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indledning
Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og jobcentrene i Østdanmark lancerede den 10. januar 2012
ungekampagnen Slip de unge talenter løs - for fremtidens skyld. Kampagnens starttidspunkt viste sig at
være særdeles veltimet. Der var i tiden omkring årsskiftet megen omtale af den stigende ungdomsarbejdsløshed og den store restgruppe af unge, som ikke får uddannelse ud over folkeskolen. Det var sågar temaer
i Dronningens og statsministerens nytårstaler.
Opbakningen fra jobcentrene var også stor: 41 ud af 44 jobcentre deltog i kampagnen, som sluttede 30. april
2012. Kampagnen var rettet mod unge ledige med og uden uddannelse samt mod private virksomheder i
Østdanmark, der kan gøre brug af de unges arbejdskraft enten i et ordinært job, i aktive tilbud eller ved at
stille en lære-/praktikplads til rådighed.
Kampagnen har i hele perioden fået stor mediebevågenhed – både landsdækkende og lokalt. Det gælder kampagnestarten, de unges besøg på virksomheder, uddeling af virksomhedsprisen, Applausen, og
opmærksomheden omkring resultaterne af kampagnen. Selvom kampagnen formelt sluttede med udgangen
af april, har jobcentrene fortsat afholdt kampagnerelaterede virksomhedsbesøg i månederne herefter.
Jobcentrene har været hovedaktører i kampagnen, ligesom erhvervsskolerne har spillet en vigtig rolle. Kampagnens kreative udtryk, produktion af informationsmaterialer mv. blev efter en udbudsrunde varetaget af
konsulentfirmaet Wanek & Myrner A/S.
Denne evaluering beskriver de kvantitative og kvalitative resultater af ungekampagnen Slip de unge talenter
løs - for fremtidens skyld. Evalueringen er opbygget i fem kapitler.

Kapitel 1
Opsamler hovedkonklusioner, præsenterer kampagnens samlede effekt samt fremhæver læringspunkter

Kapitel 2
Beskriver baggrund for og formål med kampagnen, kampagnens målgrupper og kampagneelementerne.

Kapitel 3
Præsenterer resultaterne af telefoninterviews med virksomhederne.

Kapitel 4
Præsenterer resultaterne af telefoninterviews med de unge.

Kapitel 5
Præsenterer resultaterne af telefoninterviews med jobcentre og uddannelsesinstitutioner.
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1.0

	Sammenfatning og
læringspunkter

Evalueringen af ungekampagnen peger på, at både virksomheder, de unge og jobcentrene har været positivt stemt over for
kampagnen. Resultaterne af virksomhedsbesøgene har været
overraskende positive. Det mest markante resultat af kampagnen er således de mange lærlingepladser, jobordrer og aktive
tilbud, som virksomhederne har tilkendegivet, at de stiller til
rådighed for de unge.
Beskæftigelsesregionens mål for kampagnen var tilkendegivelser om 1.000 pladser. Resultatet er tilkendegivelser om 1.691
pladser og dermed langt over målet. Det betyder, at ca. 60
procent af de godt 2.800 besøgte virksomheder har tilkendegivet, at de vil tage en ung ind. Pladserne fordeler sig på bl.a.
837 virksomhedspraktikpladser, 256 løntilskudspladser og 182
ordinære job. Særligt højt ift. forventningerne er antallet af læreog praktikpladser. Her har virksomhederne givet tilkendegivelser om knap 300 lære-/praktikpladser til unge lærlinge og 80
pladser til voksenlærlinge1.

Læringspunkter:
1) B
 ehov for større jobcenterfokus på matchnings- og leverancesystemet for at få besat
ledige pladser i virksomhederne med de rette
(unge) ledige.
2) B
 ehov for dels at klæde virksomhederne
bedre på om de forskellige ordninger, som
jobcentret kan tilbyde, dels at jobcentret er
mere opsøgende over for virksomhederne, når
de har kendskab til de rette kandidater.
3) B
 ehov for fokus på kommunikation mellem
jobcenter og (erhvervs-)skoler samt på logistikken omkring besættelse af lære-/praktikpladser.

Det er generelt meget flotte resultater fra virksomhedsbesøgene – og en meget klar holdningstilkendegivelse fra virksomhederne i en tid, hvor antallet af ledige unge og ikke mindst
antallet af praktikpladssøgende unge er stigende. Således er der det seneste år blevet 16 pct. flere praktikpladssøgende unge på landsplan. Alene i juni 2012 var der i Østdanmark 4.768 praktikpladssøgende unge.

På den baggrund er det positivt, at virksomhederne er villige til at deltage så aktivt i uddannelsen af de
unge. Som det også har vist sig i tidligere kampagner, bekræfter denne evaluering, at der ligger et latent
potentiale hos virksomhederne og en vilje til at tage ansvar, som kan bringes i spil ved en opsøgende og
målrettet indsats, information og personlig dialog.
Evalueringen viser også, at 40 pct. af de virksomheder, som har tilkendegivet, at de vil stille en eller flere
pladser til rådighed, ikke ville have gjort det, hvis de ikke via kampagnen og virksomhedsbesøget var blevet
opmærksom på muligheden. Det understreger behovet for målrettede initiativer.
Det springende punkt for et flot slutresultat af kampagnen er selvsagt, hvordan jobcentre, uddannelsesinstitutioner og de unge selv konverterer tilkendegivelser til konkrete aftaler om uddannelse eller job. Virksomhederne selv peger på, at der kan være et stykke vej fra en positiv tilkendegivelse til en konkret aftale
om at ansætte en ung. Det handler om timing i forhold til konkrete ordrer og virksomhedens vurdering af
eget behov for arbejdskraft.
Internt i jobcentrene arbejdes der også efter kampagnen med at fastlægge procedurer og aftaler for at
besætte pladserne. Dette behov forstærkes af, at jobcentrets samarbejde og dialog med virksomhederne
fra 2013 er et landsdækkende ministermål. Helt centralt står dialogen med virksomhederne om jobåbninger
og –muligheder, herunder et styrket samarbejde for at sikre det rette match med de ledige.
Kampagnen indikerer også, at der er behov for et styrket samarbejde mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner i relation til matchet/konverteringen af tilkendegivelser til konkrete ansættelser. Enkelte jobcentre
har undervejs i kampagnen selv taget initiativ til at løse opgaven, men generelt efterspørger såvel jobcentre
som uddannelsesinstitutioner, at fremtidige kampagner eller projekter udvikler redskaber og initiativer, der
kan styrke samarbejdet og professionalisere den koordinerende indsats.

1. Se alle resultaterne af virksomhedsbesøgene fordelt på jobcentre i bilag 2.
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Jobcentrene peger i evalueringen samtidig på, at de har været særligt
glade for de dele af kampagnen, der har givet dem mulighed for at være
proaktive og nytænkende i kontakten med de lokale virksomheder.
De fleste jobcentre oplever kampagnearbejdet som en kærkommen lejlighed til både at komme i tættere dialog med de unge og besøge virksomheder, som de ikke tidligere har samarbejdet med. Enkelte jobcentre
havde gerne set et lidt snævrere fokus for kampagnen, mens andre ser
det som en fordel, at det stort set var hele jobcentrets vifte af tilbud, der
kunne promoveres. Både jobcentre og virksomheder oplever det som
meget værdifuldt, at kampagnearbejdet – og specielt virksomhedsbesøgene – skaber stærkere personlige relationer, som kan være til gavn for
såvel den enkelte virksomhed som jobcentret.
Generelt er der både blandt jobcentre og uddannelsesinstitutioner enighed om, at det er positivt og konstruktivt, at der regionalt tages initiativ
til kampagner, der kan fremme, at flere unge får taget en uddannelse/
kommer i job. Generelt er der dog brug for et stærkere beredskab og
klare processer for match på de åbninger, der skabes via kampagnen. Det
være sig både internt i jobcentrene, hvor tydelige procedurer med effektiv
håndtering af jobåbninger er afgørende for et højt serviceniveau over for
virksomhederne, og det gælder i samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne ved besættelse af lære-/praktikpladser. Den fremtidige koordinering på området opleves af aktørerne således som det springende punkt
for succes med fremtidigt kampagnearbejde.
For de unge har ”Unge-møder-virksomheder”-besøgene og facebooksiden fungeret bedst. Besøgene i virksomhederne har skabt både øget
opmærksomhed på kampagnen lokalt og samtidig givet jobcentrene
mulighed for at sætte såvel de unge som virksomhederne i stævne på
en ny måde. I enkelte tilfælde har det inspireret jobcentret til flere større
samlede virksomhedsbesøg. De unge efterlyser dog større kendskab til
uddannelserne og efterspørger blandt andet skolebesøg og øget vejledning om uddannelser.

”Jeg har i hvert fald indset, at jeg
er for god til at være på kontanthjælp. Jeg skal bare i gang med at
søge en masse job, når jeg kommer hjem”.
Jakob Vorup, ung ledig til Berlingske Business den 10. januar 2012
i forbindelse med Kick off på ungekampagnen i Jobcenter København.

”Jeg tror, det bygger på den ide,
man har om de unge. At det er
meget bedre, at de kommer ud
og får lavet noget, end at de sidder derhjemme. Det sociale ansvar
er i hvert fald vigtigt for os - og
det tror jeg egentlig også de andre virksomheder føler. Derudover
havde vi i virksomheden et behov
og plads til en ekstra. Det er nemlig også vigtigt, at man som virksomhed har et behov”.
Personaleansvarlig fra virksomhed, der har haft besøg af en konsulent i forbindelse med ungekampagnen.

Kampagnens samlede effekt
Samlet set viser evalueringen og antallet af tilkendegivne pladser, at kampagnen har haft en god effekt – såvel kvantitativt som kvalitativt. Der er
blevet skabt stor opmærksomhed om ungeudfordringen og de forskellige
muligheder og redskaber, der kan få flere unge i uddannelse og job.
Herunder er den samlede effekt af kampagnen opsummeret i skemaet
opdelt på effekt, der henviser til både jobcentrenes indrapporteringer om
tilkendegivelser fra virksomhederne forventede og faktiske indgåede antal
uddannelsesaftaler samt virksomhedsrettede forløb (praktik, løntilskud,
jobrotation), målgruppernes kendskab til mulighederne, hvorvidt kampagnen har haft betydning for samarbejdet mellem målgrupperne samt
om kampagnen har ændret på målgruppernes holdninger og adfærd.
Opsummeringen gennemgås uddybende i de følgende kapitler for hver
målgruppe.

”Virksomhederne mangler megen viden. De har måske haft et
behov, men ikke vidst, hvordan de
skulle bære sig ad. Så er der skabt
god kontakt - og gode forbindelser
mellem unge, skoler, virksomheder,
jobcentre”.
Jobcentermedarbejder.
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Skema over kampagnens samlede effekt:

Målgruppe

Effekt

Kendskab

Samarbejde

Holdning/
adfærd

Virksomheder

Virksomhederne har tilkendegivet:
· 182 ordinære jobordrer,
· 256 løntilskudspladser,
· 837 virksomhedspraktikker,
· 80 voksenlærlingepladser,
· 295 praktikpladser til
lærlinge og
· 99 andet (fleksjob, jobrotation etc.).

89 procent af
virksomhederne
har i nogen eller
vid udstrækning
fået et øget
kendskab til
mulighederne på
ungeområdet.

På baggrund af
virksomhedsbesøgene oplever
65 procent af
virksomhederne
nu en tættere kontakt til
jobcentret.

Virksomhederne
er blevet mere
tilbøjelige til selv at
kontakte jobcentret
fremover. Ifølge
jobcentrene har de
fået øjnene op for
nye muligheder.

De unge*

De (få) adspurgte unge
giver udtryk for, at de ikke
umiddelbart har oplevet en
direkte effekt af kampagnen.

De unge har i
varierende grad
fået øget kendskabet til deres
muligheder.

Jobcentre

Målt på antallet af tilkendegivelser (afrapporteret fra
jobcentrene) har kampagnen haft en stor effekt.
Knap halvdelen af jobcentermedarbejderne vurderer
dog, at de kunne have fået
flere pladser ud af virksomhedsbesøgene. Den reelle
effekt af kampagnen skal
ses i et længere tidsperspektiv.

Over 90 pct. af
jobcentermedarbejderne mener,
at virksomhedernes kendskab
til de forskellige
ordninger på
baggrund af
kampagnen.

Stort set alle
jobcentre oplever
styrket samarbejde med virksomhederne og
efterspørger tættere samarbejde
med skolerne
på baggrund af
kampagnen.

Jobcentrene har
fået større fokus
på virksomhedernes behov og
samarbejdet med
erhvervsskolerne.

Uddannelses
-institutioner

Uddannelsesinstitutionerne kan ikke mærke
stigning i indgåede uddannelsesaftaler eller i større
efterspørgsel på uddannelse fra de unge på baggrund af kampagnen.

To ud af tre
repræsentanter
fra uddannelsesinstitutionerne
kender kampagnen.

Skolerne har ikke
oplevet udvikling
i samarbejdet
med de enkelte
jobcentre som
følge af kampagnen.

Større fokus på
behovet for at være
opsøgende over
for de unge, så de
påbegynder de
rette uddannelser
og har et længere
perspektiv på
deres uddannelse.

Omkring halvdelen
af de adspurgte
unge har brugt
kampagnen som
afsæt for at tale
med jobcentret
om deres konkrete muligheder.
Jobcentrene giver
desuden udtryk for,
at kampagnen har
givet de unge et
klarere fokus på job
og uddannelse.

* Kampagnens samlede effekt på ungemålgruppen skal ses i lyset af, at der kun er indsamlet 14 ungebesvarelser. De er udvalgt af
jobcentrene uden at de på forhånd kunne udpege unge, som med sikkerhed har haft kendskab til kampagnen. 14 af de 27 udpegede
unge har svaret på evalueringen.
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Læringspunkter og forbedringspotentialer
Ungekampagnens brede fokus på ungemålgruppen og deltagelsen af mange aktører har bevirket, at der
undervejs i kampagnen og i forbindelse med evalueringen er identificeret tværgående temaer, som er centrale
for det videre arbejde med de unge i jobcentre og på skolerne. Disse temaer beskrives kort her.
Formidlingen af unge til de ledige pladser
Jobcentrenes virksomhedsbesøg har kastet 1.691 positive tilkendegivelser fra virksomhederne om pladser
til de unge af sig. Imidlertid kan der i denne evaluering ikke genereres specifik viden om, hvor mange af
disse pladser, der er blevet eller vil blive besat. Det skyldes både, at nogle virksomheder har udtrykt, at
der først vil være en ledig plads længere ude i fremtiden (fx pga. fremtidige opgaver) og dermed ikke kan
besætte pladsen omgående. Og det skyldes især, at jobcentrene typisk ikke har et samlet overblik over,
hvornår de enkelte pladser bliver besat. Udfordringen er størst for så vidt angår besættelse af ledige lære-/
praktikpladser, fordi matchet kræver samarbejde på tværs af institutioner.
Nogle jobcentre har klare retningslinjer, hvad der sker fra en virksomhedskonsulent modtager en oplysning
om en ledig plads i en virksomhed til den ledige plads registreres i jobcentrets it-system og sagsbehandlerne i ungeafdelingen kan finde relevante kandidater til pladsen. På Bornholm er der gode erfaringer med
en sådan logistik – uden at der er udviklet nye specifikke matchningsredskaber til formålet – og det bevirker
bl.a., at de har føling med, hvorvidt alle ledige pladser er besat.

