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ROCKWOOL FONDEN

ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansie-
ret fond, som støtter almennyttige formål. Fonden blev 
etableret i december 1981, hvor seks medlemmer af  
Kähler-familien overdrog, hvad der svarer til 25 procent 
af  aktierne i ROCKWOOL International.

Fra starten var det et erklæret mål at tilvejebringe uafhæn-
gig viden om centrale sociale og økonomiske samfunds-
anliggender for herigennem at forbedre kvaliteten af  den 
offentlige debat og skabe det bedst tænkelige grundlag for 
de politiske beslutningstagere. Dette er siden blevet kom-

plementeret med også at tilvejebringe viden om, hvordan 
man gennem praktiske interventioner kan udvikle nyska-
bende og effektive løsninger på samfundsmæssige udfor-
dringer. Gældende for både forskning og interventioner 
er en ambition om at bidrage til at styrke velfærdsstatens 
sociale og økonomiske bæredygtighed.

Det er fondens bestyrelse som på baggrund af  anbefaling-
er fra de tilknyttede fagkyndige komiteer beslutter, hvilke 
projekter der skal støttes.
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ÅRET I FONDEN

Den finansielle krise og de efterfølgende år med recessio-
ner har kastet lys på, at et velfungerende og inkluderen-
de arbejdsmarked med lige muligheder er et væsentligt 
fundament for velfærdssamfundets finansiering og sam-
menhængskraft. I Danmark og i andre velfærdssamfund 
er der fortsat relativt mange borgere, der lever et passivt 
og marginaliseret liv uden tilknytning til arbejdsmarke-
det. Dette til trods for, at vi er i en tid, hvor økonomien 
er i god vækst, og hvor der er udsigt til flaskehalse på 
arbejdsmarkedet. Der er stadig relativt store andele af  
hver ungdomsårgang, som er i høj risiko for ikke at få en 
kompetencegivende uddannelse, og som har en meget 
lav beskæftigelsesfrekvens i deres voksenliv. Negativ social 
arv er stadig udpræget og har betydning for vores børns 
udnyttelse af  deres potentiale. Manglende integration og 
lav beskæftigelse påvirker flere generationer og hele bolig-
områder negativt. 

Det er et eksempel på samfundsproblemer, der særligt har 
optaget os i 2017, der optager os i dag – og som også vil 
optage os fremover.

For at løse de udfordringer, som det danske og mange 
europæiske velfærdssamfund står overfor, er det første 
skridt at tilvejebringe viden om udfordringerne og om 
mulige løsninger. Det er og vil fortsat være ROCKWOOL 
Fondens ambition at bidrage med uafhængige og upar-
tiske analyser af  høj troværdighed og kvalitet. Vi har 
samarbejdet og vil fortsat samarbejde med danske og 
udenlandske forskere, eksperter og organisationer om en 
lang række projekter – alle med bæredygtigheden af  det 
moderne velfærdssamfund som det overordnede tema.

I 2017 har ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed 
blandt meget andet arbejdet med emner som indvandring 
og integration, marginaliserede grupper og social mobili-
tet samt beskatning og sort arbejde. Analyserne er udført 
i samarbejde med forskere fra en række danske og uden-
landske universiteter. Forskningen offentliggøres altid gen-
nem et formidlingsarbejde rettet mod beslutningstagere 
og den offentlige debat. Det er sket gennem publiceringer 
i både faglige og mere populære medier, deltagelse i tv- og 



7

radioindslag, fremlæggelser samt afholdelse af  pressemø-
der, konferencer og seminarer. 

