
TILBAGE TIL 

FREMTIDEN
- et tilbud for unge 

kontanthjælps- og dagpengemodtagere

i Nordjylland

Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af 



’Tilbage til Fremtiden’ (TTF) er et in-
tensivt undervisnings- og vejlednings-
forløb, der søger at hjælpe unge kon-
tanthjælps- og dagpengemodtagere 
i gang med en ungdomsuddannelse. 

Projektet har i perioden 1. december 
2005 til 31. december 2007 været 
støttet af den Europæiske Socialfond, 
men er fra januar 2008 100 % bru-
gerfinansieret.  

TTF har indtil nu været forankret på 
fem lokale AOF-afdelinger, hhv. i Aal-
borg, Frederikshavn, Hobro, Jammer-
bugten og Brønderslev. På hver lokal-
afdeling er der ansat en projektleder 
og øvrigt personale, der har den dag-
lige kontakt med de unge, og som 
sikrer, at de planlagte vejlednings- og 
undervisningsaktiviteter afvikles. 

Samlet set har ca. 150 unge til dato 
deltaget i projektet. Mange af disse 
unge er i dag ude af kontanthjælps-
systemet og enten i gang med en 
ungdomsuddannelse eller i fast ar-
bejde. 

NIRAS Konsulenterne har i perioden 
august 2006 til oktober 2007 gen-
nemført en løbende evaluering af 
projekt TTF. 

Evalueringen er mundet ud i en sam-
let evalueringsrapport samt denne 
formidlingspjece, der kort præsente-
rer projektets målgruppe, aktiviteter, 
resultater og metoder.

HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN?
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Målgruppen
Målgruppen for projektet er 18-25-årige unge, karakteri-
seret ved at:

Have svag skolebaggrund

Ikke at have tilegnet sig tilstrækkelige kundskaber i 
grundskolen til at kunne gennemføre en ungdoms-
uddannelse

Mangle almen samfundsforståelse

Mangle selvværd og identitet

Have brug for personlig, social og faglig støtte og 
vejledning

Ofte at have droppet ud af en uddannelse

Deltagergruppen har i nogle tilfælde også omfattet (tidli-
gere) misbrugere og behandlingskrævende unge. Således 
har deltagerne i projektet samlet set været ”tungere” end 
forventet.

Visitation
De unge visiteres via sagsbehandlere, ungeafsnit eller be-
skæftigelsesafdelinger. Foruden den unge deltager dennes 
sagsbehandler og en lokal TTF-vejleder i visitationsmødet. 

Formålet med mødet er at afstemme indbyrdes forvent-
ninger, og at vejlederne får mulighed for at vurdere, om 
den unge er egnet til at deltage i forløbet. 

Projektet tilbyder løbende optag af de unge, og grund-
forløbet har som udgangspunkt en varighed på 18 uger. I 
flere tilfælde har der imidlertid været mulighed for forlæn-
gelse af projektforløbet.

■

■

•

•

•

•

•

•

MÅLGRUPPE OG VIS ITATION
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Fokus på ressourcer
Projektet er kendetegnet ved en hel-
hedsorienteret anerkendende tilgang, 
hvor den unge sættes i centrum. Der 
sættes fokus på den enkeltes ressour-
cer og muligheder frem for begræns-
ninger. 

Under hele forløbet arbejdes der kon-
struktivt og målrettet med at styrke 
den unges faglige såvel som personli-
ge og sociale kompetencer ved hjælp 
af relationspædagogiske metoder. 

EN HELHEDSORIENTERET TILGANG

Tanken er, at man ved at komme 
hele vejen rundt om den ”livscirkel”, 
den unge bevæger sig i, kan bryde 
med en negativ udviklingsspiral. 

Målet er, at den unge bliver motive-
ret, genfinder lyst til læring og får 
mod til at påbegynde en uddannel-
se. 

4- 4 -



5

S u c c e s k r i t e r i e r
Projektets primære succeskriterium 
er, at 65 % af deltagerne på TTF 
efter gennemført forløb enten er i 
gang med en uddannelse (primært 
mål), eller er fast tilknyttet arbejds-
markedet (sekundært mål).
 