Case: Bornholm
Jobcenter Bornholm har fokus på at sikre et præcist match mellem de ledige, deres kompetencer
og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Målsætningen er både at reducere ”ventetiden” på virksomhedsrettet aktivering, at optimere udnyttelsesgraden af hjemtagne ordrer og at reducere ”liggetiden” for hjemtagne ordrer.
Sådan lever jobcentret op til disse mål?
Opkvalificering af de ledige, der matcher virksomhedernes behov gennem et styrket samarbejde
mellem jobcenter Bornholm og uddannelsesinstitutionerne på Bornholm.
En god kontakt og en god service til virksomhederne ved at etablere én indgang/kontaktperson for
de virksomheder, hvor der er hyppig kontakt.
Alle jobordrer eller virksomhedsrette tilbud er markeret i KMD-Opera med én ansvarlig virksomhedskonsulent. Ved at registrere de åbne ordrer på én konsulent sikres det, at det er muligt at have
et løbende overblik over ordrer, som er kommet hjem i en bestemt aktivitet, fx i forbindelse med ungekampagnen, men endnu ikke besat. Det gør det nemt at finde de ordrer, som jobcentret har hjemtaget og at besætte dem med den rette målgruppe. I de tilfælde, hvor ordrerne tages hjem i form af
private løntilskud og ordinære jobs, har jobcentrets jobkonsulenter kompetencen til og ansvaret for
at finde kvalificerede ledige og henvise disse til arbejdsgiveren.
Organisering af indsatsen: En klar arbejdsdeling mellem sagsbehandleren, der bestiller/anvender tilbud; jobkonsulenten, der etablerer tilbud og virksomhedskonsulenten, der foretager opsøgende besøg.
Hensigtsmæssig anvendelse af IT-redskaber:
·· Jobcentret anvender KMD-Opera: Alle åbne ordrer er markeret med én virksomhedskonsulent som
ansvarlig, jf. ovenfor. Alle virksomhedsrettede aktiviteter lægges ind, såvel jobordrer, løntilskud
og virksomhedspraktik
·· Targit/Fujitsu KOMLIS (ledelsesinformation)
·· Greens (CVR): (virksomhedsoplysninger)
									

Fortsættes på næste side 
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Hensigtsmæssig anvendelse af støtteværktøjer, eksempelvis
·· Oplysninger fra UU
·· Oplysninger om virksomhedspraktik (mest anvendte; afslutningstidspunkter; ledige pladser)
·· Fordeling af ledige på stillingsbetegnelser
·· Oplysninger om virksomheder, herunder nye virksomheder og kendte virksomheder, som ikke er
blevet benyttet af jobcentret de seneste 12 måneder
Orientering af resten af jobcentret m. fl.
Hver uge udsendes en rapport/liste til alle jobcentermedarbejdere og samarbejdspartnere om de
ledige virksomhedspladser.

I evalueringen peger jobcentrene på, at der er behov for bedre it-systemer for at etablere en mere effektiv
matchning. Generelt mener jobcentrene desuden, at der skal ske en større tydeliggørelse af de ledige pladser
i virksomhederne. Jobcentrene har med andre ord forskellige erfaringer med besættelsen af de tilkendegivne
pladser fra virksomhedsbesøgene. Fælles for jobcentrene er imidlertid, at der er et stadigt større fokus på
det såkaldte matchnings- og leverancesystem, dels så virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug
for, dels så jobcentrene løbende har overblik over, hvorvidt de ledige pladser bliver besat.
Samarbejdet med virksomhederne
Samarbejdet med de lokale virksomheder bliver som tidligere nævnt et centralt mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013. Derudover er dialogen og et styrket samarbejde aktuelt i fokus i forbindelse med gennemførelsen
af akutpakken for dagpengemodtageres risiko for udfald af dagpengesystemet pr. 1. januar 2013.
Evalueringen peger på, at virksomhederne generelt er positive overfor kontakten med jobcentrene. Kampagnen har både hjulpet virksomhederne med at få mere kendskab til hvilke muligheder, de har for at ansætte
unge, og kendskab til, hvordan de kan benytte jobcentret. 73 pct. af de adspurgte virksomheder har således
fået et øget kendskab til jobcentrets tilbud, 65 pct. har fået en tættere kontakt til jobcentret generelt og 64
pct. er blevet mere tilbøjelige til at kontakte jobcentret fremover.
Jobcentrene nævner i evalueringen, at virksomhederne ved for lidt om de forskellige ordninger, som jobcentret kan tilbyde. Virksomhederne nævner i den forbindelse selv, at det afgørende ift. at ville ansætte en ung
eller gøre brug af jobcentrets ordninger ikke er økonomiske overvejelser, men i viden om mulighederne.
Virksomhederne efterspørger dog også, at jobcentret med fordel kan være mere opsøgende i deres kontakt
til virksomhederne, når de har kendskab til relevante kandidater. Kampagnen har derfor været en kærkommen lejlighed til at få etableret kontakt mellem jobcentre, skoler og virksomheder, og der er i kommunerne
skabt et solidt grundlag for dialog og et styrket samarbejde på baggrund af kampagnen.
Samarbejdet med skolerne
De mange virksomhedsbesøg, der afvikledes af jobcentrenes virksomhedskonsulenter i løbet af kampagneperioden, havde som tidligere nævnt fokus på hele viften af muligheder for virksomhederne til at få en ung
ind i virksomheden. Under besøgene blev virksomhederne således også opfordret til at tage unge lærlinge
ind i en praktikplads. Det er traditionelt erhvervsskolernes egne virksomhedskonsulenter, der skaber kontakten mellem den unge praktikpladssøgende og virksomheden. Når virksomhederne efterspurgte unge til
en lære- eller praktikplads var det derfor helt afgørende, at beskeden herom gik videre til erhvervsskolerne
med henblik på at få pladserne besat.
Kampagnen har således sat fokus på yderligere et læringspunkt, nemlig logistikken og kommunikationen
mellem jobcentre og skoler for at få de unge ud i de rette praktikpladser i virksomhederne. Jobcentrene
peger i evalueringen på, at der er et forbedringspotentiale for samarbejdet med skolerne. De mest positive
jobcentre har et godt samarbejde med de praktikpladsansvarlige på skolerne og anvender i høj grad deres
personlige netværk til at besætte de ledige praktikpladser. Omvendt peger jobcentrene – på både medarbejder- og chefniveau – på, at kampagnen har synliggjort behovet for et styrket samarbejde, og at der savnes
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strategier for inddragelse af skolerne samt regler, procedurer og systemer for den daglige samarbejdspraksis.
Undervejs i kampagnen har Beskæftigelsesregionen understøttet viljen til samarbejde på tværs af jobcentre
og skoler. De kampagneansvarlige i jobcentrene og praktikpladskoordinatorerne har fået lister tilsendt med
oversigter over kontaktinfo på deres respektive lokale jobcentre/skoler. Desuden har Beskæftigelsesregionen
med hjælp fra skolerne udarbejdet top 10-lister over de mest søgte/efterspurgte uddannelsesretninger med
henblik på at give jobcentrene viden om hvilke uddannelsesretninger, de unge typisk har fokus på. Alle lister
blev desuden lagt på kampagnehjemmesiden til download.
En række jobcentre og skoler har allerede i dag veludviklede samarbejder og beskrevne procedurer for
kontakten med hinanden. I Guldborgssund Kommune har jobcentret indgået et forpligtende samarbejde
med CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelse Lolland Falster) efter den såkaldte campus-tankegang:

Case: Guldborgssund
Jobcenter Guldborgsund har siden 1. januar 2012 flyttet sine medarbejdere, der har med indsatsen
for unge under 25 år at gøre, fysisk til CELF. Det betyder, at én centerleder, én gruppeleder, otte arbejdsmarkedskonsulenter, fire ydelsessagsbehandlere og fem mentorer holder til på den største uddannelsesinstitution i området. De ledige unge, der er til samtale med medarbejderne får dermed
mulighed for at få indblik i uddannelsesmiljøet. Aktivering af de unge vedrører i stort omfang uddannelsesaktivering, og jobcentret vurderer, at der er større sandsynlighed for at fastholde den unge i
uddannelse, når alt foregår på skolen.
Der er meget fokus på, at alle involverede parter deltager i informationsmøder for de ledige. Det
gælder udover repræsentanter fra jobcentret også personer fra UU, CELF, VUC og SOSU. Mentorerne, som ligeledes er placeret i jobcentrets afdeling på CELF, koncentrerer sig om at bistå de unge,
der har brug for ekstra støtte i afklaringen af uddannelsesvalg og når de unge er startet på uddannelsen.
De første reaktioner på sammenflytningen mellem CELF og jobcentret er positive; de unge oplever
en tættere kontakt og et mere sammenhængende møde med skole og jobcentre, og for medarbejderne er der kommet større fokus på tværfaglighed. Desuden er det lettere at undgå, at unge ikke
’strander’ ved overgangen mellem myndighederne til den næste.
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2.0

indhold i kampagnen

Baggrund for og formål med kampagnen
Udviklingen i langtidsledigheden for unge har haft et særligt politisk fokus de senere år, fordi unge, der rammes af længevarende ledighed, har svært ved at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Baggrunden for kampagnen var derfor også, at udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden – efter et mindre fald i
2010 – igen steg til ca. 20% i første halvdel af 2011. Tilmed med en øget andel af langtidsledige unge til følge.
Sideløbende med udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden er der et stykke vej til at indfri regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 som minimum skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
En del unge, der starter en ungdoms-/erhvervsuddannelse, har desuden svært ved at gennemføre. En af
årsagerne til frafald er manglen på lære-/elevpladser i private virksomheder (i Østdanmark var der i juni 2012
4.768 praktikpladssøgende elever).
I forbindelse med den brede politiske aftale af 6. juli 2011 om en styrket indsats overfor unge ledige blev
der igangsat en række initiativer for at begrænse ungdomsarbejdsløshed og hjælpe unge under 30 år i
uddannelse eller job.
Som led i aftalen blev der afsat 10 mio. kr. i 2011 til de regionale puljer til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, hvoraf Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland blev tildelt ca. 5 mio. Midlerne var øremærket
til en målrettet indsats for unge under 30 år i bygge- og anlægssektoren og det ufaglærte område, som er
langtidsledige eller er i særlig risiko for langtidsledighed.
Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland valgte at anvende de ekstra ca. 5 mio. kr. for 2012 til en målrettet ungekampagne rettet mod virksomheder med henblik på at få flere unge i job eller virksomhedsrettede
tilbud, som motiverer til uddannelse. Det Regionale Beskæftigelsesråd skrev den 25. oktober 2011 til de
Lokale Beskæftigelsesråd og opfordrede dem til at støtte op om kampagnen og dens formål.
Kampagnens formål har på den ene side været at få flere virksomheder til at tage del i at uddanne eller
afklare de unge til fremtidens arbejdsmarked, og på den anden side at motivere de (ledige) unge til at tage
ansvar for egen afklaring, uddannelse og jobsøgning. Derudover har det bredere sigte for kampagnen været
at styrke jobcentrenes generelle virksomhedskontakt. En række jobcentre havde forud for kampagnen allerede en tæt kontakt til de lokale virksomheder, men i takt med det stigende (politiske) fokus på en styrket
virksomhedsindsats har formålet med kampagnen og herunder de fælles arrangementer for jobcentrene,
som Beskæftigelsesregionen har forestået, haft et særskilt fokus på, at jobcentrene fik styrket samarbejdet
med virksomhederne.
Målgrupper
Kampagnens to primære målgrupper, som kampagnematerialet har været målrettet mod, var:
Private virksomheder i Østdanmark
Som indledning på kampagnen blev ca. 33.000 virksomheder kontaktet via direct mail med information
om kampagnen. Herefter gik phonere fra Wanek & Myrner i gang med at booke virksomhedsbesøgene
for jobcentrene. Jobcentrene havde på forhånd ytret ønske om at ville besøge godt 2.800 virksomheder i
perioden januar-april 2012. Jobcentrene besøgte i de første måneder af kampagnen virksomheder inden for
et bredt spekter af brancher. Besøgene i marts og april var primært målrettet bygge- og anlægsbranchen,
hvor sæson spiller en større rolle i forhold til rekruttering mv.
Mere end 6.300 virksomheder blev kontaktet telefonisk af phonerne, inden de 2.800 virksomhedsbesøg
var i hus. Dermed er den positive svarprocent 44, hvilket er væsentligt højere end ved tidligere kampagner.
Antallet af virksomheder, der takkede nej tak til et besøg, var godt 3.500.
Unge mellem 18-30 år, herunder:
• Faglærte og unge med en kortere eller mellemlang videregående uddannelse
• Unge uden en kompetencegivende uddannelse
• Unge, der er langt fra arbejdsmarkedet, og ikke umiddelbart er uddannelsesparate, samt unge, der har
andre problemer end ledighed
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Der er derudover udarbejdet kampagnematerialer til jobcentre og uddannelsesinstitutioner, som har stået
for den praktiske gennemførelse af kampagnen. For uddannelsesinstitutionerne gælder det især i forhold til
vejledning om uddannelse og besættelse af praktikpladser.
Evalueringens metode
For at sikre et nuanceret billede af kampagnens samlede resultat bygger evalueringen både på registreringer
af resultaterne af virksomhedsbesøgene og på interviews med virksomheder, de unge samt jobcentre og
uddannelsesinstitutioner.

Evalueringens datagrundlag fordelt på de forskellige målgrupper
Interviews med virksomheder fordelt på:

i alt

Virksomheder, som har deltaget i møder med det lokale jobcenter

81

Virksomheder, som har takket nej til møde med det lokale jobcenter

17

98

Interviews med unge

i alt

14

Interviews med jobcentre fordelt på:

i alt

30

Jobcentermedarbejdere
Jobcenterchefer
Interviews med uddannelsesinstitutioner

27
3
i alt

3

I løbet af kampagnen har Beskæftigelsesregionen systematisk indsamlet resultaterne af virksomhedsbesøgene for de 41 medvirkende jobcentre. Den samlede oversigt over virksomhedernes tilkendegivelser og
indgåede aftaler er vedlagt evalueringsrapporten som bilag 2.
Datagrundlaget til evalueringen er desuden indsamlet via telefoninterviews samt evalueringsskemaer i forbindelse med unges besøg på virksomheder.
Som afslutning på kampagnen holdt Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 22. maj 2012 et
evalueringsseminar for medarbejdere i jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Formålet var at opsamle og
dele viden om den lokale afvikling af kampagnen og virksomhedsbesøgene, samt at give inspiration til det
fremtidige arbejde med at matche unge med virksomheder/uddannelse. Konklusionerne fra mødet er vedlagt
evalueringsrapporten som bilag 1.
Kampagnens aktiviteter
For at kunne kommunikere kampagnens budskaber bredt til de forskellige målgrupper har kampagnen
udspillet sig på en lang række kommunikationsplatforme, og der er igennem perioden afviklet en række
understøttende aktiviteter.
Kampagnens aktiviteter har været delt op på:
Fælles aktiviteter / elementer (på tværs af målgrupperne)
·· Pressearbejde
·· Aktiviteter (Kick-off, ”Unge-møder-virksomheder”-besøg og virksomhedsprisen ”Applausen”)
·· Kampagnesitet www.sliptalenterneloes.dk med videocases og kampagnefilm
·· Kampagnenyhedsbreve
·· Facebooksiden www.facebook.com/sliptalenterneloes
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Til virksomheder
·· Direct-mail med følgebrev og informationshæfte
·· Mødebooking
·· Virksomhedsbesøg
·· Præsentationsmappe (udleveret i forbindelse med besøg)
·· Give-aways (notesblok og slik, udleveret i forbindelse med besøg )
Til unge
·· Informationsfolder til unge med uddannelse
·· Informationsfolder til unge, der er klar til at tage en uddannelse
·· Informationsfolder til unge, der ikke er uddannelsesparate
·· Banner i jobcentre, på uddannelsesinstitutioner m.fl.
·· Konkurrencer
Til jobcentre og øvrige institutioner
·· Arbejdsgruppemøder (for udvalgte repræsentanter)
·· Kampagnekataloger, drejebog for ”unge møder virksomheder”-bussen og facebookmanual
·· Informationsmøder og uddannelsesdage forud for kampagnestart
De enkelte kampagneelementer på tværs af målgrupperne gennemgås i det følgende, mens de næste tre
kapitler dækker de målgruppespecifikke kampagneelementer.
Pressearbejde
Samlet set har kampagnen fået massiv redaktionel omtale både landsdækkende og lokalt, og derigennem
er der skabt et godt afsæt for de øvrige aktiviteter og den lokale gennemførelse af kampagnen. I alt er der
bragt 21 indslag/artikler i landsdækkende medier og 31 indslag/artikler i lokale medier. Se udpluk af presseresultaterne i forbindelse med de enkelte aktiviteter nedenfor.
Kampagne-Kick-off
Tirsdag d. 10. januar 2012 lagde Jobcenter København lokaler til kampagnens Kick off/åbning. Her skød
mere end 200 unge kampagnen i gang og fik nyt indspark til at bryde vanerne og slippe talentet løs på job og
uddannelse. Standup-komiker Anders Stjernholm, som med sin ADHD-diagnose på flere måder kunne agere
rollemodel for de unge, underholdt ved åbningen og var desuden et gennemgående ansigt i kampagneudtrykket. Til åbningen var der også indlæg af coach Torben Wiese, beskæftigelses- og integrationsborgmester
i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev og endelig gav beskæftigelsesminister Mette Frederiksen de
unge en række konstruktive indspark i deres jagt på uddannelse og fremtidige jobmuligheder. Som afslutning
blev de første busser med unge sendt ud på ruten for at besøge virksomheder.
Samlet set fik kampagneåbningen den ønskede dobbelteffekt. Dels blev det en anderledes begivenhed for
en stor gruppe job- og uddannelsessøgende unge, og dels skabte den bred pressedækning af kampagnen.
Med udgangspunkt i pressematerialet bragte TV2 News således både indslag om kampagnen med interview
af ungeforsker Noemi Katznelson og vicedirektør for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Merete
Bingen-Jakobsen samt interview med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.
DR nyheder lavede liveinterview med vicedirektør for Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland
Merete Bingen-Jakobsen fra åbningen til Radioavisen, som i løbet af dagen blev bragt i P1, P3 og P4 Sjælland.
Derudover blev åbningen dækket af Berlingske Tidende, Radio 24-Syv, Nørrebroavisen, Avisen.dk, Magasinet
Byggeri, HKs fagblade, fagbladet 3F og Mester Tidende.
”Unge besøger virksomheder”-besøg
23 jobcentre tog mod tilbuddet om at få ”Unge møder virksomheder”-bussen til rådighed en dag i kampagneperioden. Formålet var todelt: At give unge mulighed for at besøge en eller flere virksomheder og møde
ansatte på virksomhederne samt at høre om deres krav og tilbud til nye medarbejdere. Det andet formål var
at generere omtale af kampagnen og jobcentret i (lokal)medierne. Den lokale rute og de konkrete virksomhedsbesøg blev tilrettelagt af de kampagneansvarlige i de deltagende jobcentre.
De unges besøg på virksomheder medførte endvidere, at de lokale medier i de kommuner, hvor de unge
har været på virksomhedsbesøg, har haft større interesse i at dække den lokale kampagne og bragt flere
lokale indslag – både ved at deltage på busturen (reportagedækning) samt ved at bruge pressematerialet,
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cases om unge og virksomheder, interviews og fakta.
Der er blandt andet bragt reportager i lokale medier i Roskilde, Holbæk, Tårnby og Lolland. Sidstnævnte fik
også dækket turen via indslag i TV2 Øst.
De unges egen evaluering af busturen behandles i kapitel 4.
Virksomhedsprisen ”Applausen”
Som afslutning på kampagnen blev virksomhedsprisen ”Applausen” d. 11. maj 2012 uddelt til entreprenørvirksomheden Enemærke og Petersen A/S, Ringsted, for deres indsats med at give unge mellem 18-30 år en
særlig chance for at komme i uddannelse og job (pressemeddelelsen er vedlagt som bilag 3). Virksomheden
var én blandt flere nominerede virksomheder, som jobcentrene på baggrund af virksomhedsbesøgene havde
fremhævet som særligt gode i deres indsats med unge. Beskæftigelsesregionen udvalgte på baggrund af
nomineringerne Enemærke og Petersen A/S til at modtage prisen.
En række lokale og landsdækkende medier bragte nye historier i forbindelse med overrækkelsen af prisen.
Arrangementet fik således den ønskede dobbelteffekt: Den prisvindende virksomhed blev brandet som rollemodel, og samtidig blev kampagnens foreløbige resultater omtalt.
Kampagnesite2 og videocases
www.sliptalenterneloes.dk har fungeret som samlingssted for kampagnen med informationer til samtlige
målgrupper om mulighederne på ungeområdet.
Fire korte videoer har været med til at sikre identifikation af budskaberne for både virksomheder og unge i
kampagnen. Tre videoindslag med såvel den unge som arbejdsgiveren har fungeret som direkte inspiration
til at komme i gang med at satse på de unge / satse på sig selv. Den fjerde video er produceret som en
kampagnefilm med komikeren Anders Stjernholm og haft til formål at promovere budskabet, at der er en
uddannelse til alle. For at sikre en bredere eksponering er kampagnefilmen med Anders Stjernholm vist 28
gange i DR OBS.
Ud over videocases har kampagnesitet indeholdt konkurrencer, virksomhederne havde mulighed for at
booke møder med jobcentre, unge kunne uploade deres profil (som job- eller uddannelsessøgende), og der
er skabt synergi til kampagnens Facebook-side (se separat beskrivelse nedenfor).
Kampagnesitet er blevet brugt af både virksomhederne og de unge. I kampagneperioden har 18 virksomheder
henvendt sig via sitets kontaktformular med ønske om et møde eller mere information om mulighederne for at
ansætte, uddanne eller afklare de unge. En virksomhed har opslået en elevplads via sitet, og en virksomhed
har opslået en virksomhedspraktik, løntilskudsstilling eller jobrotation via sitet.
50 unge har uploadet en profil, der søger elevplads / uddannelse, og ni unge har uploadet profil, der søger
job. Konkurrencen på sitet er besvaret af 114 personer.
Aktivitet og visninger på kampagnehjemmeside
Den relativt begrænsede online-aktivitet og antallet af video-downloads (se bilag 8) tyder på, at den brede
eksponering via TV-spot, annoncer og bannerreklamer, der i forbindelse med tidligere kampagner har skabt
et bredt kendskab til og trafik på kampagnesitet, har manglet. Ungekampagnens off-line kampagnematerialer
(bannere, folder, give-aways mv.), har ikke i samme grad kunnet trække trafik til kampagnesitet og skabe
online-aktivitet.
Kampagne-nyhedsbreve
For at styrke effekten af virksomhedskampagnen har virksomheder, der ønskede det, fået tre nyhedsbreve
tilsendt i løbet af kampagneperioden. Her har virksomheder modtaget information om kampagnens resultater,
gode historier om virksomheder, der gør en indsats for de unge, profiler på unge, der mangler elevpladser
eller virksomhedsrettede tilbud, samt en række serviceinformationer, mulighed for download af materialer
og for at booke møde mv. I alt 1.859 virksomheder sagde ja tak til at modtage nyhedsbreve.

2 Det har desværre ikke været muligt at få en opgørelse over antallet af hits på hjemmesiden for hele kampagneperioden, da webhotellet mod forventning lukkede for den mulighed.
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Kampagne-nyhedsbrev nr. 1.

For de virksomheder, der har modtaget nyhedsbrevet, har mellem 10 og 15% hver gang brugt nyhedsbrevet
aktivt og klikket på de forskellige links og tilbud. De mest benyttede links og tilbud har været profilerne af
unge job- og uddannelsessøgende, de forskellige videoindslag samt de faktuelle beskrivelser af de virksomhedsrettede tilbud på kampagnens hjemmeside. Mediet og formen har således fungeret efter hensigten.
Jobcentrene har fået overdraget emailadresser på den del af de 1.859 virksomheder, som ligger i deres egen
kommune. Der er derved opbygget en base for et nyt medie i jobcentrenes kommunikation med virksomhederne, som med fordel kan udnyttes på lokalt plan. Indtil videre har kun få jobcentre valgt at videreføre
og bruge mediet til at styrke virksomhedskontakten.
Kampagnens Facebook-side
”Slip talenterne løs” på Facebook blev lanceret til kampagnestarten d. 10. Januar 2012, og der blev reklameret for Facebooksiden på kampagnens hjemmeside og på alle off-line materialer.
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Wanek & Myrner designede siden og varetog den daglige drift, herunder: Skrev statusupdates, kontaktede
interessenter, hvervede nye medlemmer, besvarede forespørgsler m.m.
Facebook-siden fungerede ved, at de unge gik ind og klikkede på ”Synes godt om” på siden og derefter
fik de daglige ”statusopdateringer” i form af tips til jobsøgning, relevante links, nyheder fra kampagnen
m.m. i deres daglige nyhedsfeed på deres egen væg. Facebook-siden havde desuden kampagnefilmen, et
”jeg søger job”-profilbadge, Q&A-forum og note-side med jobsøgningstips (se bilag 6 for oversigt over de
forskellige statusupdates).
Facebooksiden blev brugt flittigt af de unge i kampagneperioden og siden opnåede i alt 428 fans, som
løbende modtog nye statusopdateringer. Derudover har valget af facebook-mediet været medvirkende til
at brande kampagnen som en kampagne for de unge.

Oprindeligt var det tanken, at kampagneansvarlige og andre repræsentanter fra jobcentrene skulle melde
sig til en redaktionsgruppe, som kunne bidrage med nyt indhold/updates, være med til udbrede kendskabet til facebooksiden, hverve nye fans og i sidste ende overtage den daglige drift af siden. Trods et større
opsøgende arbejde for at få en redaktionsgruppe i gang viste det sig desværre ikke muligt at få jobcentre til
at tage ejerskab på Facebook-kommunikationen. Facebooksiden blev dermed ikke så levende som planlagt
– og fik af den grund ikke helt den centrale rolle, som der var lagt op til – ikke mindst set i forhold til de unge.
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3.0

Virksomhederne

Kommunikationen med virksomhederne indledtes med udsendelser af ca. 33.000 direct mails. Disse direct
mails indeholdt kommunespecifikke opfordringer - med borgmesterens underskrift - om at bakke op om
kampagnen. Vedlagt mailen var kampagnemateriale. Efterfølgende blev 6.396 virksomheder kontaktet, og
de 2.840 virksomheder, der sagde ja tak, blev besøgt.
I det følgende beskrives virksomhedernes kendskab til – og samlede vurdering af – ungekampagnen, samt
om kampagnen har betydet, om de har ændret holdning og adfærd i forhold til ansættelse af unge.
I alt har 98 virksomheder deltaget i telefoninterviewet i forbindelse med evalueringen. Heraf har 81 virksomheder haft virksomhedsbesøg, og 17 har takket nej til besøget. Besvarelserne fra de 17 virksomheder,
der ikke har haft besøg, bruges til at afdække mulige årsager til, at virksomhederne ikke ønskede besøg.
Virksomhederne er udvalgt repræsentativt på tværs af kommunegrænser, brancher og antal ansatte.

3.1 Kendskab til kampagnen og de forskellige ungetilbud
For at give et umiddelbart billede (inden de uddybende spørgsmål) af virksomhedernes erindring af af kampagnen, er virksomhederne indledningsvis blevet spurgt:
Fig. 1

Fig. 1. ”Har du lagt mærke til ungekampagnen:
Slip de unge talenter løs?”
Da der ikke har indgået annoncering i kampagnen, men udelukkende er fokuseret på omtale i medierne og direct-mail til virksomhederne må en umiddelbar genkendelsesprocent på 59 betragtes
som et tilfredsstillende resultat.

For at afdække effekten af direct-mail forsendelsen er virksomhederne herefter spurgt direkte til deres erindring af forsendelsen.
Fig. 2. ”Husker du, om I har modtaget et brev og en folder
fra kampagnen?”
Tre måneder efter at have modtaget kampagnens direct-mailforsendelse (informationsfolder og følgebrev) svarer 67% af
virksomhederne, at de kan erindre forsendelsen, hvilket indikerer, at det stadig er en effektiv henvendelsesform i kampagnesammenhæng.
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Har modtaget
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Den konkrete brug af forsendelsen besvarer virksomhederne i det næste spørgsmål:
Fig. 3

Fig. 3. ”Har du læst, gemt eller på anden måde brugt materialet?”
14
Læst
(17%)

47% svarer her, at de enten har gemt og/eller læst direct-mail
materialet. Mens blot 5% ikke har læst eller direkte har smidt
materialet ud. Mange virksomheder svarer derudover, at de
på mødet fik folderen udleveret og gennemgik ordningerne /
beskrivelserne i den. Besvarelserne indikerer således, at virksomhederne i mange tilfælde har gemt materialet til fremtidigt
brug.

25
Anden
(31%)

10
Ved ikke
(12%)

Effekten af informationsindsatsen afdækkes i næste spørgsmål:
Fig. 4 ”Hvordan er jeres kendskab til de forskellige tilbud
nu, sammenlignet med før kampagnen?”
Besvarelserne viser, at de fleste virksomheder i nogen eller
vid udstrækning har fået et øget kendskab til mulighederne
for at uddanne, ansætte eller afklare unge medarbejdere. Virksomhederne forklarer det øgede kendskab som et resultat af
informationsindsatsen. Mange virksomheder peger specielt
på kombinationen af indledende uopfordret information, den
efterfølgende telefonkontakt og mødet, hvor virksomheden har
fået gennemgået de relevante tilbud.
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Fig. 4
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3.2 Vurdering og effekt af virksomhedsbesøg
Det helt centrale element i ungekampagnen har været de mere end 2.800 virksomheder, som er blevet
besøgt i kampagneperioden. I det følgende afsnit beskrives virksomhedernes oplevelse af besøgene, og
hvad der er kommet ud af dem. Som perspektivering inddrages også besvarelser og forklaringer fra den
gruppe virksomheder, der valgte at takke nej til et besøg.

3.2.1 Virksomhedsbesøg
Blandt virksomheder, som har haft besøg af jobcentret, er indtrykket af mødet – og kvaliteten af processen
omkring mødet – generelt meget positivt. Langt de fleste virksomheder udtrykker, at der har været god
sammenhæng mellem bookingen af mødet og indholdet på mødet, og i følge de enkelte jobcentres tilbagemeldinger på møderesultaterne er der blevet tilkendegivet interesse i at ansætte, uddanne eller afprøve de
unge på baggrund af virksomhedsbesøgene.
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Virksomhederne er indledningsvis blevet spurgt:
Fig. 5 ”Vi lavede en aftale over telefonen mellem dig og
en konsulent fra jobcenteret. Svarede mødets indhold til
det, du var blevet informeret om i telefonen, da du aftalte
mødet?”
Hovedparten af de adspurgte virksomheder udtrykker her,
at der har været en fin overensstemmelse mellem den indledende mødebooking (pr. telefon) og mødets indhold. Kun
10% af virksomhederne placerer forventningsafstemningen
under middel.
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Fig. 5
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For at afdække kvaliteten af konsulenternes mødeforberedelse
og evne til at se mulighederne i den enkelte virksomhed, blev
virksomhederne herefter spurgt:
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Fig. 6 ”Kunne konsulenten hjælpe med at afdække hvor og
hvordan, I kan bruge unge i jeres virksomhed?”

30

33%

25
20
15
10

11%
9%

5

For at belyse det konkrete output af mødet, blev virksomhederne efterfølgende spurgt:
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Fig. 7
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Besvarelserne viser, at der på baggrund af ca. 60% af møderne
er lavet aftaler eller tilkendegivelse om at tage unge:
·· i ordinært job (4% af møderne)
·· i støttet beskæftigelse (46% af møderne)
·· eller i uddannelse som elever eller voksenlærlinge (22%
af møderne)

30

Andelen af ”Andet” forklarer, at denne gruppe virksomheder på
interviewtidspunktet formentlig ikke har taget endeligt stilling
til, om man ville tage en ung ind i virksomheden. Det samlede
output skal nødvendigvis også perspektiveres med den resultatopgørelse, som det enkelte jobcenter har udfyldt efter sine
virksomhedsbesøg (se bilag 2).
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Fig. 7 ”Lavede du en aftale om - eller tilkendegav du - på
mødet, at I nu eller i den nærmeste fremtid gerne vil tage
en eller flere unge ledige ind? Det kan være i ordinært job,
støttet beskæftigelse, voksenlære eller i en elev/ praktikplads”

Fig. 6

38%

,t

Såfremt der på mødet blev aftalt opfølgning, har de adspurgte
virksomheder i tillæg givet udtryk for, at jobcentret har været
hurtige til at vende tilbage, samt at opfølgningen i de fleste
tilfælde svarede til de forventninger, virksomheden havde.

35

Ja

Konsulentens evne til at sætte sig i virksomhedens sted og se
muligheder frem for begrænsninger er et helt centralt parameter i kampagnearbejdet. Derfor er det også positivt - og
måske afgørende for det gode kampagneresultat - at 82% af
virksomhederne placerer konsulenternes evne til at afdække,
hvordan virksomheden kan bruge de unge, over middel - heraf
33% i kategorien ”virkelig godt”.
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Det er værd at bemærke, at 40% af de virksomheder, der har lavet konkrete aftaler eller ytret positive
tilkendegivelser om ansættelse eller uddannelse af unge, ikke ville have gjort det, hvis de ikke var blevet
opmærksomme på mulighederne via kampagnen og mødet med jobkonsulenten. Det viser, at der er en
latent vilje hos virksomhederne, som kan bringes i spil med den rigtige kombination af kampagneindsats
og personlig dialog.
Virksomhederne fremhæver her følgende vigtige parametre i deres forklaring af kampagnens positive resultater:
··
··
··
··
··
··
··

At jobcentret har været opsøgende og opleves nærværende og personligt i mødet med konsulenten.
At virksomheden - på en positiv måde - bliver opfordret til at tage stilling/at agere.
At det er en samfundsudfordring som appellerer til socialt ansvarlige virksomheder.
At konsulenterne har været dygtige til at matche.
At mulighederne i de forskellige ordninger er blevet synliggjort.
At det administrative er blevet gennemsigtigt.
At tiden (krisen) har kaldt på nye - og økonomisk fordelagtige - løsninger.