Arbejdet i ROCKWOOL Fondens Interventions-
enhed er fokuseret på at identificere, udvikle og afprøve 
konkrete praktiske løsninger på centrale samfundsudfor-
dringer. De innovative løsninger skal tilfredsstille forsk-
ningsmæssige evidenskrav, og de udvikles og afprøves 
i tæt samarbejde med eksterne partnere og med aktiv 
involvering af  målgruppen og aktørerne omkring denne. 
I 2017 har Interventionsenheden igangsat en række nye 
initiativer og videreført aktiviteter igangsat i de foregåen-
de år i tæt samarbejde med kommuner, erhvervsskoler og 
de unge selv. Initiativerne spænder fra en intervention, der 
skal løfte småbørns sproglige udvikling, henover et projekt 
med fokus på at mindske unges frafald på erhvervsuddan-
nelserne, til en beskæftigelsesløsning, der skal hjælpe unge 
på kanten af  arbejdsmarkedet med at finde fodfæste. 

Bestyrelsen og direktionen vil gerne sende en stor tak for 
det betydelige og dybt engagerede bidrag, som medlem-
merne af  ROCKWOOL Fondens to programkomiteer 
yder. Programkomiteerne har som altid været konsulteret, 
før bestyrelsen tager den endelige beslutning om at støtte 
et forsknings- eller interventionsprojekt, og er dermed 
med til at sikre, at ROCKWOOL Fonden vedbliver at 
arbejde med projekter af  høj standard og relevans for 
det omgivende samfund. Samtidig vil vi takke for de højt 
kvalificerede bidrag fra ROCKWOOL Fondens mange 
eksterne samarbejdspartnere. Endelig vil vi kvittere for det 
store arbejde og den høje standard, som medarbejderne i 
de to enheder dagligt præsterer.

Lars Nørby Johansen 
Formand for  
ROCKWOOL Fonden

Elin Schmidt 
Direktør for  
ROCKWOOL Fonden
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MEDLEMMER AF BESTYRELSEN

LARS NØRBY 
JOHANSEN
Formand.  
Desuden formand 
i Oticon Fonden, 
Københavns Luft-
havne A/S m.fl.  
Tidligere admini-
strerende direktør 
i Falck, Group- 
4Falck og G4S.*
 

ANDERS  
ELDRUP
Næstformand. 
Tidligere admini-
strerende direktør i 
DONG og  
departementschef  i  
Finansministeriet. 
Formand for 
Offshore Energy.
dk m.fl.*
 

LYKKE FRIIS
Prorektor for 
Københavns  
Universitet. 
Tidligere klima- og 
energiminister 
og minister for 
ligestilling.*
 

FRANK JENSEN
Overborgmester for 
København.  
Tidligere justitsmi-
nister og forsknings-
minister.*
 

BO KÄHLER
Medlem af   
bestyrelsen for 
HEADS AS,  
tidligere admini-
strerende direktør. 
Fundator og  
Director of   
Research, IT and 
Tele, SINTEF.*
 

LISE-LOTTE 
KÄHLER
Administrations-
chef  for  
Scandinavian 
Highlands Holding 
A/S.
 

SØREN  
KÄHLER
Graduate Engineer 
med tidligere inter-
national karriere 
hos FLSmidth & 
Co. og ROCK-
WOOL Interna-
tional. Medlem 
af  bestyrelsen for 
ROCKWOOL 
International.
 

JESPER  
KÄHLER
Direktør for Sund-
hedsprofiler A/S. 

ANDRZEJ  
KIELAR
Direktør for 
ROCKWOOL 
Poland.
 

LARS E.  
HANSEN
Senior Project Ma-
nager, Group R&D, 
ROCKWOOL 
International. Med-
lem af  bestyrelsen 
for ROCKWOOL 
International.  
Medarbejdervalgt.

* Medlem af  forretningsudvalget

FONDENS DIREKTØR OG LEDELSE

ELIN  
SCHMIDT
Direktør. Tidligere 
international 
karriere hos Novo 
A/S. Formand for 
Mødrehjælpen og 
rådgiver for en 
række NGO’er in-
den for den sociale 
sektor.
 

JAN ROSE 
SKAKSEN
Forskningschef  og 
professor, ROCK-
WOOL Fondens 
Forskningsenhed. 
Tidligere medlem 
af  formandskabet 
for De Økonomiske 
Råd.
 