For de resterende 35 % skal der 
være lavet en afklarende handlings-
plan. 

Internt arbejdes der løbende med 
metode- og kvalitetsudvikling.
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Indsatsen er koncentreret omkring 
intensiv vejledning og differentieret 
undervisning. 

Herudover arbejdes der med kon-
flikthåndtering, netværksdannelse, 
praktik- og brobygning samt kost 
og motion.

Vejlederne fungerer således som en 
art ”livsmentorer” for de unge. 

Det betyder, at der arbejdes på 
mange fronter og med en række 
forskellige dialogformer:

■

■INDSATSER OG AKTIVITETER■

På TTF arbejdes der med studieteknik og studieparathed. 

Konkret undervises der i: 

 • Dansk

 • FVU matematik (hverdagsregning)

 • Samfundsfag/arbejdsmarkedsforhold

 • Engelsk (efter behov)

 • IT er integreret i alle fag

Deltagerne har mulighed for at gå til eksamen i FVU dansk og 
FVU matematik.

”Guidende” dialogformer: re- 
gulerer, sætter grænser, udpeger  
alternativer mv.

”Meningsskabende” dialogfor-   
mer: beriger og udvider den  
unges oplevelser, formidler me- 
ning mv.

”Følelsesmæssige” dialogformer:  
anerkender, viser følelser, roser 
mv.1 

•

•

•

  1Inspireret af Hundeide 2003■

 
D i f f e r e n t i e r e t  u n d e r v i s n i n g
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V e j l e d n i n g
Der er afsat gennemsnitligt 1 times individuel 
vejledning pr. deltager pr. uge i selve afklarings-
forløbet. Hertil kommer gruppevejledning i un-
dervisningen.

K o n f l i k t h å n d t e r i n g
Deltagerne præsenteres for redskaber, metoder og tek-
nikker, der gør dem i stand til i højere grad selv at løse 
konflikter og som understøtter konstruktiv handling frem 
for konfrontationsadfærd.

N e t w o r k i n g
Projektet støtter de unge i at udvikle deres sociale re-
lationer og skabe understøttende og hensigtsmæssige 
netværk

P r a k t i k  &  b r o b y g n i n g
Deltagerne har mulighed for både praktik- og brobyg-
ningsforløb i projektperioden. Forløbene varierer fra få 
dage til flere uger og tager udgangspunkt i den enkelte 
unges ønsker om fremtidig beskæftigelse. Den unge får 
så vidt muligt tilknyttet en mentor på praktik- eller ud-
dannelsesstedet. 

K o s t  &  m o t i o n
Der arbejdes med kostens og motionens betydning i 
hverdagen på et både praktisk og teoretisk niveau. Del-
tagerne får morgenmad og frokost i undervisningsperio-
den.

V e j l e d n i n g  e f t e r  s l u t d a t o 
For at sikre fastholdelse fortsættes vejledningen efter ud-
slusning til uddannelse eller arbejde. Den opfølgende 
vejledning tilbydes lige så lang tid som den unge har del-
taget i afklaringsforløbet
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Den løbende evaluering af projek-
tet har vist, at TTF har stor succes 
med de unge i målgruppen. 

Et særligt tilbud
De unge betragter TTF som et helt 
særligt tilbud. Det er i høj grad den 
intensive vejledning og den diffe-
rentierede undervisning, der ”ryk-
ker” de unge. 

De unge oplever at blive taget al-
vorligt, og at vejlederne har en reel 
interesse for deres individuelle situ-
ation og udvikling. 
 

Markant udvikling 
Ved hjælp af relationspædagogiske 
metoder og ”empowerment” bliver 
hovedparten af de unge i løbet af 
projektperioden bevidste om deres 
personlige ressourcer, interesser og 
udviklingsmål.

Endvidere oplever de fleste en mar-
kant udvikling i deres faglige, so-
ciale og personlige kompetencer, 
hvorved de på mange fronter for-
beredes til uddannelsessystemet. 