Til inspiration bringes udvalgte uddrag af virksomhedernes besvarelser nedenfor. Besvarelser som generelt
bekræfter hypotesen om, at der i mange virksomheder findes et behov, som kan vækkes via kampagner og
personligt opsøgende arbejde.

”Det er rigtig godt, at I først udsender noget materiale og derefter ringer og tilbyder at komme
forbi. Det tror jeg er den rigtige måde at gøre
det på”.
”Jeg tror, det bygger på den ide, man har om de
unge. At det er meget bedre, at de kommer ud
og får lavet noget, end at de sidder derhjemme.
Det sociale ansvar er i hvert fald vigtigt for os og det tror jeg egentlig også de andre virksomheder føler. Derudover havde vi i virksomheden
et behov og plads til en ekstra. Det er nemlig
også vigtigt, at man som virksomhed har et behov”.
”Uvidenhed. Jeg tror, at virksomhederne ikke
kender til deres muligheder, og hvordan de kan
bidrage med at få de unge aktiveret. Man går jo
og tror, at det kræver så meget, og fordi man er
et vanedyr, så tør man ikke at begå sig i andre
vaner og prøve noget nyt. Jeg tror derfor, at mødet og det at få dialogen med konsulenten gjorde, at vi i hvert fald blev mere positive og gav en
tilkendegivelse”.
”At der er og man kan få tilskudspenge. Det er
det afgørende for os. Men det er jo et spørgsmål
om, hvor meget vi ville undersøge tilskudsmulighederne, hvis vi ikke lige blev kontaktet af

jobcenteret - så den uopfordrende kontakt
spiller, da også noget”.
”For os betyder den personlige kontakt rigtigt
meget, og at man kan få et ansigt på den ens
kontaktperson. Hvis vores kontaktperson siger
eller kommer med noget er vi derfor også mere
tilbøjelige til at prøve, end hvis det var en fremmed. Derudover tror jeg også at tiden spiller en
god rolle. Altså hvis vi har travlt og I kommer, så
sætter vi jo os ikke rigtigt ind i tingene. Kommer
i hvor vi kører på lavt plus - jamen så sker der jo
også noget - og det kan jo være det, som der er
sket med alle de fine tilkendegivelser”.
”Jeg tror, det er den rigtige måde at gribe det an
på. Da vi er en lille butik, ville vi ikke selv have
taget kontakt og aftalt et møde. Det kan godt
være, at ordningerne ikke er relevante for os lige
nu, men nu er vi mere opmærksomme på mulighederne”.
”Fordi det er aktuelt - så det er vigtigt, at det har
været omtalt i dagspressen. Vi har jo ikke råd til
at tabe den næste generation, så man føler da
også et vist ansvar. Derudover er mine ressourcer sparsomme. Hvis jeg til dagligt sad på et
kontor og arbejdede, så kunne jeg måske have
mere tid til at sætte mig ind i sådan nogle ting.
Men det gør jeg ikke, så derfor er det rigtig fint
at blive ringet op og tilbudt et infomøde. Konsulentens overblik og match af en mulig ung spiller
også en stor rolle. Jeg ikke ville have lavet den
aftale, hvis mødet ikke var afholdt”.

Uddrag fra virksomhedsinterview

”For os har det været fordi, der har været et behov og at vi har føler en moralsk forpligtelse på
det punkt. Og jeg tror de andre virksomheder
også føler en moralsk forpligtelse, når en jobkonsulent kommer ud til dem. Derudover har
kampagnen har været god og målrettet”.
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”For os er det afgørende at man kan få tilskuddene. Det gør det jo også mere attraktivt blandt
virksomheder. Nu kender vi jo allerede mange
ordninger, men på mødet fik vi snakket og vendt
det lidt dybere, så der tror jeg at man bliver lidt
mere sikker og får lyst til at tage springet”.
”Nok pga. at der er gjort en stor indsats for at
skabe opmærksomhed omkring ordningerne.
Som erhvervsdrivende får man fremlagt muligheden for at øge medarbejderstab, og kan
blandt andet se økonomiske fordele og håb for
udvikling i fremtiden”.
”Det er nok meget vigtigt med synliggørelse,
hvilket jobcentret har gjort vha. denne kampagne. Det er positivt at der bliver skabt kontakt på
jobcentrets initiativ”.
”Det var noget godt materiale vi modtog, og det
er rigtig positivt med en god kontakt til jobcentret. Det er et godt initiativ, at jobcentret er opsøgende over for virksomhederne”.
”Ham, der var hos os var rigtig engageret og
forklarede det rigtig godt - mødet var bare rigtig godt og han var god til at forklare, hvad de
kunne tilbyde. Alle kunne godt bruge noget ekstra og ”billigere” hjælp i den situation, vi står i
lige nu”.
”At man får ansigt på jobcenteret - Det tror jeg
betyder meget. Jeg har hørt fra andre ligestillede virksomheder, at jobcenteret bare giver nogle fluffy svar, og at det bare er et eller andet kontor, som ligger et eller andet sted. Så det, at der
kommer en og at man får en kontaktperson gør
det mere nærværende. Og det tror jeg får flere
virksomheder til at lave en aftale”.

Uddrag fra virksomhedsinterview

Evaluering af ungekampagnen: Slip de unge talenter løs

”Jeg tror det er fordi, der blev lukket op for de
muligheder vi ikke havde opdaget. Når man ikke
kender til ordningerne, så bruger man det ikke.
Men når man får en fornuftig indgang til det, så
åbner muligheden sig”.
”Den oplysning man får gennem folderen og
plus det, at der kommer en ud og fortæller. For
et brev, det læser man også lægger man det
væk i god tro, men man hiver ofte ikke fat i det
igen. Til mødet får man tid til at diskutere det
og man bliver nødt til at sætte sig lidt mere ind
i det - og det gør, at mange virksomheder, siger
ja, tror jeg”.
”Som arbejdsgiver er det vigtigt, at man får et
godt indsigt i den administrative arbejdsbyrde,
og det tror jeg, at kampagnen er med til at give.
Selv var jeg lidt tilbageholden, fordi jeg troede,
at der ville være en stor administrativ arbejdsbyrde forbundet med en elev”.
”At man bliver oplyst og kontaktet uopfordret
med - Hey, I ved altså ofte ikke, hvad der kan
lade sig gøre. Og det er godt, for jeg tror at
rigtigt mange virksomheder har en lidt gammel opfattelse af elev - og at de bare er dovne.
Hvorimod jobcenteret er gode til at fortælle at
mange elever jo faktisk søger elevpladser, fordi
de gerne vil uddannes og lære og ikke bare er
der, fordi de skal. Nu er vi hos os rigtig gode til
at tage elever og praktikanter ind, men ofte føler
vi heller ikke at vi har tid til at sætte os ind i det,
så derfor er det da godt at man bliver kontaktet
uopfordret”.

Samlet set viser virksomhedernes tilkendegivelser på mødet at:
··
··
··
··
··
··

65 procent har fået en tættere kontakt til jobcentret
64 procent er blevet mere tilbøjelige til at kontakte jobcentret fremover
73 procent har fået øget kendskab til jobcentrets ordninger
57 procent har fået afklaret sine egne behov og muligheder
56 procent har fået øget økonomisk overblik
5 procent har ikke fået noget ud mødet
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For at belyse forbedringspotentialet er virksomhederne herefter spurgt:
Var der noget der kunne gøres bedre en anden gang?
Uddrag af besvarelserne er gengivet nedenfor.

”Det ved jeg ikke, men jeg kunne måske godt
savne lidt, at jobcenteret selv var mere opsøgende generelt - og kontaktede os, når de havde
kandidater. Faktisk tror jeg, at mødet var blevet bedre, hvis hun under mødet måske allerede havde nogle kandidater med eller i hvert fald
havde mulige kandidater i tankerne. Det handler
måske også om, at vi er en lidt mindre virksomhed, som arbejder med psykiatri og derfor kræver nogle mere mere specifikke kandidater end
unge mellem 18 - 30 år - og da var kampagnen
lidt for bred og upræcis for os”.
”For mig er det en vigtig faktor at have en kontaktperson, så hvis der var mere kontakt til sin
egen kontaktperson eller at man kunne give hver
virksomhed en kontaktperson, så tror jeg at der
ville ske noget”.

lig får sagt ja til at ansætte en ung. Det er særligt
rigtigt besværligt, når man jo gang på gang laver
den samme aftale, men alligevel skal udfylde de
samme papirer igen. Det synes jeg godt at man
kunne gøre nemmere”.
”Det ville være rart, hvis man som virksomhed
modtog en konkret plan over et elevforløb, så
man f.eks. kunne se, hvor mange skoleforløb, ferier m.v. der var og dermed havde en bedre tidshorisont”.
”Mere klarhed om, hvad der skulle ske efter mødet - Hvad er institutionens rolle nu, og hvad
forventes der, at konsulenten gør? Vi havde en
forventning om, at konsulenten straks efter mødet ville forsøge at finde en ung til os, så vi er lidt
skuffede over, at der ikke sket noget endnu”.

”Man kunne godt arbejde med at gøre det administrative papirarbejde nemmere, når man ende-

Virksomhedernes samlede
oplevelse af kampagnen
Som opsummering er virksomhederne afslutningsvist spurgt
(fig. 8) til deres samlede vurdering af kampagnen. I overensstemmelse med de løbende besvarelser afspejler tallene generelt en positiv samlet vurdering af kampagnen fra virksomhedernes side.
Nej tak-virksomheder
For at få indblik i årsagerne til, at halvdelen af de kontaktede
virksomheder ikke ønskede et virksomhedsbesøg, blev 17 ”nej
tak”-virksomheder kontaktet og spurgt ind til årsagen. Sammenfattet har virksomhederne i prioriteret rækkefølge givet
følgende årsager til at afslå besøget:
·· Mangel på tid.
·· Mangel på arbejde / opgaver - tilbuddet om besøg opleves
kun relevant, hvis man har konkret behov for arbejdskraft.
·· Dårlige erfaringer med jobcentret.
·· Ønsker selv at tage kontakt ved behov - ikke interesseret
i besøg.
·· Anden fast rekrutteringspraksis.
·· På grund af kravene i branchen.
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Som det fremgår, er der ingen systematiske årsager til, at virksomhederne har afslået besøget.
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4.0

De unge

Kampagnen henvendte sig til tre grupper af unge med forskellige behov og muligheder. Unge med en uddannelse, uddannelsesparate unge og ikke umiddelbart uddannelsesparate unge.
Som led i kampagnen blev der udviklet informationsfoldere til hver de tre ungemålgrupper, bannere til synliggørelse af kampagnen i jobcentrene, facebookside (primært henvendt til de unge) og mulighed for at de
unge kunne deltage i besøg på virksomheder.
Det har desværre ikke været muligt at få tilstrækkeligt mange unge til at deltage i interviewundersøgelsen
(i alt kun 14 unge), hvilket skyldes, at det var vanskeligt at identificere hvilke unge, der havde haft berøring
med kampagnen i perioden. På den baggrund oplyste jobcentrene kontaktinfo på i alt 27 unge, hvor 14 har
deltaget i evalueringen. Datagrundlaget og nærværende afsnit kan således kun benyttes til at få en umiddelbar
fornemmelse af de unges oplevelse og vurdering af kampagnen, samt deres forslag til, hvordan fremtidige
kampagner kunne målrettes dem som målgruppe.
Uddannelsesmæssigt fordeler de unge sig således:
·· Fire har folkeskole som højeste uddannelsesniveau
·· Syv har gymnasiale uddannelser som højeste uddannelsesniveau
·· Tre har angivet erhvervsuddannelse eller kort videregående uddannelse
af dem er:
·· Én uafklaret omkring uddannelsesvalg
·· Ni afklarede omkring uddannelsesvalg
·· Fire færdige med uddannelse, men uden job

4.1 Kendskab til kampagnen
Kendskabet til kampagnens forskellige elementer varierer efter hvilke aktiviteter mv. de unge har deltaget
i. Generelt er der størst kendskab til informationsfolderne, besøg på virksomhed, kampagnesitet og facebooksiden, mens roll-up bannerne i jobcentret, omtalen i medierne og casevideoerne er de elementer, som
de unge har sværest ved at huske.
Halvdelen af de unge har brugt kampagnen som afsæt for en individuel snak med deres kontaktperson
i jobcentret om deres konkrete muligheder. To har snakket med virksomheder, og fire har snakket med
forældre, venner eller andre personer om kampagnen. Ingen af de adspurgte unge har brugt vejledere på
uddannelsesstederne til at blive klogere på deres muligheder.
De fleste af de unge udtrykker, at de har fået bedre indsigt i mulighederne, men at de ikke har oplevet nogen
direkte effekt af kampagnen. Én ung har via ”unge-møder-virksomheder”-bussen fået inspiration til at gå i
gang med en uddannelse, og en anden nævner specifikt at have fået indblik i mulighederne for unge over 25
år, som hun ikke kendte i forvejen. Generelt mener de unge dog ikke, at kampagnen direkte har åbnet nye
døre for dem. Samtidig giver en stor del af de unge udtryk for, at de er/har været i venteposition og egentlig
er afklarede omkring deres situation.
De unge er afslutningsvis blevet spurgt til, hvordan kampagnen kunne gøres bedre, samt hvad jobcentret
- og de selv - kunne gøre bedre for at komme i job, vælge uddannelse eller blive afklarede til uddannelse.
I forhold til jobcentrets og egen rolle giver gruppen af nyuddannede udtryk for, at de kunne have ønsket
mere information om hvilke videreuddannelser, man kan tage, men ellers er det holdningen, at man blot må
søge videre og krydse fingre for at få et job. En uafklaret ung foreslår, at man måske kunne lave en afdeling
i jobcentret, hvor man over en længere periode møder op hver morgen og får information omkring de forskellige uddannelser.
I forhold til kampagnen giver de unge blandt andet udtryk for, at formidlingen skulle være bedre i jobcentret,
og at materialer skulle udbygges med information om økonomien i forhold til de forskellige uddannelser.
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I forhold til medievalg giver ca. halvdelen af de unge udtryk for, at de i fremtidige kampagner ville blive fanget
bedst med en App til mobil eller sms-kampagne, mens en tredjedel ser TV og radioreklame som effektive
medier til lignende kampagner. To unge giver endvidere udtryk for, at den personlige promovering af kampagnen via jobkonsulenter og aktivitetsansvarlige (på møder mv.) ville have en god effekt.

4.2 Unge møder virksomheder
I forbindelse med kampagnen fik 23 af regionens jobcentre stillet en bus til rådighed, så jobcentrene kunne
invitere de unge på virksomhedsbesøg. Formålet med besøgene var at give de unge inspiration til livet på
en arbejdsplads, en anderledes kontakt til - og dialog med - virksomhederne samt mulighed for at se nye
erhverv og brancher. Ca. 500 unge benyttede tilbuddet og tog med på virksomhedsbesøg i perioden fra d.
10. januar til og med d. 2. marts 2012.
På et repræsentativt udsnit af turene (seks i alt) blev der uddelt evalueringsskemaer til de unge, som tilsammen gav 107 besvarelser. Ud over presseværdien belyses, om ”unge møder virksomheder”-bussen opfyldte
sit formål samt giver input til fremtidige dialog- / matchaktiviteter. Besvarelserne falder således:
Samlet set viser besvarelserne, at ”unge møder virksomheder” i vid udstrækning har opfyldt sit formål, og at
de unge på de fleste punkter placerer deres tilfredshed med udbyttet af turen i den positive ende af skalaen.

I meget
høj grad

I høj
grad

I nogen
grad

I mindre
grad

Slet ikke

Lærte du noget af besøgene på
virksomhederne?

24
(22%)

49
(45%)

18
(16%)

5
(5%)

14
(13%)

Gav besøgene dig lyst til en hverdag på
en arbejdsplads?

37
(34%)

39
(35%)

22
(20%)

8
(7%)

4
(4%)

Så eller hørte du om en uddannelse / et job,
du godt kunne tænke dig?

14
(13%)

20
(19%)

24
(22%)

20
(19%)

30
(28%)

Er du blevet bedre rustet til at komme i
uddannelse/job efter i dag?

14
(13%)

23
(21%)

37
(34%)

10
(9%)

24
(22%)

Fik du svar på dine spørgsmål under besøget?

30
(28%)

32
(30%)

27
(25%)

2
(2%)

16
(15%)

Er du blevet mere optimistisk i forhold til
mulighederne for at komme i job/udannelse?