HELENE BIE 
LILLEØR
Interventionschef  
for ROCKWOOL 
Fondens Interventi-
onsenhed.
 

KASPAR  
KOFOD
Økonomichef.
 

BESTYRELSE, LEDELSE OG PROGRAMKOMITEER
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MEDLEMMER AF PROGRAMKOMITEEEN FOR INTERVENTIONER

CHRISTIAN  
BASON
Administrerende  
direktør i Dansk  
Design Center. 
Tidligere direktør for 
MindLab.
 

HELENE  
BÆKMARK
Kommunaldirektør 
i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. Tidligere 
administrerende 
direktør for Ældre og 
Handicapforvaltnin-
gen i Odense Kommu-
ne og tidligere direktør 
for pleje, sundhed og 
arbejdsmarked i  
Fredericia Kommune.
 

PETER FREDRIKS-
SON
Professor, Institut for 
Økonomi, Uppsala 
Universitet. Tidligere 
generaldirektør for 
IFAU, Institut for 
Arbejdsmarked og 
Uddannelsespolitik i 
Sverige. Medlem af  
Nobel-komiteen for 
økonomi.

STEFFEN BOHNI 
NIELSEN
Direktør for Børn 
og Unge i Gribskov 
Kommune. Tidligere 
vicedirektør for 
Socialstyrelsen og 
tidligere direktør i 
Rambøll Management 
Consulting.

JAN ROSE  
SKAKSEN
Forskningschef  og pro-
fessor, ROCKWOOL 
Fondens Forskningsen-
hed. Tidligere medlem 
af  formandskabet for 
De Økonomiske Råd.

HELENE BIE 
LILLEØR
Interventionschef  
for ROCKWOOL 
Fondens Interventions-
enhed.

MEDLEMMER AF PROGRAMKOMITEEN FOR FORSKNING

TORBEN M.  
ANDERSEN
Professor, Institut for 
Økonomi,  
Aarhus Universitet.  
Tidligere formand for 
Det Økonomiske Råd 
og Velfærdskommis-
sionen.
 

GRETE  
BROCHMANN
Professor, Institutt for 
sosiologi og sam-
funnsgeografi, Oslo 
Universitet. Tidligere 
formand for to norske 
velfærds- og migrati-
onskommissioner.
 

PETER  
FREDRIKSSON
Professor, Institut for 
Økonomi, Stockholms 
Universitet. Tidligere 
generaldirektør for 
IFAU, Institut for 
Arbejdsmarked og 
Uddannelsespolitik i 
Sverige. Medlem af  
Nobel-komiteen for 
økonomi.

PETER  
GUNDELACH
Professor emeritus, 
Institut for Sociologi, 
Københavns Universi-
tet. Tidligere formand 
for Statens Sam-
fundsvidenskabelige 
Forskningsråd.
 

JAN ROSE SKAK-
SEN
Forskningschef  og pro-
fessor, ROCKWOOL 
Fondens Forskningsen-
hed. Tidligere medlem 
af  formandskabet for 
De Økonomiske Råd.



10

FORSKNING

ROCKWOOL Fonden forsker i temaer af  betydning for 
velfærdssamfundets bæredygtighed. Det være sig økono-
misk som socialt. Et væsentligt kriterie for forskningen er 
relevans, det vil sige, at resultaterne kan anvendes i beslut-
ningsprocesser om velfærdssamfundets fremtidige udform-
ning. Forskningen har i 2017 kredset om disse fem temaer:

Beskatning og sort arbejde
Det er afgørende for finansieringen af  velfærdsstaten samt 
retfærdighedsfølelsen, at der betales skat i overensstem-
melse med landets love. Det er derfor vigtigt, at omfanget 
af  sort arbejde og skattesnyd i det hele taget er på så lavt 
et niveau som muligt.

