
Boligsociale redskaber: Beskæftigelses-, uddannelses- og 

kriminalpræventive indsatser 
 

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har gennem flere år undersøgt og rådgivet om fremskudte 

beskæftigelses-, uddannelses- og kriminalpræventive indsatser. Gennem undersøgelserne har CFBU vist, 

hvordan indsatserne bidrager til at løfte sociale problemstillinger i udsatte boligområder for på den måde 

at modvirke dannelsen af parallelsamfund. 

Som led i arbejdet med at kvalificere den boligsociale indsats udgiver CFBU løbende undersøgelser, 

evalueringer og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Kataloget ’Inspirations- og videnskatalog’ 

(link: https://www.cfbu.dk/udgivelser/inspirations-og-videnskatalog/) præsenterer et overblik over 39 

forskellige boligsociale aktiviteter målrettet udsatte boligområder. 

CFBU tilbyder også rådgivning og implementeringsstøtte til boligsociale helhedsplaner, kommuner, 

boligorganisationer og NGO’er (https://www.cfbu.dk/laering/) 

Nedenstående tre indsatsområder har særlig betydning for de kriterier, der afgør om et boligområde 

kommer på listen over særligt udsatte boligområder. 

Beskæftigelse 
Fremskudte beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder 

En fremskudt beskæftigelsesindsats er en kommunal beskæftigelsesindsats, hvor jobcenterets 

medarbejdere rykker ud i boligområdet og etablerer et tæt samarbejde med boligsociale medarbejdere og 

andre relevante kommunale samarbejdspartnere som fx social- og sundhedsfaglige medarbejdere samt det 

lokale erhvervsliv. Boligsociale medarbejdere har gennem deres arbejde i boligområderne en veletableret 

kontakt og bredt kendskab til udsatte ledige beboere, og har erfaring med at koordinere samarbejdet med 

relevante kommunale aktører. Det betyder bl.a. at de boligsociale medarbejdere ofte ved, hvilke 

udfordringer beboerne har ud over ledighed, og hvilken professionel hjælp der skal sættes ind med. De 

kommunale medarbejdere har ud over den fagprofessionelle viden også den nødvendige viden om love og 

regelsæt. 

Fremskudte beskæftigelsesindsatser sikrer et nødvendigt helhedsorienteret fokus på udsatte lediges 

barrierer for at komme i beskæftigelse. I indsatserne arbejdes der konkret med udarbejdelse af jobplan, 

jobmatch med virksomhed og opfølgning og fastholdelse 

CFBU’s undersøgelser viser, at fremskudte beskæftigelsesindsatser dels kan bringe udsatte beboere tættere 

på at være arbejdsmarkedsparate, dels kan få beboerne i beskæftigelse.  

Få mere viden: 

• Fremskudt beskæftigelsesindsats i København (https://www.cfbu.dk/udgivelser/fremskudt-

beskaeftigelsesindsats-i-koebenhavn) 

• Sæt gang i beskæftigelsen (https://www.cfbu.dk/udgivelser/saet-gang-i-beskaeftigelsen) 

• De skjulte ressourcer (https://www.cfbu.dk/udgivelser/de-skjulte-ressourcer) 
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Renovering og jobskabelse 

Når der skal renoveres i de almene boligområder, kan det betale sig at tænke renoveringsprocessen 

sammen med en beskæftigelsesindsats. Byggebranchen mangler arbejdskraft mens der er et overskud af 

ledige beboere i de udsatte boligområder. Ved at etablere samarbejder mellem hovedaktørerne: den 

boligsociale indsats, den kommunernes beskæftigelsesindsats samt bygherrer og entreprenørfirmaer 

skabes der uddannelsesaftaler, praktikker og jobs. CFBU’s undersøgelse viser, at der er et stort uudnyttet 

uddannelses- og beskæftigelsespotentiale i forbindelse med renoveringsprojekter i almene boligområder.  

Få mere viden: 

• Renovering og jobskabelse i udsatte boligområder https://www.cfbu.dk/udgivelser/renovering-og-

jobskabelse-i-udsatte-boligomraader/ 

Få rådgivning om beskæftigelsesindsatser (https://www.cfbu.dk/laering/beskaeftigelse-og-uddannelse/) 

 

Uddannelse 
CFBU har vist, at der kan skabes gode og virkningsfulde uddannelsesindsatser når kommuner og 

boligorganisationer samarbejder.  

Uddannelsesvejledning for unge er en lokalt etableret uddannelsesindsats, hvor den boligsociale indsats 

fungerer som platform for socialfaglige og pædagogiske aktiviteter. Indsatsen inkluderer kommunale 

uddannelsesvejledere i arbejdet med de unges uddannelsesmotivation. De boligsociale medarbejdere 

kender de unge og de unges familier, og de unge har ofte en stor grad af tillid til de boligsociale 

medarbejdere, hvilket letter brobygningen til de kommunale fagprofessionelle aktører, herunder de lokale 

skoler. Indsatsen bygger på vejledning og støtte både før, under og efter overgangen fra udskoling til 

ungdomsuddannelsen. 

Formålet er at skabe motivation for at starte på en uddannelse og skabe et stærkere samarbejde om de 

unge. Desuden indeholder indsatsen et fastholdelsesfokus, når den unge er påbegyndt en uddannelse. 

Indsatsen kan indeholde flere elementer fx: Gruppeforløb og individuel rådgivning, lektiecafeer, 

rollemodelindsatser og forældreinddragelse 

Fælles for tværfaglige uddannelsesvejledninger er, at de skaber gode resultater i forhold til at få de unge i 

gang med en uddannelse. 

Få mere viden:  

• Robuste unge (https://www.cfbu.dk/udgivelser/robuste-unge) 

• Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser 

(https://www.cfbu.dk/udgivelser/samarbejde-mellem-uu-vejledninger-og-boligsociale-indsatser) 

Få rådgivning om uddannelsesindsatser (https://www.cfbu.dk/laering/beskaeftigelse-og-uddannelse/) 
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Kriminalpræventive indsatser  
De kriminalpræventive indsatser gør det nemmere at rykke de yngre udsatte unge (mellem 10 og 15 år) ud 

af en kriminel løbebane, set i forhold til det ældre unge. Det vil sige, at der bør iværksættes en tidlig 

forebyggende indsats.  

Mentorindsatser er en af de virkningsfulde kriminalpræventive indsatser CFBU har undersøgt. Her 

iværksættes et mentorforløb for kriminalitetstruede og udsatte unge, hvor en socialfagligt uddannet 

voksen arbejder med den unges personlige udvikling inden for forskellige sociale aspekter af den unges liv; 

fritid, familie, skole og fritidsjob. 

Forskning viser, at mentorindsatser både er kriminalpræventive og styrker de unges skolegang, ligesom de 

har en positiv og forebyggende effekt på kriminalitetstruede unges generelle situation. Der identificeres 

således en positiv forandring i forhold til kriminalitet, adfærd og attitude, øget selvværd, skolegang, 

relationer til venner og familier og brugen af rusmidler.  

Få mere viden 

• Mentorindsatser i udsatte boligområder (https://www.cfbu.dk/udgivelser/mentorindsatser-i-

udsatte-boligomraader-haandbog) 

• Helhedsorienteret gadeplansindsats (https://www.cfbu.dk/udgivelser/helhedsorienteret-

gadeplansindsats) 

Få rådgivning om kriminalitetsforebyggelse (https://www.cfbu.dk/laering/kriminalitetsforebyggelse/) 
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