16
(15%)

39
(36%)

36
(33%)

7
(6%)

11
(10%)

Fik du information om dine muligheder for
at komme i uddannelse og job af jobcentermedarbejderen?

18
(17%)

40
(37%)

31
(28%)

5
(5%)

15
(14%)

23

Evaluering af ungekampagnen: Slip de unge talenter løs

To spørgsmål skiller sig imidlertid ud ved at besvarelserne fordeler sig jævnt på de forskellige kategorier.
Nemlig spørgsmålene: ”Så eller hørte du om en uddannelse / et job, du godt kunne tænke dig?” samt ”Er
du blevet bedre rustet til at komme i uddannelse / job efter i dag?”
Her er der stor set ligevægt i de positive og negative besvarelser, og det kan ses som et udtryk for, hvor
”unge møder virksomheder” umiddelbart er svagest – nemlig ved begrænsningen i antallet af virksomheder, der kan besøges på en dag, og dermed muligheden for at matche unge med præcis de virksomheder,
som interesserer dem mest. Tendensen viser sig også i skemaets kommentarfelt, hvor ca. halvdelen har
besvaret spørgsmålet: ”Hvad kunne gøres bedre til en anden gang?”. Opsummerende udtrykker de unge
således ønske for:
··
··
··
··
··

bedre segmentering af unge efter uddannelse og interesse og organisere turen/ture herefter.
bedre og mere levende oplægsholdere i virksomhederne.
at det er elever eller lærlinge, der viser virksomhederne frem.
at de besøgte virksomheder aktuelt søger nye elever / medarbejdere.
at man som supplement til virksomhedsbesøg med fordel kunne have besøgt flere uddannelsessteder
og formidlet, hvilke muligheder de forskellige uddannelser giver.
·· at flere unge skulle have været involveret i besøgene.
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jobcentre og
uddannelsesinstitutioner
5.0

Formålet med dette afsnit er at evaluere Slip de unge talenter løs med udgangspunkt i de erfaringer og
vurderinger, såvel jobcentrene som uddannelsesinstitutionerne har gjort sig i forbindelse med deres lokale
afvikling af kampagnen.
Der er foretaget interviews med 27 jobcentermedarbejdere fra forskellige jobcentre i regionen. Interviewene
er primært foretaget med de kampagneansvarlige medarbejdere – typisk job- og virksomhedskonsulenter,
teamledere m.fl. og skal primært belyse udfordringer og muligheder i den konkrete eksekvering af kampagnen – herunder afholdelsen af virksomhedsbesøg, koordinering af ”unge møder virksomheder”-besøgene
og vurdering af materialerne.
Som perspektivering og for at afdække den lokale ledelses syn på kampagnen i forhold til strategi, organisering og resultat er der også foretaget interview med tre jobcenterchefer fra de deltagende jobcentre.
Da kampagnen både har skullet tilvejebringe flere elev- og lærepladser i virksomhederne og samtidig har
skullet opfordre flere ledige unge til at starte og gennemføre en uddannelse, er der afslutningsvis foretaget
interview med praktikpladsansvarlige på tre uddannelsesinstitutioner for at afdække deres syn på kampagnen
og for at få belyst muligheder og begrænsninger i samarbejdet med jobcentrene.
For at undgå en gennemgang af besvarelserne af de samme spørgsmål i tre forskellige variationer er kapitlet tematiseret med udgangspunkt i jobcentermedarbejdernes besvarelser, hvorefter der perspektiveres
med jobcenterchefernes og uddannelsesinstitutioners udtalelser hvor relevant. Som afslutning på kapitlet
opsamles en række forbedringsforslag fra de adspurgte – gennemgangen af de enkelte spørgsmål og svar
kan således ikke stå alene, men skal suppleres med de konkrete idéer, de adspurgte har på baggrund af
interviewene.
Fig. 9 ”Mener du, at kampagnen har bidraget til større
fokus på job og uddannelse for de unge?”

15

På tværs af jobcentrene svarer den overvejende del af konsulenter og chefer, at kampagnen i nogen eller høj grad har
bidraget positivt til større fokus på job og uddannelse for de
unge. Enkelte markerer endvidere, at timingen har været særlig
gunstig, da ungeudfordringen har fyldt meget i mediebilledet i
løbet af kampagneperioden, og flere er glade for, at kampagnens informationsdel har gjort det nemmere at tale med de
unge om deres muligheder.

12

Fig. 9

48%
41%

9
6

3
7%
Som en interessant perspektivering på overgangen fra øget
4%
opmærksomhed hos de unge til konkret uddannelsesvalg
0%
0
bemærker repræsentanter for de adspurgte uddannelsesinsti1
2
3
4
5
tutioner, at det er vigtigt, at de unge kontanthjælpsmodtagere
I meget
ikke bliver ”mast” ind i uddannelsessystemet, da det i mange
høj grad
tilfælde allerede nu skaber store udfordringer på skolerne med
unge, der kan ikke kan møde til tiden samt mange svagt integrerede andengenerationsindvandrere, som ikke kan begå sig som elever. Det skaber et dårligt image for
erhvervsskolerne - overfor virksomhederne og også overfor andre unge.
Generelt peger skolerne videre på, at de unge ”shopper for meget rundt”, er stærkt selekterende, ikke særligt
mobile og meget kortsigtede i deres valg og fravalg. Derfor ligger der også en vigtig opgave for uddannelsesinstitutionerne i selv at være opsøgende og fortælle de unge, hvad man kan bruge uddannelse til - herunder
specielt at få sat det lange perspektiv på, så de unge kan se, hvor de kan være om 10 år.

25

0%

6
I meget
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15

Fig. 10 ”Vurderer du, at virksomhedernes kendskab til de
forskellige ordninger er steget på baggrund af kampagnen?”

Fig. 10

52%

12

Igen placerer besvarelserne sig i den positive ende af skalaen.
Hovedparten tilkendegiver, at de oplever, at virksomhederne
via kampagnen har fået øjnene op for mulighederne og et mere
konkret kendskab til de aktuelle ordninger. Et resultat som også
bekræftes af virksomhedernes egne tilkendegivelser.

9

30%

6

Uddannelsesinstitutionerne bemærker i den forbindelse, at det
er godt og konstruktivt med øget opmærksomhed på praktikpladsproblemet, men fremhæver samtidig, at der generelt er
for mange kampagner, og at virksomhederne bliver bombarderet med ukoordinerede henvendelser. De mange praktikpladser, som er skaffet i løbet af kampagnen, tyder dog ikke
entydigt på, at alle virksomheder deler denne holdning.

11%

3

4%
0%

0

1

2

3

4

0%

5

6

I meget
høj grad

I meget
lav grad

Uddrag fra interview

”Det har gjort virksomhederne opmærksomme på nogle ordninger, de ellers ikke ville have kendt til”.
”En god del af virksomhederne har fået bedre kendskab til specielt mentor- og jobrotationsordningerne”.
”Mange virksomheder kender ikke den vifte (af muligheder), som jobcentret kan komme med”.

”Der blev sendt to kampagnekataloger ud undervejs med informationer om kampagnen, materialerne,
tilmeldingsfrister mv. Har katalogerne givet jer tilstrækkeligt grundlag for at vide, hvad der skulle
foretages i kampagnen?”
For at skabe ejerskab på kampagnen i yderste led har det været afgørende, at jobcentrene har fået den
fornødne information om kampagnens opbygning og eksekvering. Generelt svarer jobcentrene her, at kampagnekatalogerne har været fyldestgørende og informative - og jobcentercheferne bakker op med, at den
generelle koordinering af kampagnen har været god og professionel. Enkelte jobcentre bemærker, at planlægningsfasen har været for kort og at tidsfristerne (for tilbagemeldinger på kampagneoptioner) har været
for korte.
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Som det fremgår af tabellen markerer stort set alle
adspurgte, at de har set/benyttet næsten alle kampagnematerialer. Kun kampagnens facebookside
scorer her markant lavere end de andre kampagnematerialer, hvilket korresponderer med evalueringens tidligere betragtninger omkring facebooksiden. Umiddelbart er det svært at give en entydig
forklaring på tendensen. Mange markerer, at det er
spændende og godt set at bruge de sociale medier
i denne type (unge-)kampagne, men alligevel misser aktørerne deres mulighed for selv at komme til
orde via mediet og kommunikere bredt med en af
de primære målgrupper for kampagnen. Det handler

96%

ld

Da konsulenternes og jobcentrenes kendskab til og brug af - de forskellige kampagnematerialer er
afgørende for en god eksekvering af kampagnen,
har spørgsmålet her skullet kaste lys på, om de
forskellige materialer reelt er blevet set og brugt af
konsulenterne.

30

Fo

Fig. 11 ”Hvilke kampagnematerialer har du set i
forbindelse med kampagnen?”

26

Evaluering af ungekampagnen: Slip de unge talenter løs

formentlig om manglende kendskab til mediet og et større fokus på de øvrige kampagneaktiviteter. Under
alle omstændigheder må det være konklusionen, at fremtidige kampagner kan inddrage nye metoder, der
kan inddrage aktørerne på en bedre måde i brugen af de sociale medier.
Fig. 12 ”Hvad er din vurdering af de kampagnematerialer,
du har set?”

12

På baggrund af det høje kendskab til materialerne er de
adspurgte herefter blevet bedt om at give en samlet vurdering
af kampagnens materialer. Ca. fire ud af fem af de adspurgte
markerer her, at kampagnematerialerne har været enten meget
eller virkelig gode, og generelt er det kommentaren, at det har
virket gennemført og fungeret professionelt.

10

I følge de adspurgte var der dog plads til forbedring på følgende punkter:

4

·· Det kunne virke lidt forvirrende med tre foldere til de unge
(der var tre forskellige målgrupper). Budskaber lappede
over hinanden.
·· Enkelte markerer, at der har været for mange informationer
til én kampagne.
·· De selvklæbende brochureholdere fungerede ikke optimalt.
·· Skriveblokke kunne med fordel have en ”post-it” kant.

Fig. 12
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Fig. 13

5
NEJ
(19%)

Fig. 13 ”Har du set pressematerialet eller været med til at
udforme den lokale pressemeddelelse?”

22
JA
(81%)

Fig. 14 ”Hvis ja, hvad er din vurdering af pressematerialerne?”
Presseindsatsen har været en stor del af kampagnen, og fire
ud af fem adspurgte konsulenter har deltaget i udarbejdelsen af
de lokale pressemeddelelser. Af de konsulenter, der har været
tæt på pressearbejdet, markerer hovedparten, at pressematerialet er blevet godt. I de enkelte kommentarer bliver det dog
tydeligt, at der er divergerende opfattelse omkring tilblivelse af
pressemeddelelserne og det lokale pressemateriale. De fleste
giver udtryk for, at de er tilhængere at skabelonudgaven, hvor
de selv har skullet indhente og placere citater og tal. En gruppe
bemærker dog, at der har været for meget koordinering i opgaven, mens en anden gruppe af de adspurgte så det som meget
forlavet / generelt. Denne gruppe producerede selv uafhængigt
lokalt pressemateriale eller havde gerne set større lokal variation i udgaverne, der blev sendt fra kommunikationsbureauet.
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Fig. 14

12
9
6
14%

3
”Det er fint, men der var rigtigt meget, der skulle laves hos os, så det måtte jo koordineres mellem os og
vores kommunikationsafdeling før at den blev, som den
skulle være. Men den blev rigtig fin”.
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Fig. 15

6
Jeg selv
(22%)

11
Nej
(41%)

Fig. 15 ”Deltog du i ”Unge møder virksomheder” eller gjorde
en af dine kolleger fra jobcenteret?”

2
Kollega
(7%)
8
Jeg og andre
(30%)

Fig. 16 ”Hvis du selv deltog, hvordan er din generelle vurdering af dagen?”
Lidt over halvdelen af de adspurgte konsulenter har deltaget
i ”Unge møder virksomheder”, og som det fremgår giver de
fleste udtryk for, at turen er forløbet godt eller virkelig godt.
Konsulenterne forklarer det primært med, at ”Unge møder
virksomheder” har givet de unge et godt virkelighedsbillede.
De har mødt seriøse personer og hørt konkrete historier fra
virksomhederne, som generelt havde forberedt sig grundigt
og sat et godt program sammen for de unge. Derudover angiver en konsulent, at det også har været vigtigt for den lokale
pressebevågenhed - i det enkelte tilfælde fik den deltagende
journalist lavet interview med tre forskellige unge.
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Fig. 16
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”Mine kollegaer sagde, at det generelt var positivt og særlig det ene sted, hvor der var rent faktisk var arbejdsgivere der sagde, ”kom ud i morgen så finder vi
ud af noget”.
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På den negative side markerer flere, at der har været for kort
tid til planlægningen, og enkelte har (som det også er fremgået af ungebesvarelserne) tilsyneladende haft
udfordringer med at få nok unge til at deltage i ”Unge møder virksomheder”. En forklarer det med, at skolerne ikke har været en integreret del af kampagnen, da mange elever ikke kunne deltage, fordi det ville blive
noteret som fravær på skolen.
Fig. 17 ”Hvordan fungerede mødebookingen for dig?”
Generelt opleves det meget positivt, at et eksternt bureau i
kampagnesammenhæng hjælper de enkelte jobcentre med
at opdyrke virksomhedskontakten og etablere nye virksomhedsnetværk. Som det fremgår af tilfredshedsmålingen, giver
de fleste også udtryk for, at der har været en god forventningsafstemning, og at processen omkring mødebookingen
opleves som professionel og struktureret. En tendens som
også bekræftes af tilbagemeldingerne fra jobcentercheferne.
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Fig. 17
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”Når jeg er gået ud til møderne er jeg blevet mødt med en undren over, hvorfor det er mig
eller en mand, der kommer, fordi virksomheden jo i telefonen aftalte et møde med en kvindelig konsulent fra jobcenteret. Og det synes jeg er fedt - det er fedt, at mange har troet, at de har talt med
en konsulent. Det giver en god klimastart”.

Som forslag til forbedring af processen har de adspurgte bl.a. angivet:
·· at mødebookere med fordel kan blive bedre til at sortere nyligt besøgte virksomheder fra - evt. ved at
spørge direkte, hvornår virksomheden sidst har talt med det lokale jobcenter.
·· at der fokuseres på kvalitet frem for kvantitet, og at virksomheder ikke presses til besøg.
·· at fordelingen af besøg mellem konsulenter optimeres.
·· at der kommer større fokus på at booke møder med de virksomheder, som konsulenterne havde prioriteret på listerne.
·· at der tages større hensyn til geografi og logistik ved mødebooking.
·· at der udarbejdes endnu mere detaljerede resumeer fra phonerens kontakt med virksomheden.
·· at konsulenterne selv prioriterer den indledende sortering af virksomhedslisterne højere, da det skaber
bedre resultater i sidste ende.
·· at man med fordel kan køre med flere faser i kampagnerne i forhold til virksomhederne (så man skiftede
brancher mv. i løbet af perioden - inspireret af, at bygge- og anlægsbranchen først blevet kontaktet i
anden omgang).
·· at der kommer et snævrere fokus på uddannelse for møderne. Specielt hos jobcentercheferne er det
opfattelsen, at det brede perspektiv udvander kampagneformålet.

Fig. 18 ”Hvordan er det gået med afholdelsen af virksomhedsbesøgene?”
Virksomhedsbesøgene bliver også vurderet positivt af såvel konsulenter som jobcenterchefer, som uddyber
med, at møderne generelt er forløbet gnidningsfrist og at koordineringen - fx. i forhold til ombooking - har
været god. Et resultat som også bekræftes af virksomhedernes tilbagemeldinger (se virksomhedsundersøgelsen). Enkelte konsulenter peger dog på, at man med fordel kunne forbedre forudsætningerne for møderne
ved at klæde medarbejderne bedre på i forhold til uddannelsesdelen - fx. via stærkere samarbejde med de
lokale skoler, hvor man kunne få indblik i de tekniske aftaler og personlige relationer til relevante fagpersoner.

15
”Det havde været bedre, hvis der havde været et samarbejde med den tekniske skole - eller jeg mener, hvis
man havde fået lidt mere tid inden kampagnen, så man
kunne have talt med den tekniske skole om hvad de
ECU-aftaler helt konkret betyder. Så kunne man jo også
have fået nogle specifikke personer, man kunne referere
til ude på møderne. Vi har taget det lidt til os og tænker at gøre det på en anden måde fra nu af - og vi skal
blandt andet til en konference med skolerne for at snakke mere om samarbejdsmuligheder - og hvordan vi skal
koordinere det mellem hinanden”.

