VIDEN DER STYRKER VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND

En fremtid
til sårbare unge
Projektet JUMP giver selvtillid og åbner nye muligheder
for unge, som ellers er meget langt fra arbejdsmarkedet.
- Vi havde en elev, som den første
dag ikke turde sige sit navn i en større
kreds. Efter tre dage stod hun og sang
solo, mens andre spillede guitar til.

Men med elever fra produktionsskolerne kræves en helt anden tilgang,
for eksempel når der skal indgås
praktikaftaler.

Det fortæller lektor Finn Sommer fra
Roskilde Universitet (RUC), og det er
en af flere succeshistorier fra projektet JUMP, som er et samarbejde mellem to sjællandske og to nordtyske
produktionsskoler foruden RUC og
Europa-Universität Flensburg. JUMP
er en del af EU’s Interreg-program,
som skal udvikle det grænseoverskridende samarbejde – i dette tilfælde i
Femern Bælt-regionen.

- De fleste virksomheder
Vi arbejder indefra
ville aldrig reagere på
og nedefra. Vi snakker
en normal opfordring til
med medarbejderne, for
at tage en praktikant fra
det duer ikke at snakke med
en produktionsskole.
topledelsen, hvis medarHvis vi skal have denbejderne ikke er med.
ne målgruppe til at rykke
sig, skal både elever, skoler og virksomheder være direkte involveret, siger han.

Eleverne på produktionsskolerne
kan ikke klare adgangskravene til en
erhvervsskole eller nogen anden uddannelse for den sags skyld. Som eksemplet ovenfor antyder, kan det også
knibe gevaldigt med selvtilliden.
- Det er den mest udsatte gruppe
af unge i forhold til uddannelse og
arbejdsmarked. De har typisk haft
nederlag i skolen, og nogle kan ikke
læse og skrive, men det viser sig, at
det faktisk kan lade sig gøre at give
dem fornyet selvtillid på meget kort
tid, siger Finn Sommer.
Der har blandt andet været afholdt såkaldte future camps, hvor elevernes
egen fremtid på arbejdsmarkedet har
været på skemaet. Og så har danske
elever været i praktik i tyske virksomheder og omvendt.
Finn Sommer har tidligere været tovholder i et andet Interreg-projekt, hvor
målgruppen var erhvervsskoleelever.

Netop måden at samarbejde med
virksomhederne på fik ViiRS til at fatte interesse, og ViiRS har finansieret
en flyer om projektet, som blev indledt
i februar 2016 og løber tre år.
- Andre af denne type projekter er
tænkt oppefra, vi arbejder indefra og
nedefra. Vi snakker med medarbejderne, for det duer ikke at snakke med
topledelsen, hvis medarbejderne ikke
er med. Og det er indtil nu lykkedes
at få et samarbejde med 14 virksomheder i forskellige brancher, fortæller
Finn Sommer.
Endemålet er, at de unge skal i uddannelse eller arbejde. Og det er lykkedes at få flere af dem drejet ind på
et nyt spor.
- Nogle af dem har nogle drømme,
som kan være svære at realisere. Én
ville for eksempel gerne noget med
IT, men det kan være kompliceret på
kort sigt, og nu har han fundet ud af,
at det også er sjovt at lave mad.

PARTNERE:
RUC, Europa Universität Flensburg
og fire produktionsskoler i Danmark
og Tyskland

FORM:
Udviklingsprojekt

VÆRDI FOR VIRKSOMHEDERNE:
Giver udsatte unge en ny chance og
åbner virksomhedernes øjne for en
gruppe unge, de normalt ikke har
øje for. I Nordtyskland er der således
30.000 ubesatte praktikpladser