Indvandring og integration
Globalisering og vandringer i stor skala hører sammen. 
Danmark er, som de fleste europæiske velfærdsstater, mål 
for en betydelig indvandring, og en vellykket integration 
er en afgørende forudsætning for velfærdssamfundets 
fremtidige bæredygtighed.

Familieøkonomi og arbejdsmarked
En forudsætning for bæredygtig velfærd er et tilstrække-
ligt stort arbejdsudbud, men det er også vigtigt, at der 
er balance mellem arbejds- og familieliv. Derfor er det 
væsentligt at følge, hvordan danskere strukturerer deres 
dagligdag, og hvordan familiebaggrund og -begivenheder 
kan påvirke medlemmernes velfærd.

Marginaliserede grupper og risikoadfærd
Der er store personlige omkostninger ved et liv på kanten 
af  samfundet. Samtidig svækkes den sociale sammen-
hængskraft, og udgifterne til overførselsindkomster og 
forebyggende indsatser bliver større, mens skatteindtæg-
terne bliver mindre.

Udsatte unge
Op imod 8 % af  en given ungdomsårgang får ikke en kom-
petencegivende uddannelse eller en stabil tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. For en stor del medfører det omkostninger 
for den personlige velfærd, og det har negativ betydning for 
velfærdssamfundets sociale og økonomiske bæredygtighed. 
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UDVALGTE HØJDEPUNKTER FRA FORSKNINGSÅRET

BESKATNING OG SORT ARBEJDE

I maj 2017 publiceredes bogen Danskernes liv med skatter, 
sort arbejde og gør det selv-arbejde af  Lars Højsgaard Ander-
sen, Kristian Hedeager Bentsen, Camilla Hvidtfeldt, Bent 
Jensen, Jan Rose Skaksen og Peer Ebbesen Skov. Udgi-
velsen repræsenterer det første nyere danske forsøg på at 
analysere sammenhængen mellem skatter, sort arbejde og 
gør det selv-arbejde. 

Det sorte arbejde svarede til ca. 2,2 % af  BNP i 2016. 
Sammenholdt med 2009, hvor fænomenet udgjorde ca. 
2,8 % af  BNP, er der med inddragelse af  den statistiske 
usikkerhed i målingerne tale om en stagnation. Sort arbej-
de udgør dermed ikke et stigende samfundsproblem.

Analysen viste, at den mest sandsynlige udbyder af  sort 
arbejde er en ung mand på 18-24 år, der bor på landet 
eller i en by med færre end 5.000 indbyggere. Han er er-
hvervsfagligt uddannet og er på overførselsindkomst. 

Forskningsassistent Kristian Hedeager Bentsen præsenterer nye data for 
omfanget af sort arbejde på pressemødet i maj 2017. Til højre for ham 
ses forskningschef Jan Rose Skaksen og seniorforsker Lars Højsgaard 
Andersen.
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Forskerne undersøgte, om de, der arbejder sort, er mere 
kriminelle end sammenlignelige grupper. Her viste det 
sig, at unge under 30 år, der arbejder sort, har knap 60 % 
større sandsynlighed end øvrige unge for også at have be-
gået andre lovbrud. For de unge mænd, der har modtaget 
penge for sort arbejde, er der en overrepræsentation i for-
hold til overtrædelser af  straffeloven på næsten 50 %.

Bogen publicerede desuden nye tal om omfanget af  gør 
det selv-arbejde, der fylder stadig mindre i Danmark. Kun 
godt hver fjerde har i løbet af  2016 selv taget fat, hvis no-
get på boligen skulle repareres, forbedres eller tilbygges. I 
2007 var det hver tredje, mens det i 1996 var hver anden.

INDVANDRING OG INTEGRATION

Indvandring og integration fortsætter med at være et højt 
prioriteret tema. Blandt årets publiceringer kan fremhæ-
ves en analyse af  indvandreres uddannelsesniveau og af  
forholdene for asylansøgere i Danmark.