Fig. 18
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Fig. 19 ”Har I fået pladser nok ud af virksomhedsbesøgene?”
Spørgsmålet her skal ses i sammenhæng med den samlede
afrapportering fra jobcentrene omkring udbyttet af møderne (se
bilag 2), og bruges til at perspektivere og uddybe de overordnede
resultater.
I lyset af de mange tilkendegivelser fra virksomheder er det
bemærkelsesværdigt, at næsten halvdelen af medarbejderne fra
jobcentrene alligevel ikke mener, at de har fået pladser nok ud af
deres virksomhedsbesøg.

Fig. 19

12
Nej
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15
JA
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Såvel konsulenter som jobcenterchefer forklarer imidlertid forskellen med, at det er en meget kompleks størrelse at måle på
det reelle output. Typisk slår virksomhederne ikke til med det
samme, så den reelle effekt viser sig sjældent før efter 6 måneder. Derudover problematiserer jobcenterchefer, konsulenter og
uddannelsesinstitutioner, at der er stor forskel på tilkendegivelser
og reelle antal pladser. Og at processen fra tilkendegivelse til konkret elevplads både afhænger af jobcentrenes interne organisering / evne til at matche og samarbejdet med de lokale erhvervsskoler.
Uddannelsesinstitutionerne peger i den forbindelse på, at det ville være optimalt, hvis man kunne bruge de
samme registreringssystemer (til registrering af uddannelsespladser) på tværs af institutionelle grænser.
Enkelte jobcentre har allerede fået mulighed for at bruge systemet ”PraktikPlus” (se også spørgsmålet om
match senere).

”Vi har fået mange konkrete pladser. Og der er mange virksomheder, der har givet udtryk for, at de
snart vil få nye åbninger”.
”Vi kan sagtens få en ordre fra virksomhederne, men mangler ofte borgere for at tilfredsstille behovet. Kampagnen har måske været for bredspektret”.
”Jobordre er nemme at få. Problemet er at få de ledige til at passe ind i ”hullerne”. Tilkendegivelser
og egentlige ansættelser er ikke det samme!”

”Samlet set har kampagnen givet mange positive tilkendegivelser fra virksomhederne om praktikpladser, elevpladser, jobåbninger mv. Har du et bud på, hvorfor resultaterne generelt har været så
gode?”
For at kaste yderligere lys på mængden af positive tilsagn om etablering af uddannelsesaftaler og virksomhedsrettede forløb - og komme nærmere en konkret årsag, så Beskæftigelsesregionen og jobcentrene kan
gentage succesen - er konsulenter og jobcenterchefer her blevet bedt om at give deres subjektive forklaring
på den positive tendens. De mest anvendte forklaringer er her listet nedenfor:
··
··
··
··
··
··

Timingen har været god, og der har været en optimisme i virksomhederne.
Virksomhederne har generelt mødt henvendelsen med åbenhed og lyst til at gøre noget.
Virksomhederne har fået indsigt i tilbud og ordninger, de ikke kendte til i før - og fået nye handlemuligheder.
Virksomhederne har set, at de unge kan være med til at skabe vækst.
Virksomhederne føler et socialt ansvar.
Kampagnen har gjort vejen til - og økonomien ved - at få en elev gennemsigtig, og det er afgørende for
mange virksomheder, som altid vil være i tvivl.
·· Kampagnen har haft et væsentligt budskab og et godt forløb.
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”Tidspunktet er godt. En smule opsving i økonomien. I foråret reflekterer virksomhederne meget
over deres forestående udfordringer og muligheder. Materialet var også godt. Skarpt og godt!
Gennemført. Fakta-ark til virksomhederne har haft effekt!”
”Virksomhederne mangler megen viden. De har måske haft et behov, men ikke vidst, hvordan de
skulle bære sig ad. Så er der skabt god kontakt - og gode forbindelser mellem unge, skoler, virksomheder, jobcentre”.
”Kampagnen appellerer til folks hjerter og deres sociale ansvar”.

10
Fig. 20 ”Hvordan er arbejdet med at matche ledige pladser
med de unge gået?”
Da det er et vigtigt punkt for kampagnens samlede succes,
har ovenstående spørgsmål og det følgende spørgsmål haft til
hensigt at kaste lys på match-processen og dermed omformningen af positive tilkendegivelser til konkrete aftaler og forløb.
På det første spørgsmål svarer såvel konsulenter som jobcenterchefer, at matchprocessen på de tilkendegivelser, der hører
under jobcentrets virkeområde (ordinære jobordrer, virksomhedspraktik, løntilskud osv.), overvejende er forløbet tilfredsstillende. Det er således typisk først, når matchet kræver samarbejde på tværs af institutioner, at der opstår organisatoriske
udfordringer, som kan spærre for gode match - se besvarelserne på de følgende spørgsmål.
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Fig. 21 ”Hvordan vurderer du jeres eventuelle samarbejde
med skolerne om at besætte praktikpladserne?”
Konsulenterne placerer stort set deres vurdering jævnt over
hele skalaen - fra meget dårligt til virkelig godt, hvilket indikerer store individuelle forskelle i jobcentrenes kontakt til - og
samarbejde med - skolerne. I den positive ende har enkelte
jobcentre selv taget initiativ til møder med de praktikpladsansvarlige på skolerne, og enkelte konsulenter kan på baggrund
af personlige relationer, tidligere beskæftigelse mv. begå sig
i forhold til at få lavet uddannelsesaftaler. Generelt markerer
såvel konsulenter som jobcenterchefer dog, at kampagnen har
synliggjort behovet for et styrket samarbejde. Tendensen er,
at der både savnes strategi for inddragelse af skolerne i kampagnen samt regler, procedurer og systemer for den daglige
samarbejdspraksis med skolerne.
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bejde kan ifølge de adspurgte i værste fald være, at virksomheVirkelig
der og unge ikke får den optimale vejledning og hjælp til at blive
godt
matchet. Måske undlader man helt uddannelsesperspektivet
i sin afsøgning af muligheder på virksomhederne og finder i
stedet pladser og jobordrer til de kandidater og beskæftigelsestilbud, man har på hylderne i jobcentret. I et bredere beskæftigelsesperspektiv vil det naturligt skabe
en uheldig udvikling / skævvridning, og derfor er de adspurgte også opmærksomme på, at samarbejdet og
matchprocessen skal opprioriteres.
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”Skolerne har ikke været inddraget i kampagnen, men det er vigtigt at have dem med. De laver jo
arbejdet på skoler i lige så høj grad som vi gør. De ville også være bedre, hvis vi var i bedre kontakt
med dem (når vi laver sådan noget). Der er jo dem, der sådan set skal i gang med at finde praktikpladser. Det er jo de unge, der skal søge. Men under kampagnen var vi ikke kontakt med dem, som
jeg ellers synes, vi burde være - vi burde være i meget tættere kontakt...”

På tværs af skoler og jobcentre peger de adspurgte således på følgende forbedringsforslag:
·· At gøre PraktikPlus systemet til fælles registrerings- og meldesystem
·· At skabe fora / netværk med jævnlige møder (evt. med større konference eller seminar som opstart),
som kan give mulighed for at etablere personlige relationer på tværs af institutionerne, som derfra kan
danne grundlaget for udvikling af samarbejdet.
·· At placere ansvaret for udvikling af samarbejdet hos én person (samarbejdskoordinator) i de respektive
organisationer, så det ikke bliver tabt mellem flere stole.
·· Kontaktpersoner på skolerne skal fra start være en integreret del af den type kampagner og informationsindsatsen til denne del af aktørgruppen skal prioriteres højt.
·· At afvikle flere kampagner sammen - så koordinering kan blive styrket.
·· Etablering af system, der kan give overblik over faglige kompetencer hos medarbejdere i de forskellige
institutioner.
·· Større klarhed over terminologi, så ”Praktikpladser” ikke både dækker over virksomhedspraktik og
elevplads.
·· At UU tager et større ansvar som bindeled.
·· At bruge de erfaringer, der kommer ud af ”Nye veje - nye job”-projektet i Region Sjælland, som netop
sætter fokus på samarbejdet mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner.
·· At jobcentret kommer hurtigere på banen, når den unge er ved at være færdig med uddannelsen - evt.
holder informationsmøder på skolerne.
·· At samarbejdet omkring fastholdelse i uddannelse intensiveres, og at der er fælles opfølgning, inden
de unge dropper ud.
·· At skabe fællesinitiativer for de unge - Unge Cafeer mv. - hvor de unge kan få vejledning fra begge lejre.
I forhold til jobcentrenes interne organisering ift. match peger de adspurgte på flg. forbedringsforslag:
·· Formidling af tilkendegivne/ledige pladser i virksomhederne skal synliggøres bedre, og der skal større
fokus på, hvor og hvornår pladser er ledige og hvilke unge, der matcher pladsen.
·· Bedre it-systemer, som kan:
- synliggøre åbninger på tværs af kommunegrænser - styrke koordinering
- beskrive de lediges kvalifikationer, ønsker og behov og gøre det nemmere at finde kandidater.
·· Styrket samarbejde på tværs af teams i jobcentret.
·· Bedre organisering og kommunikation med nye unge
(under 30 år) om mulighederne på det lokale arbejdsmarked og konkrete åbninger i virksomhederne.
15
Fig. 22 ”Hvordan vurderer du, at kampagnen har
påvirket jeres virksomhedskontakt?”
På tværs af jobcentrene er det opfattelsen, at kampagnen
overvejende har bidraget positivt til det enkelte jobcenters virksomhedskontakt. De fleste jobcentre giver i den
forbindelse også udtryk for, at de sætter stor pris på
denne type kampagner (med opsøgende arbejde), som
giver dem en god anledning til at komme ud og møde
virksomhederne omkring specifikke beskæftigelses- eller
uddannelsestilbud. Noget de samstemmende siger er
svært at nå i det daglige arbejde.
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Generelt for både konsulenter og jobcenterchefer er det opfattelsen:
·· at det fysiske fremmøde giver god respons og skaber en række nye relationer.
·· at det udvider kendskabet til virksomhederne - mange har ved sorteringen af virksomhedslisterne vægtet
at få besøg i nye - for jobcentret ukendte - virksomheder.
·· at det har en faglig god effekt ved, at man øger ”know-how” omkring de lokale virksomheders organisering, produktion mv.
En enkelt konsulent bemærker i den forbindelse, at man med fordel kan opdyrke nye virksomhedsnetværk ved
at sætte større fokus på mindre (med færre end tre ansatte) virksomheder og helt nystartede virksomheder.

”Grundlæggende er vi tilfredse med at, der bliver lavet nogle former for kampagner, så vi kommer
ud. For mange gange har vi ikke tid til at komme ud i det omfang, vi gerne vil. Det her giver os en
god anledning.”
”Kampagner har et fokusområde, som jo gør det lettere at have noget at kontakte virksomhederne
om og at tale om. Så møder i forbindelse med kampagner virker meget bedre i forhold til, at vi bare
kom uformelt fordi og besøgte virksomhederne - fordi der er et fokusområde, vi helt specifikt kan
forholde os til.”
”Vi kan rigtig godt lide, at vi har fået så mange virksomhedsbesøg - for normalt gør vi ikke noget opsøgende selv.”
”Altså vi kom ud til nogle virksomheder, vi ikke har samarbejdet med før - og de har været positive
og bruger en del af ordningerne nu. Hvis jeg må bruge det ord, så vil jeg sige at vores kundekreds er
blevet større.”

”Har kampagnen åbnet op for nye tiltag eller samarbejder med jeres lokale virksomheder?
I givet fald hvilke?”
Tilbagemeldingerne varierer her meget fra adspurgt til adspurgt. En del jobcentre har set nye muligheder
på baggrund af kampagnen, mens den for andre ikke har givet anledning til at ændre praksis. Nedenfor
listes en række, at de nye tiltag / initiativer / forslag og overvejelser, der ifølge de adspurgte er opstået på
baggrund af kampagnen:
··
··
··
··

tilrettelæggelse og gennemførelse af nye lokale kampagner i kølvandet på den store kampagne.
flere større virksomhedsbesøg (inspiration fra ”Unge møder virksomheder”).
oplæg (om kampagnen eller jobcentrets ydelser) i brancheforeninger.
koordinering af kontakt mellem virksomheder - oplæg til nye forretningsmæssige samarbejder (større
nytteværdi af virksomhedernes kompetencer lokalt).
·· etablering af flere virksomhedscentre som følge af kampagnen.
·· ny organisering af arbejdet med tildeling af én fast konsulent pr. virksomhed.
·· planlagt struktureret opfølgning på de udmeldte tilkendegivelser fra virksomhederne.
Hos jobcentercheferne har kampagnen givet anledning til følgende overvejelser:
·· at de målrettede kampagner bør være en del af virksomhedsstrategien fremover.
·· at man også på lokalt niveau med fordel kan benytte nye kontaktformer - fx. de sociale medier.
·· at man skal blive bedre til at få fat i nytilkomne virksomheder i kommunen.
”Har du øvrige kommentarer, f.eks. forslag til ændringer i forbindelse med fremtidige kampagner? ”
Som opsamling på interviewet er de adspurgte her blevet bedt om deres kommentarer og forslag til fremtidige kampagner. Samtidig er de blevet bedt om at evaluere samarbejdet med Beskæftigelsesregionen
og kommunikationsbureauet bag kampagnen. Nedenfor er sammentrukket de vigtigste kommentarer og
forslag på tværs af besvarelserne.
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Kampagnens fokus
·· at fokuspunktet for kampagnen fremover bliver smallere, så man fx. fokuserer ensidigt på elevpladser.
·· at kampagnefokus afstemmes ift. udbuddet. Hvis der fx. er mange elever inden for et bestemt fag /
område, der er ved at være færdiguddannede, kunne man med fordel lave snævre kampagner, der gav
dem mulighed for at få foden inden for på virksomhederne via praktikaftaler lige efter endt uddannelse.
·· at phoningen bliver endnu skarpere på at understøtte kampagnens formål og ikke presser for mange
generelle møder igennem. Evt. via større involvering i/under selve phoningaktiviteten fra konsulenternes
side.
Kampagnens elementer
·· at kampagnen opbygges endnu mere i moduler, som man kan vælge til og fra. På den måde kan det
enkelte jobcenter bedre afstemme indsatsen i forhold til egne ressourcer.
Forberedelse
·· at der indarbejdes længere planlægningsfase, mere forberedelsestid og længere tidsfrister på tilbagemeldinger.
·· at jobcentrene får større indflydelse på kampagnen - ikke kun via planlægningsmøder.
·· at forberedende møde- og konferenceaktiviteter struktureres anderledes og i højere grad fokuserer på
at skabe dialog og inddragelse af aktørerne.
·· at alle relevante parter tages i ed inden kampagnen, og det afsøges, hvem der har interesse den aktuelle
type kampagne.
·· at der skabes forudsætninger for et tættere samarbejde med skolerne i forbindelse med kampagnearbejdet, og at skolerne påtager sig en større og mere aktiv rolle i koordinering og afvikling af kampagnearbejdet.
·· at skolerne laver en indgangsportal, der kan styrke koordineringen (oversigt over praktikpladsansvarlige
opleves utilstrækkeligt).
·· at beredskab og procedurer for match er klar inden kampagnen sættes i gang.
·· at der skabes endnu bedre forudsætninger for at styrke samarbejdsrelationerne mellem jobcenterkonsulenterne.
·· at der budgetteres med flere ressourcer internt i jobcentrene til kampagnearbejdet.
·· at der skabes større gennemsigtighed ift. måling af kampagneresultater og tidligere opsætning af evaluerings- / tilbagemeldingsskemaer.

”Jeg synes det er fint, at man har fokus på den politiske situation og laver kampagner omkring de politiske trends. Nu kommer der snart tre-partsforhandleringer - og der kunne jeg godt være overbevist
om, at der kom mere fokus på det med jobrotation f.eks.”
”Jeg var engang med et i projekt, der hed ”Vejledning ved efteruddannelse”, da jeg arbejde på Teknisk Skole. Det var et projekt for skolerne, og her brugte man to dage til et seminar, hvor vi fik faktuelle ting at vide og lærte hinanden at kende. Det synes jeg var rigtigt godt. De kontakter jeg fik til det
møde bruger jeg stadig flittigt. På det møde var det alle skolerne fra Sjælland, der deltog”.
”Normalt står vi med den unge og forsøger at matche dennes behov. Når det er den anden vej rundt
(som i en kampagne) skal beredskab og procedurer for match i forhold til virksomhedsåbninger være
klar.”

