
GIV EN UNG ET FRITIDSJOB
– og en tryg entré på arbejdsmarkedet.



I ‘Mit første job’ har vi mange unge 
mennesker fra dag behandlingsskoler, 
som ønsker sig et fritidsjob. Vi er på 

udkig efter lokale virksomheder, der har 
lyst til at hjælpe eleverne med 

at få en tryg entré på arbejds markedet. 

ANSÆT EN UNG I
‘MIT FØRSTE JOB’
OG GØR EN FORSKEL 

FOR UNGE MED AUTISME,
ANGST OG ADHD.

LETTERE 
RENGØRING, 
VAREOPFYLDNING, 
UDPAKNING, 
TØMNING AF 
SKRALDESPANDE?

MANGLER DU 
HJÆLP TIL F.EKS.
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HVEM ER DE UNGE? 

De unge i ‘Mit første job’ er i alderen 
13-17 år, og har typisk haft svært ved 
at være i den normale folke skole. Det 
er helt normale unge mennesker, som 
fx kan være udfordret af angst, autis-
me eller ADHD. 

HVILKEN FORSKEL GØR DU? 

Forskningen er tydelig. Fritids jobs får 
unge til at vokse. Unge som har haft 
fritidsjob, klarer sig bedre senere i 
livet. De unge i ‘Mit første job’ har 
ofte mange udfordringer i ryg sækken. 
Det at få ansvar, tjene sine egne 
penge, og at kunne spejle sig i sine 
jævnaldrende,  hjælper de unge med 
at få en  større selvtillid og en tro på 
deres egen fremtid. Det fritids job du 
tilbyder, kan være en game changer for 
den unge. Vi har set det ske.

‘MIT FØRSTE JOB’ ER... 

...en indsats på dagbehandlingsskoler, 
som hjælper de unge med at finde 
og lykkes i et fritidsjob. Skolens 
personale støtter de unge gennem 
jobforløbet, og står til rådig hed for 
arbejds giveren, så  ansættelsen bliver 
en  succes for alle parter.

HVILKE OPGAVER 
KAN DU FÅ LØST? 

Eleverne kan typisk klare de samme 
opgaver som andre unge. Det kan fx 
være hjælp til  lettere rengøring, vare-
opfyldning, udpakning, tømning af 
skraldespande  eller  lignende. Skolen 
matcher dine behov med elevernes 
 kompe tencer og ønsker.
 

DRØMME
JOB

4 5



HVAD SIGER DU JA TIL?

Det eneste det kræver for at deltage i ‘Mit 
første job’ er, at du siger ja til, at eleverne 
fra din lokale dagbehandlingsskole må 
ansøge om et fritidsjob i din virksomhed. 
Skolens personale hjælper med at finde 
den rette elev, til de opgaver der skal løses. 
Dette sikrer, at de ansøgere der kontakter 
dig, som udgangspunkt har de rette kom-
petencer. Du er selvfølgelig altid fri til at 
takke nej til en ansøger. 

HVAD MED LØN?

Du ansætter den unge på lige vilkår med 
andre unge i fritidsjobs. ‘Mit første job’ til-
byder den første måned gratis via lønrefu-
sion. Dette sikrer, at både du og den unge 
kan afprøve ansættelsen, uden at det vil 
koste dig en krone.  

HVAD ER EN 
DAGBEHANDLINGSSKOLE? 

En dagbehandlingsskole er et skoletil-
bud for særligt sårbare unge. Skolerne er 
speciali seret i at skabe de rette rammer, 
som gør det muligt for de unge at have 
en god skolegang. En af de ting der gør 
skolerne i ‘Mit første job’ forskellige fra en 
almindelige skole er, at de har normeringen 
og den nødvendige specialviden, der skal 
til for at gennemføre en håndholdt indsats 
som denne.

DEN UNGE 
DU ANSÆTTER FÅR:

LIVSKVALITET
ANSVAR

JOBDRØMME
ERFARING

DU FÅR:

ARBEJDSKRAFT
GOD KARMA
DIVERSITET
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VIL DU VÆRE MED I 
‘MIT FØRSTE JOB’?

Det er nemt og uforpligtende at blive en del 
af ‘Mit  første job’. Du kan enten udfylde den 
 vedlagte tilmeldingsblanket  eller skrive en 
mail med lidt info om dig selv, din virksom-
hed og mulige arbejdsopgaver. Så ved vi, at 
eleverne er velkomne til at søge et fritidsjob 
hos dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

KONTAKT:

Udfyldes af skolens personale.

Navn           

Skole           

Telefon                          

Mail           

Du er altid velkommen til at tage kontakt, 
hvis du har spørgsmål.

Læs mere om ‘Mit første job’ 
på www.mitførstejob.com