I juni 2017 publiceredes i samarbejde med Danmarks 
Statistik analysen af  indvandrernes uddannelsesniveau. 
Analysen afdækker den formelle uddannelse, hvad angår 
uddannelse erhvervet i Danmark og medbragt uddannelse 
fra udlandet. 

Vestlige indvandrere er bedre uddannede end danskere. 
Hele 27 % har eksempelvis en lang videregående uddan-
nelse. Flygtninge er den dårligst uddannede gruppe. Lidt 
mere end hver anden har kun grundskole som højeste 
uddannelse. Men undersøgelsen viste også, at der blandt 
de ikke-vestlige indvandrere er store indbyrdes forskelle i 
forhold til uddannelsesniveau. Iranerne ligger fx tættere 
på polakker og tyskere end indvandrere fra Syrien og Tyr-
kiet. Specielt for syrerne har 66 % ingen uddannelse ud 
over grundskolen.

Undersøgelsen dokumenterer også, at uddannelse klart 
forbedrer integrationen på arbejdsmarkedet. Det gælder 
dog i langt højere grad for uddannelse taget i Danmark 
end for medbragt uddannelse.
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Analysen af indvandrernes uddannelsesforhold blev lagt 
frem på et velbesøgt pressemøde i forsommeren 2017. Under 
en livlig paneldebat kommenterede direktør i KL Laila 
Kildesgaard, viceadministrerende direktør i DA Pernille 
Knudsen, næstformand i LO Ejner K. Holst og udlændinge- 
og integrationsminister Inger Støjberg resultaterne.
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Analyserne indgik med vægt i forårets debat om indvan-
dring og integration. Flere debattører pegede på, at un-
dersøgelsen dækkede et hul i den eksisterende viden. Der 
blev endvidere peget på, at myten om de højtuddannede 
syriske flygtninge blev punkteret af  data fra undersøgel-
sen.

Hen på efteråret fulgte analysen af  asylansøgeres forhold 
i perioden fra 1993 til 2016. Analysen viste, at der er tale 
om historisk lave ventetider før opnåelse af  flygtningesta-
tus. Flygtninge, der fik opholdstilladelse i perioden 2013-
2015, ventede i gennemsnit under 6 måneder på at få 
deres sag afgjort. Dermed var ventetiden i asylsystemet på 
det laveste niveau siden 1993.

Gennemsnitlig ventetid i det danske asylsystem for flygtninge, der fik 
opholdstilladelse i 1993-2016. Ventetid i måneder og antal flygtninge
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Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. 

Figuren viser den gennemsnitlige ventetid i asylsystemet opg jort i 
måneder (aflæses på venstre akse) og antallet af flygtninge uden tidligere 
registrering i Danmark (højre akse). Begge tal er opg jort for det halvår, 
hvor flygtningene fik opholdstilladelse. Ventetiden er beregnet som forskellen 
mellem dato for ansøgning om asyl og dato for opholdstilladelse. Figuren er 
baseret på oplysninger om 78.000 flygtninge med gyldig ventetid.
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Udsatte unge i de danske kommuner, 2014UDSATTE UNGE

I november 2017 udsendtes på Gyldendal bogen Hvad vi 
ved om udsatte unge skrevet af  Signe Hald Andersen, Bodil 
Wullum Nielsen, Bent Jensen og Jan Rose Skaksen.

Bogen giver en sammenfattende og 
let tilgængelig fremstilling af, hvem 
disse unge er, hvad det betyder øko-
nomisk for samfundet, at 8 % af  en 
ungdomsårgang ikke kommer or-
dentlig i gang med voksenlivet, og 
hvilke grupper der er ekstra ekspo-
nerede for at blive udsatte. For blot 
at pege på nogle af  bogens temaer.

Efter offentliggørelsen har der været meldinger om, at 
bogen bliver brugt flittigt ude i kommunerne, bl.a. af  de 
nye arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalg der er trådt 
til efter kommunalvalget.

