidt praktisk erfaring og møde
nogle mennesker i den virkelige
verden”.
I samtalerne med de unge er
det Sofie, der skal hjælpe og
fungere som en slags ekspert,
selvom Sofie ikke altid har svaret på alle de unges spørgsmål:
”Man bliver selv sat på prøve.
Der er nogle ting, som jeg ikke
vidste på forhånd, som jeg har
skullet sætte mig ind i. Der ligger derfor også et læringspotentiale i det for én selv.”
Efter at have været frivillig i
noget tid kan Sofie mærke, at
hun er blevet mere sikker i sin
rolle. Hun er også blevet klogere på, at samtalerne aldrig bli-

ver rutine eller kører efter en
skabelon. Hun fortæller: ”Man
kan have en eller anden forventning om,
hvordan det
bliver, og i
praksis er det
så noget helt
andet. Det lærer man rigtig
meget af. Jeg
har som sagt
noget erfaring med at hjælpe de
mere voksne, men hos unge er
det ofte nogle helt andre ting,
som er i fokus. Det er udfordrende at skulle forholde sig til,
men også rigtig spændende.”
I FJF oplever Sofie det som
en stor fordel, at de unge oftest
har forløb af tre samtaler, da:
”Nogle gange er der bare nogle
af de unge, som virkelig åbner
sig op. Det er ret vildt, og det
er fedt at være en del af.”

”Det er interessant at kunne se
en udvikling, en form for fremskridt eller bare en lille åbenbaring hos den unge. For så tænker man jo, at man måske har
gjort en lille forskel. Det er dét,
der er det fede. At der rent erkendelsesmæssigt sker et eller
andet hos den unge. Det er meget tilfredsstillende.”
En af de ting som Sofie virkelig sætter pris på ved at være
frivillig i FJF er, når de unge virker glade for hjælpen og rent
faktisk synes, at de får noget
brugbart ud af at komme til

samtalerne. Hun har også
tænkt en del over selve mødet
mellem hende og den unge, og
hvordan mødet i sig selv kan
have værdi for den enkelte unge: ”Jeg synes, at det er
enormt spændende, det her
med at danne en relation. Altså
det med, at der er én som sidder og lytter til den unge og tager vedkommende seriøst. Det
behøver ikke kun at handle om
at den unge skal have noget
specifikt ud af samtalen. De
skal føle, at her er et menneske, som faktisk interesserer sig
for dem”. Dette mener hun også, at hun personligt får meget
ud af: ”Hvis nogle mennesker
åbner sig op for én, er det jo en
stor ting. Og det er ikke i alle
samtaler det sker, men nogle
gange er der bare nogle af de
unge, som virkelig åbner sig op.
Det er ret vildt, og det er fedt at
være en del af.”
Sofie erkender også, at samtalerne med de unge kan være
udfordrende, og at man som
frivillig først og fremmest skal
tage udgangspunkt i den enkelte unge. I forbindelse med dette
siger hun: ”Det ved man selvfølgelig godt, at man skal, men
det er bare noget andet når
man faktisk sidder i det. Man
kan ikke bare gå ind til en samtale og køre den igennem på
samme måde som den forrige.
Det handler rigtig meget om at
finde ud af, hvor den unge står.
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Man skal ved hver
samtale lige spore sig
ind på, hvor vi skal
starte henne, og hvad
den unge har brug
for.”
Selvom det kan være svært og ikke alle
samtaler forløber som
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”Man får rykket ved nogle
fordomme og
forestillinger,
og det er super fedt.”

ønsket, så er det samtidig det der motiverer
Sofie til at fortsætte sit
frivillige arbejde i FJF:
”Man ved aldrig, hvilken
person man skal have en
samtale med. Det fede
er, at man kan blive positivt overrasket. Man
kan have en fordom om

en person eller en ide om, hvordan samtalen vil foregå – og så
er det bare noget helt andet,
der sker. Man får rykket ved
nogle fordomme og forestillinger, og det er super positivt.”
- Sofie er 27 år og er studerende ved Roskilde Universitets
Center

Interview med Yasemin
Yasemin—bruger i FJF
For et år siden havde Yasemin
kun erfaring fra sit ungdomsjob
i Fakta. I dag har hun to jobs
ved siden af sit studie og har
netop fået kontrakt på en praktikplads. Yasemin mener selv,
at forklaringen på dette skal findes i den hjælp, hun har fået i
FJF og den selvtillid, som hun
har fået ved at opbygge en
større viden inden for jobsøgning og dét at få mere erfaring
på arbejdsmarkedet.
Da Yasemin første gang opsøgte FJF, var det lidt af en tilfældighed. Hun havde hørt om
det fra sin fætter, som havde
fået et job med hjælp fra FISKEN. Han talte positivt om FJF,
og det gjorde hende nysgerrig,
selvom hun ikke gik og desperat
manglede et job. I september
2014 startede hun nemlig på en
uddannelse, så hun havde nok
at tage sig til i hverdagen. Hun
besluttede dog alligevel at kontakte FJF for at se om de måske
kunne hjælpe hende. Hun havde som 16-årig haft et job i

