Unge på toppen (fra kontanthjælp til arbejde/uddannelse)
Er aktiviteten gennemført i overensstemmelse med ansøgningen? Hvis ikke, på hvilke områder
adskiller gennemførelsen sig fra det, der var beskrevet i ansøgningen?
Ja – projektet er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen. Aktiviteten henvendte sig til 20
unge på kontant/uddannelseshjælp i Aabenraa Kommune, som var motiveret for et ekstraordinært
forløb: ”Unge på toppen”. Vi skilte os af med 1 ung i starten af forløbet, så derfor 19 unge i alt.
En væsentlig del af projektet har været at få de unge i praktikforløb i Transportvirksomheder eller
virksomheder relateret til transport.
Hvad var succeskriterierne for aktiviteterne? Er succeskriterierne for aktiviteten opfyldt?
Succeskriterierne var at 50 % af de unge som gennemførte cykelturen til Frankrig skulle være ude
af kontanthjælpen målt pr. 30/6-17. De sidste 50 % skulle de 25 % være ude af deres
kontanthjælp og de sidste 25 % skulle komme nærmere job eller uddannelse pr. 31/12-17.
Måling pr. 30/6-17: 16 ud af de 19 unge i forløbet er blevet afsluttet i kontanthjælp enten pga.
ordinært job eller uddannelse. De sidste 3 unge er kommet tættere på job eller uddannelse.
Måling pr. 31/12-17: 18 ud af de 19 unge i forløbet er blevet afsluttet i kontanthjælp. 15 unge er
kommet i ordinært arbejde og 3 unge er kommet i uddannelse.
Hvilken effekt har der været for målgruppen/målgrupperne for aktiviteten?
De unge har i løbet af projektet tanken mod og selvtillid i en sådan grad, at de i dag er i
uddannelse/job eller tættere på arbejdsmarkedet. De unge er kommet i så god fysisk form, at de
kan klare en hverdag med job eller uddannelse.
Hvordan er erfaringerne fra aktiviteten blevet udbredt?
Andre kommuner såsom Hedensted, Guldborgsund, Vejen og Vejle har forhørt sig om projektet. Vi
har dertil været inviteret som indlægsholdere til konferencer for bl.a. resten af landets jobcentre i
Kolding, Padborg Transportcenter og København. Dertil har vi fået rigtig god pressedækning.
I forlængelse af Unge på toppen etableres i 2018 to nye projekter ved Aabenraa Kommune, som
bygger videre på erfaringerne med Unge på toppen. Projekterne hedder Toppen af Danmark og
Formel 1 – forløb. Særligt Formel 1 – forløbet kan give god mening for transportbranchen som
helhed, da det løbende vil give mulighed for at ”omskole” kontanthjælpsmodtagere til et job i
transportbranchen.
Hvilken omtale har der været af aktiviteten i pressen eller andre steder?
Projektet har været omtalt ad 4 omgange i Nyhederne TV2, 4 omgange i P4, flere artikler på dr.dk
samt TV2.dk samt flere artikler i JydskeVestkysten – vi har endda været på både DR og TV2’s teksttv.
Hvad er den samlede vurdering af aktivitetens gennemførelse? På en skala på 1-10, hvordan vil du
vurdere gennemførelsen (10 er den højeste værdi)?
10 – Det vurderes ikke, at projektet har kunnet gøres meget bedre. Vi har gennemført et projekt,
som har givet genlyd i hele Danmark. Et projekt med en uhørt succesrate på 18 ud af 19 som er
blevet selvforsørgende.

