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Der kan være mange forskellige opgaver, den unge har brug
for støtte til:
s Morgenvækning
s Positiv opbakning
s Gode samtaler og omsorg
s Finde ufaglært arbejde til unge inden de starter uddannelse
s Blive guidet i privatøkonomi
s Besøge den unge under praktikophold,
s Opgaveskrivning/lektier/ skrive ansøgninger
s Finde en læreplads og praktikplads
s Snakke om og løse hverdagsproblemer fx med unge mødre

s Ressourcestærke voksne som ikke arbejder
mere, men har haft tilknytning til arbejdslivet
s Voksne som frivilligt og uden løn har overskud til
at bruge 2-5 timer på en ung om ugen
s Voksne som ser det som en fælles opgave, at alle
unge får succes med en ungdomsuddannelse eller
et job
s Voksne som ser det som en udfordring og glæde
at gøre en forskel i et ungt menneskes liv
s Voksne, som vil indgå i et positivt, høfligt og
ydmygt samarbejde med forskellige fagpersoner.

MORFAR M/K ….. HVEM ?

Morfarprojektet handler om at få ressourcestærke efterlønnere/seniorer til at hjælpe unge mellem 15 og 25
år med særlige udfordringer i gang med en ungdomsuddannelse, og samtidig hjælpe dem ind på arbejdspladser for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det handler om det personlige møde mellem generationer, hvor den unge kan få talt om de svære ting i livet,
og en god relation mellem den unge og den
ældre kan blive skabt.
Kompetenceudvikling for både den unge
og den ældre generation.

MORFAR M/K …..
GØR DIG KNIVSKARP

AF ASGER HAVSTEIN ERIKSEN ASGER.HAVSTEIN@3F.DK

17-årige Offei var på vej ud i noget snavs,
men så talte “reserve-morfar” med store ord.
Nu er lærepladsen hjemme.

OFFEI JUBLER:
ENDELIG I LÆRE SOM MURER

s Nogle unge har god brug for særlig opmærksomhed, når de skal i gang med en ungdomsuddannelse. Det kan være boglige sociale og personlige
udfordringer.
s De har brug for positiv opbakning og ekstra støtte
for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse
s Fordi mange unge har gavn af et større netværk
af voksne, som kan have afgørende betydning,
når de møder vanskeligheder og modstand.
s Mange efterlønnere og pensionister har ressourcer og livserfaring, som de kan dele med unge
som har brug for det.
s ”morfædrene m/k ” har stort kendskab til arbejdslivet og har oftest gode kontakter til virksomheder
og offtentlige institutioner.

MORFAR M/K ….. HVORFOR

- Yes, det lykkedes, siger en stolt
Offei Awuku fra Vejle, der lige er
startet i lære som murer.
Det er en drøm, der går i opfyldelse. Men den var meget langt
væk for bare et halvt år siden,
hvor han var i fare for at ende med at sidde ved
Vejle Å og ryge hash.
Offei hang ud med de forkerte og var lidt for tæt på
det halvkriminelle miljø. Men så kom morfar Svend
Erik Aagensen buldrende. Han er pensioneret murer og reservemorfar for Offei.
- Det er bare dejligt at få læreplads. Jeg er glad for arbejdet og for kollegerne. Men uden
Svend Eriks hjælp havde jeg ikke fået læreplads. Han har haft stor betydning, siger Offei.
Det var 3F Vejle, der spurgte Svend Erik, om ikke han ville hjælpe unge, der har mistet
fodfæstet.
Han forklarede blandt andet Offei, hvordan spillereglerne er på byggepladsen, og
besøger ham jævnligt.
- Jeg er stolt. Det går rigtig godt. Offei er dygtig, og alle i firmaet er glade for ham.
Og jeg følger ham, indtil svendebrevet er i hus, siger Svend Erik, der snart skal
hjælpe endnu en utilpasset ung med at finde vejen ud af skråplanet.
Offei mener, at han nu kan klarer sig selv, men er glad for, at morfar stadig
er i kulissen.

s Lyst og interesse til at tage imod en ung som kræver
lidt ekstra opmærksomhed.
s Praktikforløb
s Arbejdsprøvning
s Fritidsjob
s På sigt en læreplads
s Den unge har en personlig mentor ”morfar m/k”, som
støtter op omkring hele forløbet i virksomheden.
Vi håber på, at projektet får stor opbakning i erhvervslivet i Vejle, da det er i alles interesse, at alle
unge får en god tilknytning til arbejdslivet.

HVAD KAN VIRKSOMHEDERNE
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