Fakta, men var nu blevet 21 år
og havde ikke haft held med at
finde et nyt arbejde. Første
gang Yasemin var i FJF, skulle
hun snakke med en af FISKENS
frivillige. ”Han var meget imødekommende, positiv og sød”,
siger Yasemin og tilføjer, at det
har haft betydning for at hun er
kommet igen. Yasemin gennemgik et forløb på tre
samtaler og fik kendskab til arbejdsmarkedet, opførsel på en arbejdsplads og skatteregler med mere.
”Første gang fik jeg
et ark med nogle
spørgsmål om at
søge job og have et
job. Anden gang
skulle vi lave ansøgning helt fra
bunden. Tredje
gang lærte jeg om, hvordan
man møder op til en jobsamtale. ”
Kort tid efter Yasemin havde
overstået sit forløb hos FJF fik
hun job som medhjælper i en

børnehave. Efterfølgende har
hun i løbet af efteråret 2015
været i kontakt med FJF igen
for at opdatere sin ansøgning
og finde ledige stillinger at søge. Hun har nu fået job hos både et plejehjem og i en ungdomsklub. Desuden har hun fået hjælp i FJF til at skrive en
praktikansøgning, da hun i forbindelse med sit studie skal finde en praktikplads til foråret.
Selv mener hun, at
forløbet overordnet har
givet hende en helt anden ro end hun havde
før. ”Jeg har fået meget
ud af at komme hernede
i FJF. Normalt er jeg meget nervøs som person.
Nu er jeg ikke længere
nervøs, når jeg går til
jobsamtale, jeg er meget
mere rolig. Jeg har vænnet mig
til det. Sådan ville det ikke have
været, hvis jeg ikke havde gået
i FJF. Forleden var jeg til samtale hos mit kommende praktiksted, og jeg var helt stille og
rolig og forberedt på deres

og
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SKOLEJOBKURSUS:
Kunne du tænke dig at få FJF ud
og holde et
jobkursus for dine elever? FJF ha
r afholdt 12
fritidsjobkurser på diverse folkes
koler, ungdomsskoler og særlige skoletilbu
d i København i
2015. Fritidsjobkurserne varer om
kring to timer
og inddrager de unge i dialog om
ansøgning, arbejdsmarked, SKAT, sort arbejde
og jobsamtale.

For mere information om FISKENS
Fritidsjobformidling og alle vores
tilbud, herunder skolejobkursus,
venligst kontakt Muneeza
Rosendahl på tlf.: 22483380 eller
e-mail:
mr@fritidsjobformidlingen.dk

www.fisken.org

FJF FAKTA:


78 unge har fået et job med hjæ
lp fra FJF i
2015



Hver uge i 2015 har gennemsnit
ligt 7 unge
fået en vejledning i FJF af en tim
es varighed. Dvs., at der alt i alt har været
afholdt
270 samtaler med unge i 2015

www.fritidsjobformidli
ngen.dk


Vi har løbende tilknyttet en til to
studenter
praktikanter og ca. fire frivillige
i FJF

spørgsmål.” Samtidig har de
anden end mig. Anden og tredje
jobs, der er kommet ud af hjæl- gang var jeg slet ikke sådan;
pen i FJF,
der tænkte jeg bare ’okay, de
”Jeg har fået meget vælger mig’.”
også givet
hende meget ud af hjælpen. Da
jeg skulle søge det
selvtillid.
Hun ser derfor lyst på
første
job
i
børneha”Jeg har fået
fremtiden, fordi hun nu har
ven
var
jeg
meget
meget ud af
meget erfaring med jobsøgnervøs, og det føltes ning. ”Jeg har en del erfaring
hjælpen. Da
umuligt at jeg skulle nu, og det vil der jo blive kigjeg skulle
få et job. Nu tænker
søge det førget på – i forhold til hvis man
jeg bare ’okay, de
ste job i børbare har siddet hjemme og
vælger mig’.”
nehaven var
ikke lavet noget. Jeg har jo
jeg meget
brugt FJF for at prøve noget
nervøs, og det føltes umuligt at
nyt og have erfaring, stå på egjeg skulle få et job.
ne ben og tjene mine egne penJeg tænkte, at de ville vælge en
ge.”

Desuden er det nu Yasemin,
der bliver spurgt om hjælp, når
det kommer til jobsøgning. ”Nu
hvor jeg har været i FJF så meget, spørger min storesøster om
hjælp. Hun spørger, hvordan
det er at gå til samtale, og hvad
du bliver spurgt om. Der kan
jeg så fortælle hende, hvad hun
skal være forberedt på, der er
jo mange ting i det.”
- Yasemin er 21 år og studerende ved Erhvervsakademiet i
Roskilde
Nyhedsbrev og interviews er udarbejdet
af Rikke Damholt, praktikant i FJF.