”Har du øvrige kommentarer til samarbejdet med BRHS og kommunikationsbureauet om koordinering af kampagnen og aktiviteter?”
Som perspektivering på de mange forslag til forbedringer og ønsker til fremtidige kampagner giver stort set
alle dog mange roser og udtrykker stor tilfredshed med selve afviklingen og samarbejdet med både BRHS
og kommunikationsbureauet omkring kampagnen. Nedenfor gengives et uddrag af tilbagemeldingerne.
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”Kommunikationsbureauet har været rigtig gode. Meget ihærdige. Gode tovholdere, der holder
jobcentrene til ilden”.
”Beskæftigelsesregionen kunne godt have gjort mere ud af lave informationsmøder mellem jobcentrene, så man kunne erfaringsudveksle mellem hinanden. Kommunikationsbureauet har været meget
professionelle”.
”Det har været rigtig godt. Der bliver fulgt godt op. Nogle af møderne kunne godt have været lidt
kortere. God mailkommunikation. God kommunikation”.
”Kommunikationsbureauet har været hurtige og samarbejdsvillige. Cadeau til dem! Været gode og
hurtige til at finde kandidater til brochurerne. Meget bedre set i forhold til sidste kampagne - og beskæftigelsesregionen har været gode til at melde tilbage til jobcentrene. Til næste gang skal man
dog have budgetteret med administrative udgifter (indsamling af statistik, evalueringsopgaver mv.) men generelt meget positiv”.
”Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland - ros til dem, fordi de har inddraget os/de lokale
jobcentre på forskellige tidspunkter og afsat tid til at evaluere med os omkring den tidligere kampagne vi lavede, inden denne kampagne blev sat i gang. Kommunikationsbureauet - store roser for
håndtering og den koordinering, de har gjort”.
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Bilag 1.
opsamling på afslutningsmøde
den 22. maj 2012.
Virksomhedslister/phoning/besøg på virksomheder
·· Ungekampagnen er en bred kampagne. Nogle virksomheder har følt, at de ikke kunne sige nej til besøg.
Vi bør overveje bredden i kampagnen og den måde, vi henvender os til virksomhederne på (Gert W,
JC Holbæk).
·· Ved fremtidige kampagner skal vi huske – inden kampagnestart – fokus på kommunernes familie-/skoleog institutionsafdelingerne i kommunerne. BRHS kunne tage initiativ til involvering (godt med medvirken
oppefra) og italesætte fordelen ved at arbejde helhedsorienteret. Jobcentrene har i ungekampagnen
”stået ret alene” (Rami Z., Jobcenter Stevns).
·· Der ser ud til at være et stort potentiale for pladser i virksomhederne (Peter G., Jobcenter Frederiksberg).
·· Jobcentrene skal ved fremtidige kampagner – og ”vask” af virksomhedslister til brug for phoning være opmærksomme på selvejende institutioner fx børneinstitutioner og plejehjem (Jonas R., Jobcenter
København).
·· Kampagnens fokus på private virksomheder og ”udelukkelse” af offentlige virksomheder har medført,
at fx hospitaler ikke har været phonet/besøgt. Det må det enkelte jobcenter følge op på (Hanne M.,
Jobcenter Hvidovre).
·· Ide til fremtidige kampagner: Vi skal identificere virksomheder fx inden for bygge og anlæg – plejer de at
tage lærlinge eller ej? Vi skal have fokus på de virksomheder, som har (haft) lærlinge (Kim B., Jobcenter
København).
·· Det brede fokus i kampagnen har i nogle tilfælde givet uventede gevinster ved besøg fx fleksjob (Kim
BJ, Jobcenter Brøndby).
·· Det enkelte jobcenter kan selv i forbindelse med gennemgang af virksomhedslisterne fjerne/nedprioritere
selvejende fonde/institutioner. Eller fx rengøringsselskaber og/eller værtshuse. Eller brancher i krise
(denne gang fx finanssektoren).
·· Vigtigt med skarpt fokus under phoningen. For mange virksomheder har ikke været interesseret i elever/
lærlinge, men måske i ledige til job med løntilskud (Søren R., Jobcenter Kalundborg).
·· UU har lister over unge, der har grundforløb. Dermed kan man se på hvilke områder, de unge mangler
praktikplads.
·· Ved en kommende ungekampagne bør det overvejes at skabe mulighed for at lægge praktikpladser
ud på hjemmesiden/Facebook – og dermed bruge sitet mere offensivt (Kim B., Jobcenter København).
·· Ved opgørelsen af resulterne af kampagnen – og besættelsen af pladser – skal man være opmærksom
på, at det tager tid for en virksomhed at blive godkendt som uddannelsesplads (Niels C., Jobcenter
Vallensbæk).
·· 80 procent af virksomhederne tager ikke lærlinge.
Samarbejde mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner
·· Samarbejdet mellem jobcentrene og skolerne er ikke helt etableret. Vi skal arbejde målrettet på at styrke
samarbejdet (Hanne M., Jobcenter Hvidovre).
·· Det har været naturligt for jobcentrene at henvende sig til uddannelsesinstitutionerne under kampagnen,
og det har skolerne oplevet positivt (Flemming E., TEC).
·· I Vestsjælland har jobcentre og skoler via VEU-Centret etableret et samarbejde (Gert W., Jobcenter
Holbæk).
·· På Frederiksberg har jobcentret og skolerne et godt samarbejde og mødes fire gange om året. Blandt
de aktuelle samarbejdsflader er jobrotation (Peter G., Jobcenter Frederiksberg).
·· Jobcenter København har via en skole fået adgang til Praktikplads.dk, hvor ledige elev-/lærepladser
slås op. Det bør overvejes, om alle jobcentre kan få adgang til Praktikplads.dk
·· Jobcentret har ved at besætte praktikpladser mulighed for at tage sociale hensyn (Dorthe P., Jobcenter
København).
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·· Det er vigtigt, at de unge kan finde ledige praktikpladser et sted, nemlig på Praktikplads.dk. Skolerne
hjælper gerne virksomheder og jobcentre med at finde unge til en konkret plads (Knud J., EUC Nordvestsjælland).
·· Jobcenter Guldborgsund er fysisk flyttet op til CELF i Nykøbing F., og jobcenter og skole har indledt et
tæt samarbejde om at få unge til at gennemføre en uddannelse, herunder brug af mentorer og vejledere
(Per Bech Grønning, Jobcenter Guldborgsund og Søren Vikkelsø, CELF).
·· Jobcenter Bornholm er også i gang med at etablere tæt samarbejde med skolerne (Jan R., Jobcenter
Bornholm).
Beskæftigelsesregionen lovede at samle op på samarbejdet mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner
fx på et temamøde.
Øvrige temaer
·· Der bør være bedre tid til forberedelse af kampagner herunder tværgående snak om strategier i forbindelse med kampagner samt faglig sparring mellem jobcenter og BRHS (Peter G., Jobcenter Frederiksberg
og Freddie P, Jobcenter Odsherred).
·· Jobcentrene har brug for bedre rekrutteringsredskaber/IT-redskaber (Peter G., Jobcenter Frederiksberg).
·· Unge, der har gennemført grundforløb og venter på praktikplads.
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Egedal
Herlev
Slagelse

Resultat pr. besøg
Opskaleret til 2800 besøg
succeskriterie
Foreløbig opfyldelse

I alt

Hovedstaden-Sjælland
Albertslund
Allerød
Ballerup
Bornholm
Brøndby
Faxe
Fredensborg
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Greve
Gribskov
Guldborgsund
Halsnæs
Helsingør
Hillerød
Holbæk
Hvidovre
Høje-Tåstrup
Hørsholm
Kalundborg
København
Køge
Lejre
Lolland
Lyngby-Taarbæk
Næstved
Odsherred
Ringsted
Roskilde
Rudersdal
Rødovre
Solrød
Sorø
Stevns
Tårnby/Dragør
Vallensbæk/Ishøj
Vordingborg

Jobcenter

Deltager ikke i kampagnen
Deltager ikke i kampagnen
Deltager ikke i kampagnen

0,12
329
164
201%

Løntilskud

Ordinære jobordrer

0,08
234
205
114%

256
1
6
8
1
8
2
9
14
6
0
14
13
3
0
0
6
2
3
6
2
8
3
4
7
73
12
0
2
0
7
0
0
11
10
3
2
1
5
1
2
1
256

Løntilskud

182
4
11
2
3
13
0
0
9
3
0
4
2
13
0
0
3
0
6
16
0
17
1
4
1
39
4
0
5
0
5
1
2
5
1
1
0
4
0
0
3
0
182

Ordinære jobordrer

Virksomhedspraktik/vi
rksomhedscenter
0,38
1076
546
197%

837
5
18
11
28
48
14
17
34
42
7
17
14
9
28
13
18
11
3
17
32
18
1
20
10
86
74
3
11
0
35
74
9
13
22
26
0
19
10
9
3
8
837

Virksomhedspraktik/
virksomhedscenter

0,04
103
82
125%

Praktikpladser til
lærlinge
0,14
379
82
462%

295
4
10
3
4
22
0
7
14
10
5
4
19
2
0
2
16
6
12
6
6
17
3
11
1
36
17
0
4
0
8
6
3
6
0
6
0
10
1
0
10
4
295

Praktikpladser til
lærlinge

antal

Voksenlærlinge

80
1
1
2
3
0
1
0
0
2
0
2
4
2
0
2
3
0
1
3
4
5
2
8
0
9
4
0
2
0
1
1
1
10
0
1
0
3
1
0
0
1
80

Voksenlærlinge

Registreringsskema - virksomhedsbesøg - opfølgning på resultater af ungekampagnen

Samlet 2012

0,05
127
14
909%

Andet

99
3
4
0
8
2
3
2
2
1
0
5
0
1
0
0
2
0
0
0
8
7
5
2
2
11
3
0
2
0
17
0
0
1
1
0
0
2
0
0
3
2
99

Andet

0,78
2.173
1.092
199%

I alt

1691
18
50
26
47
93
20
35
73
64
8
42
52
30
28
17
48
19
25
48
52
72
12
48
21
209
114
3
26
0
73
82
15
46
34
37
2
39
16
10
21
16
1691

I alt

1,00
2.800
2.800
100%

Antal besøg

2179
25
65
45
37
63
29
33
92
74
13
45
81
37
42
54
100
31
40
50
52
98
61
25
35
283
74
8
63
0
68
71
36
56
45
72
19
33
34
30
28
32
2179

Antal besøg

Aflyste/udskudte
møder
58

58

2

3
1

9
3

7
2

4

7
1

5

5
2
2
1

4
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møder
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Bilag 2.
Resultat af virksomhedsbesøg
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Bilag 3. kampagnens
pressemeddelelser

PRESSEMEDDELELSE

BESKÆFTIGELSESREGION
HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

SLIP DE UNGE TALENTER LØS
– FOR FREMTIDENS SKYLD

Lige nu er 97.000 unge i Danmark under 30 år uden arbejde. Knap halvdelen bor
i Østdanmark, hvor 40.000 personer under 30 år står uden job. Det er både et stort
samfundsmæssigt problem og en vanskelig situation for den enkelte unge. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland sætter nu sammen med jobcentrene
i Østdanmark fokus på problemet i en storstilet kampagne, der henvender sig
både til de unge og til ca. 30.000 private virksomheder i regionen.
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er bekymret over situationen og hilser
derfor kampagnen velkommen :
”Alt for mange unge er hverken i job eller uddannelse. Vi ved, at en uddannelse
giver bedre muligheder på arbejdsmarkedet, og at uddannelse er med til at skabe
viden og vækst for samfundet. Derfor tror jeg mere på uddannelse end på noget
andet. De ufaglærte er desværre de første, der mister jobbet i krisetider. Og de
ufaglærte er også dem, der er i størst risiko for at hænge fast i kontanthjælpssystemet. Derfor er det så vigtigt, at unge tager en uddannelse.”
Jobcentrene i Østdanmark arbejder intensivt med at indfri regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgaven er en stor udfordring, som kræver, at jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, erhvervsskoler, virksomheder m.fl. samarbejder
på tværs.

Journalister og fotografer er velkomne til at
deltage i disse besøg.
Kontakt venligst: presse- og eventansvarlig
Anne Ø. Laursen for aftale om dette.
Tlf.: 33 11 04 97
E-mail: anne@wanek-myrner.dk
Yderligere information om unge-kampagnen,
kontakt venligst kontorchef Kirsten Thomsen
hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden &
Sjælland.
Tlf.: 72 22 34 66
E-mail: kth@ams.dk
Der er vedlagt case, baggrundsmateriale
og interview med en lang række relevante
personer samt citatark, man frit kan benytte
sig af. Kildernes kontaktinfo er ligeledes
anført, og man er velkommen til at kontakte
disse for uddybende kommentarer. For
yderlige information, pressefotos o.lign.

Landsdækkende pressemeddelelse i forbindelse med kampagne kick-off

Det er opfordringen fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden
og Sjælland til private virksomheder i regionen

Kontakt venligst: Anne Ø. Laursen
Tlf.: 33 11 04 97
E-mail: anne@wanek-myrner.dk

Kampagnen spiller på flere tangenter. Udover en kampagnehjemmeside og en
Facebook-side, hvor såvel de unge som virksomheder kan hente informationer og
dele erfaringer, arrangeres der ca. 2.500 besøg, hvor konsulenter fra jobcentrene
tager ud til virksomheder og informerer om mulighederne i at hjælpe med at
bringe flere unge i uddannelse.
Derudover skabes der en meget direkte kontakt mellem de unge og lokale virksomheder, når eventen ’Unge møder virksomheder’ skydes i gang. 24 jobcentre i
Region Hovedstaden og Sjælland inviterer de unge på en inspirationstur til lokale
virksomheder. De unge får her indblik i, hvad virksomheden ønsker sig af fremtidig arbejdskraft samt, hvilke fag den enkelte virksomhed beskæftiger.
Den 10. januar sender de københavnske jobcentre de to første busser af sted med
ca. 150 forventningsfulde unge. Det sker ved et storstilet kick-off arrangement afholdt hos Jobcenter København, Skelbækgade 4, 1717 København V, hvor beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil sende de unge af sted. Stand up-komikeren
Anders Stjernholm vil være vært, DJ Sohail Hassan vil spille, mens der serveres
forfriskninger, og coach Torben Wiese vil kigge forbi og give de unge gode råd og
inspiration til, hvordan de finder ind til det, de brænder for - deres talent – og
hvordan de udfolder det på en uddannelse eller i et job.
De første virksomheder, der besøges, er henholdsvis Radisson SAS Royal
Hotel Hammerichsgade 1, 1611 København V og Radisson Blu Scandinavian Hotel Amager Boulevard 70, 2300 København S. Herefter kører begge busser til
Føtex Mimersgade 124, 2200 København N.
4
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PRESSEMEDDELELSE

Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & sjælland

SLIP DE UNGE TALENTER LØS
– FOR FREMTIDENS SKYLD

Lige nu er et stort antal unge i Københavns Kommune under 30 år ledige. Mange
af disse unge er ufaglærte eller har en begrænset uddannelsesbaggrund. Det er
både et stort samfundsmæssigt problem og en vanskelig situation for den enkelte
unge. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland sætter nu fokus på udfordringen i en storstilet kampagne, der henvender sig både til de unge og private
virksomheder i hele Østdanmark.
Kampagnens formål er på den ene side at få flere virksomheder til at tage del i at
uddanne og klargøre de unge til fremtidens arbejdsmarked via støttet beskæftigelse praktik og elevpladser - og på den anden side at motivere de unge til at tage
ansvar for at finde sit talent og bruge det på uddannelse og job.
Leder af Jobcenter København, Marianne Larsen er bekymret over situationen og
hilser derfor kampagnen velkommen:
”I Københavns Kommune vil vi gerne opfordre vores unge til at bruge deres talent
til at finde den rette uddannelse. Derfor er vi meget glade for, at der nu lanceres
en kampagne, hvor vi kan give de unge inspiration til dette – og samtidig hjælpe
lokale virksomheder med at få kvalificeret arbejdskraft. I kampagnen opfordres
virksomheder til at ansætte de unge – enten på almindelige eller støttede vilkår
– eller stille en praktikplads til rådighed så e bidrager til at uddanne fremtidens
medarbejdere,” siger Marianne Larsen.
Kampagnen spiller på flere tangenter. Udover en kampagnehjemmeside og en
Facebook-side, hvor såvel de unge som virksomheder kan hente informationer og
dele erfaringer, er der arrangeret en række virksomhedsbesøg, hvor jobcentrets
virksomhedskonsulenter tager ud til virksomheder i kommunen og informerer
om mulighederne i at hjælpe med at uddanne ung arbejdskraft.
Jobcenter København tager også initiativ til at skabe en ny og anderledes dialog
mellem de unge og virksomhederne. Der sker ved, at de unge inviteres på inspirationstur til virksomhederne Radisson SAS Royal Hotel, Radissson Blu Scandinavian Hotel og Føtex, Mimersgade (se mere i Invitationen, næste side). Her får
virksomhederne og de unge mulighed for at se hinanden an, og de unge kan
høre, hvad virksomheden ønsker sig af fremtidig arbejdskraft. Dermed får de
unge også indblik i, hvilke muligheder der er for at uddanne sig inden for forskellige erhverv. Virksomhederne har lavet en program for de unge, så de kan se,
hvordan de arbejder, og hvad de forventer sig af kommende arbejdskraft.