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. 

De højeste andele af udsatte unge findes i Nordjylland og på Vestsjælland, 
Lolland Falster og Bornholm. Kommunerne nord for København ud mod 
Øresund er præget af lave andele. 
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Den sociale arv i kriminalitet målt direkte og korrigeret for  
valg af partner 

Et af  bogens kapitler præsenterede en analyse ved Signe 
Hald Andersen af  den kommunale fordeling af  udsatte 
unge. Analysen blev oprindeligt lagt frem under Folkemø-
det i 2017, hvor den vakte interesse blandt kommunalpoli-
tikere og kommunale embedsmænd. 

MARGINALISEREDE GRUPPER OG RISIKOADFÆRD

Fra dette felt publiceredes en række analyser. Især to gjor-
de sig gældende: En analyse af  den sociale arv i krimina-
litet og en analyse af, hvor mange børn der vokser op i 
familier med lave indkomster.

Den første undersøgelse blev præsenteret på Folkemødet 
af  Lars Højsgaard Andersen. Analysen bekræftede, at 
mænd, der har oplevet en forældres fængsling som barn, 
viderefører den sociale arv til egne børn ved selv at kom-
me i fængsel under børnenes opvækst. Kvinder, der på 
lignende vis har oplevet en forældres fængsling som barn, 
viderefører derimod kriminaliteten ved at få børn med 
mænd, der sidenhen bliver fængslet. Partnervalget er altså 
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en vigtig faktor for, hvordan kriminalitet nedarves gennem 
generationer.

Undersøgelsen dokumenterede, at jo flere gange en far 
fængsles, desto større er den negative effekt hos børnene.

Enhedens forskning i kriminalitet har bidraget til den 
retspolitiske diskussion både herhjemme og i udlandet. I 
Danmark har særligt forskningen i anvendelse af  fodlæn-
ker fået opmærksomhed. I USA er nogle af  de centrale 
resultater fra enhedens forskning i kriminalitet indgået i 
diskussionen om behovet for reformer af  retspolitikken, 
og forskningen er blevet anvendt ved en høring i Senatet. 

Flere stater i USA, fx Oklahoma, har derudover inddraget 
enhedens forskningsresultater i reformprogrammer, der 
skal nedbringe antallet af  indsatte i de amerikanske fængs-
ler.

Lavindkomstanalysen blev publiceret i Jens Bonke og 
Anders Eiler Wieses bog Børn i familier med lave indkom-
ster. Hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? I 2015 var der 
mindst 25.000 børn, der levede i familier, hvor indkom-
sten ikke kunne sikre et såkaldt minimumsbudget. Med 
dette tænkes på et forbrug, som alene dækker over et be-
skedent, men ernæringsmæssigt forsvarligt forbrug. Godt 
7.000 børn voksede op under disse vilkår i tre år i træk.
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INTERVENTIONER

Med afsæt i forskning udvikler og afprøver ROCKWOOL 
Fondens Interventionsenhed innovative løsninger til kon-
krete samfundsmæssige problemer. Det sker gennem prak-
tiske interventioner. Målet er at tilbyde viden om effektive 
løsningsmodeller på centrale samfundsudfordringer, først 
og fremmest inden for områderne beskæftigelse, uddan-
nelse og integration. Fokus er særligt på udsatte unge.

INTEGRATIONSINDSATSER

Et nyt initiativ i 2017 er en indsats for socialt udsatte små-
børnsforældre i form af  sms-interventionen TipsByText. 
Indsatsen er oprindeligt udviklet af  professor Susanna 
Loeb på Stanford Universitys Center for Education Policy 
Analysis. Indsatsen har vist gode resultater i USA og til-
passes nu til danske forhold.

Målet er at hjælpe forældrene med at styrke deres børns 
sproglige udvikling. Forældrene modtager korte sms’er 
med konkrete og  inspirerende forslag til lege og aktivi-
teter, der let kan indgå som en del af  hverdagens rutiner. 
Hensigten er at få forældrene til at tale mere med deres 
børn og lave sjove aktiviteter sammen med dem. 