P R O J E K T E T S  R E S U L T A T E R■

Mere konkret peger evalueringen 
på følgende effekter:

Interesser og motivation gen- 
findes

Skoletræthed og et negativt  
billede af skolegang overvin-
des 

Der træffes kvalificerede ud 
dannelsesvalg som følge af  
brobygnings- og praktikfor-
løb

Der brydes med dårlige vaner,  
fx i forhold til kost og motion

De unge får mere selvtillid og  
lyst til læring

De unge lærer at tage ansvar  
for sig selv og fællesskabet  
(fx i forbindelse med indkøb,  
madlavning osv.)

De unge får et nyt socialt net- 
værk

•

•

•

•

•

•

•
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Langsigtede resultater 
Det er vanskeligt at dokumentere 
projektets samlede langsigtede re-
sultater, idet kontakten mellem vej-
lederne og de unge naturligt brydes 
efter opfølgningsperioden. 

Et kvalificeret skøn er dog, at projek-
tet næsten har realiseret sit succes-
kriterium. Således er omkring halv-
delen af de unge, der indtil nu har 
deltaget i TTF, i dag er i gang med 
(eller har afsluttet) en ungdomsud-
dannelse eller har fast arbejde.

Hovedparten af de resterende har 
fået udarbejdet en fremadrettet af-
klarende handlingsplan – og er for-
mentligt blevet styrket fagligt såvel 
som menneskeligt.

”Det er samtalerne med vejlederne, 
der har betydet mest for mig …. 

De har opklaret nogle ting omkring 
mig selv og hjulpet mig videre.” 

Deltager

”Jeg er blevet bedre til at lytte til 
min krops behov og tage vare på 
mig selv… jeg har lært, hvordan 
min sygdom kan styres.” 

Deltager 

”Lærerne er gode til at forklare og 
finde det niveau, man skal have. 

De har fået dem med, der ikke gad 

og ikke troede, at de kunne.”

Deltager 
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LÆRING OG UDVIKLING I PROJEKTET

Opsamling
Evalueringen konkluderer samlet set, 
at TTF er et nytænkende kompeten-
ceudviklingsprojekt, der har haft stor 
succes med at udvikle de unge i mål-
gruppen.

Dette på trods af, at målgruppen har 
vist sig at være ”tungere” end ventet, 
idet flere af deltagerne eksempelvis 
har været misbrugere og behandlings-
krævende unge. 

Denne målgruppeforskydning er en 
væsentlig forklaring på, at projektet 
ikke fuldt ud har realiseret sit mål om, 
at 65 % af projektdeltagerne i dag en-
ten er i gang med en uddannelse eller 
er fast tilknyttet arbejdsmarkedet. 

Anbefalinger
Med henblik på den løbende kvalitets-
udvikling af TTF anbefaler evaluator, 
at projektet øger sit fokus på at doku-
mentere egen praksis såvel som sine 
resultater. 

Dette ses som en grundlægende for-
udsætning for videreudvikling af pro-
jektets metoder og positive resultater.
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TTF i dag?
TTF udbydes fortsat som et tilbud til 
unge kontanthjælps- og dagpenge-
modtagere i Nordjylland.

Der bygges konstruktivt videre på de 
hidtidige erfaringer, således at der i 
dag er tale om et velafprøvet kom-
petenceudviklingsprojekt – også for 
den tunge del af målgruppen.

Som noget nyt vil der i nogle tilfæl-
de kunne visiteres unge under 18. 
Samtidig vil der fremover også være 
mulighed for tilkøb af udvidet vej-
ledning.
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Du kan få mere information om Tilbage til Fremtiden på www.tilba-
getilfremtiden.dk. 

Du er også velkommen til at kontakte projektleder Janni Nyby

Vil du vide mere?

Hele evalueringsrapporten kan downloades på 

www.tilbagetilfremtiden.dk.

Central projektledelse:

Janni Nyby, tlf. 7213 2374 / 30345094

AOF Nord

Tinghuset

Tinghusgade 3

9400 Nørresundby