For yderligere information fra Jobcenter
København, kontakt venligst Jobcenterchef
Marianne Larsen:
Tlf.: 82 56 56 82
E-mail: marianne.larsen@bif.kk.dk
I alt har 24 jobcentre i Hovedstaden og på
Sjælland lavet aftaler med virksomheder om
besøg
Journalister og fotografer er velkomne til at
deltage i virksomhedsbesøgene.
Kontakt venligst: presse- og eventansvarlig
Anne Ø. Laursen for aftale om dette.
Tlf.: 33 11 04 97
E-mail: anne@wanek-myrner.dk

Lokal pressemeddelelse (Jobcenter København) i forbindelse med kampagnens kick-off event

Det er opfordringen fra Jobcenter København til private
virksomheder i Københavns Kommune

Yderligere information om unge-kampagnen:
Kontakt venligst kontorchef Kirsten
Thomsen hos Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & Sjælland.
Tlf.: 72 22 34 66
E-mail: kth@ams.dk
Der er vedlagt case, baggrundsmateriale
og interview med en lang række relevante
personer samt citatark, man frit kan benytte
sig af. Kildernes kontaktinfo er ligeledes
anført, og man er velkommen til at kontakte
disse for uddybende kommentarer. For
yderligere information, pressefotos o.lign.
Kontakt venligst: Anne Ø. Laursen
Tlf.: 33 11 04 97
E-mail: anne@wanek-myrner.dk

Jobcenter København stiller to busser til rådighed for de unge, så de kan blive
kørt ud til virksomhederne. Journalister og fotografer er velkomne til at deltage
i besøgene, hvor der vil være gode reportage- og billedmuligheder. Kontakt venligst: presse- og eventansvarlig Anne Ø. Laursen for aftale om dette på tlf.: 33 11
04 97 og mail: anne@wanek-myrner.dk

4
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Pressemeddelelse

BESKÆFTIGELSESREGION
HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Prisoverrækkelse:
En stor Applaus for at give
unge talenter en chance

Prisen uddeles som afslutning på ungekampagnen ’Slip de unge talenter løs – for
fremtidens skyld’, der er iværksat af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland i samarbejde med jobcentrene i Østdanmark.
Kampagnen blev søsat d. 10. januar i år og havde to formål – dels at motivere
unge mellem 18-30 år i Østdanmark til at komme i uddannelse og job, dels at
opfordre private virksomheder i regionen til at invitere de unge talenter inden
for og give dem en chance. Enten i et job, job med løntilskud, en praktikplads
eller en anden ordning.
Enemærke & Petersen modtager Applausen for sit gode arbejde med at rekruttere
og fastholde unge medarbejdere. Virksomheden har:
• Ansat unge med misbrugs- og kriminalitetsproblemer
• Åbnet dørene for ledige unge i forbindelse med ”unge møder virksomheder”bussen i ungekampagnen, (hvor unge blev inviteret inden for i virksomheder)
• Fået unge fra virksomhedspraktik i ordinær beskæftigelse og uddannelse
Vicedirektør i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Merete BingenJakobsen udtaler:
”Det er vigtigt at fremhæve den indsats, en virksomhed som Enemærke og Petersen gør i hverdagen. Deres sociale ansvarlighed betyder, at unge, der har fået
en svær start i livet, får en chance for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Desuden har virksomheden været engageret i forbindelse med ungekampagnen,
hvor de har taget imod unge i forbindelse med ”unge møder virksomheder”-bussen. Derved har de unge fået indblik i, hvad virksomheden laver, og hvilke uddannelsesmuligheder der er i bygge- og anlægsbranchen.”

Overrækkelsen af Applausen finder
sted i teltet på byggepladsen for
plejehjemsbyggeriet fredag den 11. maj
kl. 12.00 på Trekroner Centervej, nordvest
for Trekroner station.

Pressemeddelelse i forbindelse med kampagneafslutning og uddeling af virksomhedsprisen ”Applausen”

Entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen modtager fredag d. 11. maj
virksomhedsprisen ’Applausen’ for i særlig grad at have givet unge mellem 18-30
år i Østdanmark en chance for at komme i uddannelse og job.

Kontaktinfo:
For interviews, yderligere information
samt deltagelse i overrækkelsen af
Applausen, kontakt venligst PR-ansvarlig
Anne Ø. Laursen på tlf. 33 11 04 97 eller
email: anne@wanek-myrner.dk. For
kontakt på selve dagen d. 11. maj, ring
venligst på mobil. 60 24 77 41.
Journalister er også velkomne til direkte at
kontakte:
Merete Bingen-Jakobsen, vicedirektør,
Beskæftigelsesregion Hovedstaden &
Sjælland på tlf. 72 22 35 02.
Nikolaj Marker, projektleder,
Beskæftigelsesregion Hovedstaden &
Sjælland på tlf. 72 22 34 47.
Leif Martin Jensen, projektchef, Enemærke
og Petersen, tlf. 41 78 18 71.

Overrækkelsen finder sted fredag d. 11. maj kl. 12.00 i Trekroner ved Roskilde,
hvor Enemærke & Petersen er i færd med at opføre stort plejehjem for Roskilde
Kommune. Prisen overrækkes af vicedirektør i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Merete Bingen-Jakobsen. Projektchef fra Enemærke & Petersen,
Leif Martin Jensen, er meget tilfreds med virksomhedsprisen og udtaler:
”I forbindelse med vores store plejehjemsbyggeri i Trekroner har vi i samarbejde
med Roskilde Kommune og det lokale beskæftigelsesråd lavet et projekt om den
rummelige byggeplads. Vi har ansat en projektmedarbejder, der sørger for at
hjælpe de unge, vi har i virksomhedspraktik. Hjælpen kan både bestå i at guide
de unge i forhold til valg af uddannelse eller at finde et job. Men vi hjælper også
de unge med at komme i gang om morgenen og lærer dem, hvordan man begår
sig på en arbejdsplads. Vi lægger stor vægt på, at de unge, vi har i virksomheden,
kommer videre i deres liv, så de får fodfæste på arbejdsmarkedet. Det håber vi,
vores projekt i Trekroner kan hjælpe dem med”, siger han.
Prisen til virksomheden består af et økonomisk bidrag til en personalebegivenhed efter eget valg.
2
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Bilag 4.
Spørgeguide virksomheder
1.
Har du lagt mærke til ungekampagnen: ”Slip de unge talenter løs”?
2.
Husker du, om I har modtaget et brev og en folder fra kampagnen?
3.
Har du læst, gemt eller på anden måde brugt materialet?
4.
Hvordan er jeres kendskab til de forskellige tilbud nu, sammenlignet med før kampagnen?
5.
Hvad skyldes det?
6. 	Vi lavede en aftale over telefonen mellem dig og en konsulent fra jobcenteret. Svarede mødets
indhold til det, du var blevet informeret om i telefonen, da du aftalte mødet?
7. 	Kunne konsulenten hjælpe med at afdække hvor og hvordan, I kan bruge unge i jeres virksomhed?
8. 	Lavede du en aftale om - eller tilkendegav du - på mødet, at I nu eller i den nærmeste fremtid gerne
vil tage en eller flere unge ledige ind? Det kan være i ordinært job, støttet beskæftigelse, voksenlære
eller i en elev/ praktikplads.
9.
Hvis ja: Ville du have lavet aftalen uanset kampagnen og mødet med jobcenteret?
10.
Blev der aftalt opfølgning - og er jobcenterkonsulenten så vendt tilbage som aftalt?
11. 	Hvis der var aftalt en opfølgning fra konsulentens side - svarede opfølgningen til det, du forventede?
12. 	I hvilken grad forventer du at ansætte en eller flere unge inden for det næste år?
13.
Hvad fik I samlet set ud af mødet med konsulenten?
14. 	Var der noget, der kunne gøres bedre en anden gang?
15.
Har besøget betydet, at I vil bruge jobcentret en anden gang?
16. 	Jobcentrene har fået en særdeles god respons fra virksomhederne med næsten én tilkendegivelse
pr. møde på praktik elev, voksenlæring, alm. ansættelse osv. Hvad tror du, det kan skyldes - både
i forhold til jer selv og generelt?
17.
Hvad er din samlede oplevelse af kampagnen?
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Bilag 5.
Spørgeguide Unge
1. 	Kender du til kampagnen: ”Slip talenterne løs”, som jobcentret har kørt siden nytår?
2. 	Kampagnen havde nogle forskellige materialer - kan du huske nogle af dem?
	Der var også et kick-off-event i København (10. januar) og en bustur med virksomhedsbesøg (”Unge
møder virksomheder”).
3.
Hvem har du snakket med om kampagnen og dine muligheder?
4.
Har du oplevet, at der er blevet åbnet nye døre for dig via kampagnen? Hvordan?
5.
Har du selv gjort noget anderledes eller fået øjnene op for nye muligheder som følge af kampagnen?
6.
Hvordan kan kampagnen gøres bedre en anden gang?
7.
Hvilke medier eller ting i jobcentret vil fange din opmærksomhed bedst en anden gang?
8.
(Nyuddannet uden job) Har du et ønske til, hvad Jobcentret kan gøre for at øge dine jobchancer?
9.
(Nyuddannet uden job) Hvad kan du selv gøre for at komme videre?
8.
(Afklaret/ Uddannelsessøgende) Har du besluttet dig for en uddannelse, du gerne vil tage?
9. 	(Afklaret/ Uddannelsessøgende) hvis ja, hvad gjorde, at du blev afklaret eller besluttede dig for at
tage en uddannelse?
8.
(Uafklaret) Hvad kan Jobcentret gøre for at hjælpe dig til at blive afklaret omkring din fremtid?
9.
(Uafklaret) Hvad kan du selv gøre, for at komme videre med din beslutning?
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Bilag 6.
Spørgeguide Jobcentre
og uddannelsesinstitutioner
Jobcentermedarbejdere
1. 	Mener du, at kampagnen har bidraget til større fokus på job og uddannelse for de unge?
2. 	Vurderer du, at virksomhedernes kendskab til de forskellige ordninger er steget på baggrund af
kampagnen?
3. 	Der blev sendt to kampagnekataloger ud undervejs med informationer om kampagnen, materialerne,
tilfmeldingsfrister mv. Har katalogerne været tilstrækkeligt grundlag for at vide, hvad der skulle
foretages i kampagnen?
4.
Har du set PR-pakken eller været med til at udforme den lokale pressemeddelelse?
5.
Hvis ja, hvad er din vurdering af PR-materialerne?
6.	Deltog du i bus-eventen ”Unge møder virksomheder” eller gjorde en af dine kolleger fra jobcenteret?
		
Hvis du selv deltog, hvad er din generelle vurdering af dagen?
7.
Hvordan fungerede mødebookingen for dig?
8.
Har du forslag til forbedringer ift bookingen?
9.
Hvordan er det gået med at få afholdt virksomhedsbesøgene?
10.
Har I fået pladser nok ud af virksomhedsbesøgene?
11. 	Samlet set har kampagnen givet mange positive tilkendegivelser fra virksomhederne ift. praktikpladser, elevpladser, jobåbninger mv. Har du et bud på, hvorfor resultaterne generelt har været så
gode?
12. 	Hvordan er arbejdet med at matche ledige pladser med de unge gået? (Gerne specifikt navn på
system, der bruges).
		Hvordan vurderer du jeres eventuelle samarbejde med skolerne om at besætte praktikpladserne?
13.
Har du forslag til forbedring af samarbejdet med skolerne i forbindelse med at finde praktikelever?
14. 	Har du forslag til forbedring af jeres interne arbejde i jobcentret i forbindelse med at få de nye
åbninger hos virksomhederne besat?
15.
Hvordan vurderer du, at kampagnen har påvirket jeres virksomhedskontakt?
16. 	Har kampagnen åbnet op for nye tiltag eller samarbejder med jeres lokale virksomheder? I givet
fald hvilke?
17.
Har du øvrige kommentarer, f.eks. forslag til ændringer ifm. fremtidige kampagner?
18.
Hvilke kampagnematerialer har du set i forbindelse med kampagnen?
19.
Hvad er din vurdering af de kamagnematerialer, du har set?
20. 	Har du øvrige kommentarer til samarbejdet med BRHS og bureauet Wanek & Myrner om koordineringen af kampagnen og events?
Jobcenterchefer
1.
Hvad er din generelle vurdering af kampagnen?
2.
Hvad er din generelle vurdering af koordineringen og afviklingen af kampagnen?
3. 	Har den givet jobcentret det tilstrækkelige grundlag for at styre og tilrettelægge indsatsen/opfølgningen på tilbuddene?
4.
Hvordan er det gået med at få afholdt virksomhedsbesøgene?
5.
Har I fået pladser nok ud af virksomhedsbesøgene?
6.
Hvordan vurderer du, at jeres interne opfølgning på virksomhedernes tilkendegivelser har været?
7. 	Hvordan vurderer du jeres eventuelle samarbejde med skolerne om at besætte praktikpladserne?
8.
Har du forslag til forbedring af samarbejdet med skolerne i forbindelse med at finde praktikelever?
9.	Det generelle resultat for kampagnens virksomhedsbesøg er, at virksomhederne er kommet med
rigtig mange positive tilkendegivelser om praktikpladser, job, mv. Hvorfor tror du, at denne kampagne har kastet så mange positive tilkendegivelser af sig?
10.
Hvordan vurderer du, at kampagnen har påvirket jeres virksomhedskontakt?
11.
Har kampagnen åbnet op for nye tiltag eller samarbejder med jeres lokale virksomheder?
	I givet fald hvilke?
12.
Har kampagnen fået jer til at tænke i nye strategier i forhold til de lokale virksomheder?
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	I givet fald hvilke?
13.	Har kampagnen fået jer til at tænke i nye baner i forhold til indsatser for at få de unge i uddannelse
og job?
14.
Hvad er din samlede vurdering af kampagnens effekt i forhold til de unge?
15.
Hvilken effekt har kampagnen haft på jobcentrets samarbejde med skolerne?
16.
Har du øvrige kommentarer, f.eks. forslag til ændringer ifm. fremtidige kampagner?
Praktikpladsansvarlige på uddannelsesinstitutioner
1. 	Kender du Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjællands kampagne ”Slip de unge talenter
løs”?
2.
Har du anvendt kampagnematerialet eller kampagnen i det hele taget?
3. 	Har I oplevet en større efterspørgsel fra virksomhederne på elever til praktikpladser som følge af
kampagnen?
4.
(Hvis ja) Hvad tror du, det skyldes?
5.
Har I fået flere ordrer om praktikpladser fra jobcentrene siden nytår end normalt?
6.
Har det været muligt at besætte praktikpladserne?
7.
Hvis ikke muligt – hvorfor ikke?
8.
Hvordan har samarbejdet med jobcentrene om at besætte praktikpladserne fungeret?
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Bilag 7.
Statusupdates på Facebook
At give inspiration og gode ideer til jobsøgning:

At skabe debat:

	
  

At synliggøre kampagnens resultater:

At promovere kampagnen yderligere og vise
sammenhæng mellem de forskellige medieplatforme:
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At rapportere fra de forskellige aktiviteter

	
  

	
  

47

Evaluering af ungekampagnen: Slip de unge talenter løs

Bilag 8.
Videovisninger på kampagnesites

Kampagnefilmen med Anders Stjernholm
730 	Visninger på Vimeo
810 	Visninger på sliptalenterneloes.dk
510 	Visninger på facebook
Video til unge med uddannelse
289 	Visninger på Vimeo
476 	Visninger på sliptalenterneloes.dk
195 	Visninger på facebook
Video til unge, der er klar til en uddannelse
216 	Visninger på Vimeo
325 	Visninger på sliptalenterneloes.dk
71 	Visninger på facebook
Video til unge, der ikke umiddelbart er klar til en uddannelse
262 	Visninger på Vimeo
347 	Visninger på sliptalenterneloes.dk
59 	Visninger på facebook
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