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Resume projekt.
Bagrund for Projekt: Lokal erhvervsleder fra Næstved, Tobias Herbert Jensen, er initiativtager. På
møde med Borgmester, Carsten Rasmussen og Jakob Bigum, direktør beskæftigelse m.m. Næstved
kommune, blev projektide fremlagt, og her blev det anbefalet at kontakte Jan Kanne, Næstved
kommune og Gert Møller FGU SV.

ErhvervsMentorBank
Lokale erhvervsledere hjælper unge med uddannelse, praktikplads og job

Projektet går ganske enkelt ud på at stifte en ErhvervsMentorBank, der består af en kreds af frivillige
erhvervsledere og som vil yde en indsats for, at alle unge gennemfører en uddannelse og/eller
kommer i job.

I regi af ”banken” tilbyder erhvervslederne:

1. at bruge deres eget netværk til at hjælpe unge med praktik/læreplads (1-1 mentorforløb).
2. at organisere en holdbaseret aktivitet for en gruppe af unge, der sammen med mentoren vil
gennemføre en udfordring (fx cykelløb).
3. at holde inspirationsoplæg på uddannelsesinstitutioner om deres erhverv, erfaringer, sætte
mål etc.
Projektets sekretariat er ”bankens” formidlingsbureau, der sørger for 1. at matche ung og mentor, 2.
samle unge til aktiviteter og 3. koordinere oplæg og foredrag.

Formålet er at hjælpe en gruppe af udsatte unge til
1. fastholdelse i uddannelse eller job
2. opnå ansættelse eller finde elev/læreplads
3. opsætte egne mål og indfri disse
igennem etablering af kontakt til og forpligtende relationer med en kreds af frivillige erhvervsledere
som mentorer.
Projektet er initieret af kreds af erhvervsledere med et ønske om at yde et frivilligt bidrag til
samfundet og gøre en helt konkret forskel for en gruppe af unge, der mangler en
praktikplads/læreplads på EGU eller erhvervsuddannelserne eller et egentligt job.
Det nyskabende i projektet er, at der i projektet skabes et nyt fælles ”redskab” for de unge,
uddannelsesinstitutioner og kommunerne, der bryde de traditionelle institutionelle rammer og bygger
på frivillighed, i direkte samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Bilag 8.1. Bestyrelsesmøde 020621 FGUSV

Projektet vil være et pilotprojekt for Vordingborg, Næstved og Slagelse Kommuner med FGU
Syd- og Vestsjælland som projektholder, der gennemføres i samarbejde med en bred kreds af lokale
uddannelsespartnere og erhvervsaktører.
Målgruppen for projektet vil være 1. alle unge under uddannelse eller i job, som er frafaldstruede,
2. unge på FGU som forbereder sig til uddannelse, læreplads eller job eller 3. unge på offentlig
forsørgelse, som ikke er aktiverede.
Projektets indsatser består af en række personlige 1-1 forløb med frivillige mentor-ledere fra private
og offentlige virksomheder, hvor de unge håndgribeligt mærker, at de bliver ”taget i hånden” og får en
opmærksomhed og støtte. Vigtigheden af den direkte ”personlige hjælp” til en læreplads, jobmulighed
og egne erfaringer fra mentor til den unge kan ikke understreges nok.
Projektets ambition er, at der over en 3-årig periode er mindst 300 unge, der har fået en mentor
hos erhvervsledernetværket i de tre kommuner – og at hovedparten af disse er i uddannelse eller
beskæftigelse ved projektets afslutning.
Projektets varighed er 3 år med tilsigtet start i primo 2022.
Mentor-ledere
Afgørende for projektets succes er lederne fra private og offentlige virksomheder, der skal fungere som
mentorer for de unge.
Initiativet er netop opstået hos en kreds af erhvervsledere med et ønske om at yde et frivilligt bidrag til
samfundet og gøre en helt konkret forskel for en gruppe af unge, der er udfordrede i deres hverdag og
har svært ved at finde deres plads i livet1.
Erhvervslederne vil nemlig gerne danne et egentlig mentornetværk for erhvervsfolk på Sjælland, der
kan tage grupper af unge ”under deres vinger” og bruger deres erfaringer og personlige netværk til
direkte at sikre praktik/lærepladser og jobs til disse unge.
Der er derfor allerede givet håndslag hos fra en kreds af brancher om deres deltagelse i projektet.
Derudover er kommunerne og en række lokale erhvervsforeninger forpligtende partnere i projektet og
vil bidrage til, at der er tilstrækkelige mentor-ledere fra egne rækker til projektet.
Mentor-lederne tilbydes i projektet en ”mini-coach/mentoruddannelse” og får derudover adgang til stort
netværk med ligesindede ledere på tværs af offentlige og private virksomheder i Region Sjælland.
Der stilles selvfølgelig krav til såvel de unge som de ledere, der melder sig som mentorer i projektet.
Det forpligter gensidigt og betyder, at mentor-lederne kan og vil opbygge tillid og stå til rådighed for de
unge, når der brug for det – og kommitter sig til at hjælpe dem videre bedste på måde i uddannelse,
med en læreplads eller i job.
Geografisk udbredelse og projektpartnere
I et første (større) pilotprojekt vil projektet omfatte omfatter kommunerne Vordingborg, Næstved og
Slagelse.
FGU Syd- og Vestsjælland vil være projektholder (juridisk forakring) og ”lægge hus til” med deres fire
adresser i Vordingborg, Næstved, Slagelse og Korsør.
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Projektet overordnede ledelse foreslås varetaget af en tværgående styregruppe med borgmestrene
som repræsentanter fra de deltagende kommuner.
I hver af de nævnte kommuner vil følgende blive inviteret med i et partnerskab: kommunernes
ungeenhed, det lokale uddannelsesråd med uddannelsesinstitutioner samt erhvervsforeninger/råd og
andre erhvervsinteressenter, hvor der nedsættes et lokalt advisory board, der rådgiver om lokale
aktiviteter og forhold.

Finansiering: Projektet søges finansieret via fonde m.m..
Ansøgning med udgangspunkt i ovenstående, samt med følgende indhold, er i udkast:

Baggrund – unge på kanten af uddannelse og job (relevans og nødvendighed). Målgruppe. Store
samfundsmæssige udfordringer kræver nye former for samarbejder (metode). Projektets indhold.
Forandringsteori. Aktiviteter. Opstart: Rekruttering og forventningsafstemning/kontrakt. Aktivitetsspor:
Individuelle mentorforløb. Tidsplan. Geografisk udbredelse og projektpartnere. Væsentlige risici og
barrierer. Forankring efter projektperioden. Formidling af projektets resultater. Ansøger og
projektorganisering. Mentorer, som har givet forhåndsaccept.