En anden ny indsats er ved at blive udviklet for unge i ud-
skolingen, der er i risiko for ikke at få 9. klasses afgangsek-
samen. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd får 16 % 
i dag ikke en brugbar afgangseksamen, og tallet er højere 
for unge med etnisk minoritetsbaggrund. Målet med den 
nye indsats er at genskabe lysten til læring blandt skole-
trætte elever. Det skal ske gennem virksomhedsbaseret 
læring, hvor de unge i en periode får mulighed for at lære 
og udvikle sig i en anden kontekst end i skolen.
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BESKÆFTIGELSESINDSATSER

Beskæftigelsesindsatsen NExTWORK fortsatte i 2017 ar-
bejdet med at få unge i uddannelse eller job. Målgruppen 
er de 8 % af  en ungdomsårgang med betydelige person-
lige, sociale eller helbredsmæssige barrierer, som hverken 
er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. NExT-
WORK er forankret i et lokalt netværk af  virksomheder, 
der tilbyder de unge praktikophold. 

Virksomhederne får støtte til at udvikle de unge og på-
tager sig samtidig ansvaret for i fællesskab at bevæge en 
gruppe unge i retning af  uddannelse eller job. Samarbej-
det kan bl.a. ske ved, at en ung skifter fra et praktiksted til 
et andet. Gennem opholdet på arbejdspladsen er målet, at 
den unge får mulighed for at udvikle personlige og sociale 
kompetencer, skabe relationer og netværk og skabe en tro 
på egne evner. Både de unge og virksomheder indgår i 
netværksgrupper og bruger hinanden til at finde veje mod 
uddannelse og job. 

NExTWORK er blevet udviklet i tæt samarbejde med de 
unge, jobcentrene og virksomhederne i Roskilde Kom-

mune og Københavns Kommune. I januar 2017 startede 
de første unge i indsatsen i Roskilde og året efter, i januar 
2018, startede indsatsen også i København. I løbet af  
2018 indledes et tilsvarende samarbejde med Sønderborg 
Kommune. Målet er, at NExTWORK tilbydes til 120-
180 unge på kontanthjælp i hver af  de tre kommuner i de 
kommende år. 

UDDANNELSESINDSATSER

Kun hver anden af  de elever, der begynder på en er-
hvervsuddannelse, ender med at blive udlært inden for det 
fag, de starter på. Interventionsenheden har derfor også et 
projekt, der sigter mod at begrænse det meget store frafald 
på erhvervsuddannelserne.

Aktuelt tilpasser og afprøver Interventionsenheden under 
inspiration fra bl.a. udenlandske erfaringer fem forskellige 
initiativer, der sigter mod at øge antallet af  elever, der lyk-
kes med at gennemføre uddannelsernes indledende fase. 
Som altid udvikles initiativerne i en tæt dialog med bru-
gerne, her de unge og uddannelsesstederne.



EKSTERN EVALUERING

Gældende for Interventionsenhedens arbejde er, at alle 
interventioner underlægges en ekstern videnskabelig eva-
luering, typisk som et lodtrækningsforsøg. Eksempelvis er 
NExTWORK ved at blive evalueret i samarbejde med 
forskere fra England. Her vil resultaterne for deltagerne 
blive sammenlignet med en kontrolgruppe, som tilbydes 
jobformidlingens øvrige indsatser og tilbud.

Repræsentanter fra erhvervsskoler i hele landet deltog sammen 
med Interventionsenheden i april i et hackathon med det formål 
at udvikle nye ideer til løsninger på frafaldsproblematikken på 
erhvervsskolerne.
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Se filmen på YouTube
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Finansielle nøgletal vil være tilgængelige på ROCKWOOL Fondens hjemmeside

rockwoolfonden.dk
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