
 

 

 

 

Løsning: ”Lejr”skole 

Lejrskolen er et frivilligt tilbud til ledige borgere mellem 18-30 år. De tilbydes et forløb over 12 uger (eller fleksibel efter behov) hvor målet er, at lære 

hvordan man er ”voksen i livet” og etablerer netværk. Dvs. lære at stå op om morgenen, passe et arbejde, passe på sin økonomi og sin sundhed – at 

være fysisk aktiv, spise fornuftigt og passe sin søvn – og igennem netværk med andre, at identificere egne ressourcer. På lejrskolen er der tilknyttet et 

fast personale så de ledige møder de samme gennem forløbet. Der er daglige aktiviteter for de ledige såsom afklaring af arbejdsidentitet og -evne, 

arbejdstræning, øvelser om at samarbejde og økonomi samt forskellige sundhedstilbud der tillægger borgeren gode vaner. Lejrskolen kan optage 

ledige borgere på tværs af kommuner, således at flere kommuner kan gå sammen om at have tilbuddet. Lokale virksomheder kan inddrages til fx 

jobtræning eller som leverandør af fødevarer tænkt som en social-økonomisk tilgang. Efter endt forløb er det målet, at den ledige opnår en langvarig 

forandring hvor kompetenceafklaring og den lediges udviklingspotentiale sættes i spil ift. at varetage et arbejde.     

De første tre skridt 

1. Skabe overblik over om der er lovmæssige eller regelmæssige begrænsninger for projektet. Herunder afklaring om det er muligt at give en 

økonomisk gevinst for deltagelse i projektet 

2. Finde en passende lokation: det kræver bl.a. større virksomheder i en fornuftig radius, samt et attraktivt nærområde 

3. Finde midler til et pilotprojekt via fundraising – for derefter at få politisk opbakning til projektet. 

Udfordringer 

 Det kan virke som en ”umyndiggørelse” af målgruppen og kræver at der skabes incitament for deltagelse 

 Det er umiddelbart en stor udgift på den korte bane, men for hver udsat der kommer i arbejde skabes en kæmpe gevinst. Altså skal der 

skabes politisk opbakning for en satsning. 
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