
20222022



FISKEN I TAL – ÅRET DER GIK

Vi har afholdt 973 individuelle vejledningssamtaler 
med unge fordelt over alle FISKENs indsatser.

FISKEN har formidlet 140 fritidsjob til unge. Det svarer 
til, at 54% af de unge i fritidsjobindsatsen fik job i 
2022.

259 unikke unge har fået hjælp til at søge et fritidsjob.

Vi har afholdt 66 fritidsjob-arrangementer for flere 
end 1300 unge på uddannelsesinstitutioner og 
ungdomsklubber.

FISKEN har holdt 102 individuelle vejledninger om 
uddannelse og praktik.

59 unge fået hjælp til at søge om enten 
opholdstilladelse eller statsborgerskab.

34 gange har Københavns Kommune kontaktet 
FISKEN vedrørende hjælp til en af deres brugere.

FISKENs værested har haft 1394 ungebesøg. 

73% af foreningens samlede personale er frivillige 
medarbejdere.



ENDNU ET SPÆNDENDE OG UDFORDRENDE ÅR I FISKEN
I slutningen af 2022 fik FISKEN for 3. gang besøg af en 
anonym donor som medbragte en kuvert med 18.500 kr. 
i 500 kr. sedler: ”Jo I skal have de her penge, for det er så 
vigtigt, at de unge mennesker har sådan et godt sted som 
jeres ”. Vi blev berørte, glade og meget taknemlige for ga-
ven - og for i det hele taget, at vi er så mange der er enige 
om, at selvfølgelig har alle unge ret til et godt ungdomsliv! 
Derfor knokler et voksende antal frivillige, praktikanter 
og ansatte hver dag i FISKEN for at medvirke i en me-
ningsfuld indsats. 

Indsatsen og tilbuddene blev i 2022 yderligere skærpet og 
professionaliseret, parallelt med at antallet af unge som 
opsøgte FISKEN rundede 550 unikke unge. Desuden 
steg antallet af eksterne workshops og oplæg for skoler og 
institutioner næsten til det dobbelte. Tilgangen af unge 
og eksterne henvendelser afspejler formentlig også en øget 
kommunikation siden foråret på de sociale medier. F.eks. 
er antallet af følgere på Instagram steget med 165%, side-
besøg med 324% og følgere på Facebook med 64%. Der 
er ingen tvivl om, at FISKEN fortsat må og skal afsætte 
midler af til en deltids kommunikationsmedarbejder, for 
at kunne oplyse om foreningens tilbud og resultater, både 
af hensyn til de unge men også til fonde, samarbejdspart-
nere m.v. 

FISKENs medarbejdere og konsulentfirmaet PLUSS ud-
viklede i foråret 2022 et effektredskab som skal måle ef-
fekten af de ”bløde værdier” som FISKEN vægter i sam-
været med de unge. 

Ansatte, frivillige og praktikanter valgte fremover at 
skærpe fokus på fire dimensioner; Livsmod, Samfundsind-
sigt, Handlekompetence og Dannelse. Til værdierne er der 
knyttet en række spørgsmål, de unge skal svare på, som 
ved en klassisk progressionsmåling. Vi håber at Effektana-
lysen yderligere belyser og dokumenterer FISKENs indsats 
og den skal ligeledes anvendes til fondsansøgninger.

I samarbejde med Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret i 
Valby har FISKEN i seks år haft en særskilt indsats med 
rådgivning og vejledning til områdets unge om fritidsjob. 
Den A. P. Møllerske Støttefond har støttet indsatsen med 
aflønning til en 30 timers medarbejder pr uge. På trods af 
løbende dokumentation og evaluering af konsulentfirma-
et L.G. Insight, som fastslår at projektet har indfriet de 
opstillede mål for projektet og mere til, samt hvordan et 
fritidsjob til unge ligeledes har en positiv afsmitning på fa-
milien, har det på nuværende tidspunkt ikke været muligt 
at få Københavns Kommune til at bevilge to årsværk samt 
et lokale til vejledning. 

Til næste år, november 2024 fylder FISKEN 40 år. Vi 
er stolte af, at tusindvis af unge frivilligt har opsøgt for-
eningen igennem alle årene, for at få råd, vejledning og 
anerkendelse. Tilgangen og nødvendigheden af et åbent 
og gratis tilbud til unge dokumenteres hver dag. FISKEN 
har en kæmpe mission og udgør en stor forskel for mange 
unge. Glem ikke det !  

Ena Juhl
Leder af foreningen FISKEN 



ELEVAFTENER BEKÆMPER 
ENSOMHED OG FRAFALD

I 2030 kommer vi til at mangle 100.000 faglær-I 2030 kommer vi til at mangle 100.000 faglær-
te. Så dyster er udsigten, og samtidig ved vi, at te. Så dyster er udsigten, og samtidig ved vi, at 
kun omkring halvdelen af dem som påbegyn-kun omkring halvdelen af dem som påbegyn-
der en erhvervsuddannelse, gennemfører den. der en erhvervsuddannelse, gennemfører den. 
Årsagerne til frafaldene er mange, men en ting Årsagerne til frafaldene er mange, men en ting 
er sikker – eleverne møder mange benspænd er sikker – eleverne møder mange benspænd 
undervejs. Inden for ét år skal den enkelte undervejs. Inden for ét år skal den enkelte 
ung:ung:
- søge om optagelse på grundforløb 1 - søge om optagelse på grundforløb 1 
- søge om optagelse på grundforløb 2   med - søge om optagelse på grundforløb 2   med 
motiveret ansøgning motiveret ansøgning 
- gå til en samtale for at komme på grund-- gå til en samtale for at komme på grund-
forløb 2forløb 2
- søge optag på hovedforløb- søge optag på hovedforløb
- søge en læreplads med motiveret ansøgning - søge en læreplads med motiveret ansøgning 
og evt. samtale.og evt. samtale.

Derefter sendes eleverne ud i langvarige prak-Derefter sendes eleverne ud i langvarige prak-
tikker på arbejdspladser, hvor ensomheden tikker på arbejdspladser, hvor ensomheden 
fylder. Kollegaerne er ældre og et andet sted fylder. Kollegaerne er ældre og et andet sted 
i livet end eleverne, og samtidig har eleverne i livet end eleverne, og samtidig har eleverne 
ikke kontakt til skole eller klassekammerater. ikke kontakt til skole eller klassekammerater. 
Udfordringerne er mange, men FISKEN er med Udfordringerne er mange, men FISKEN er med 
hele vejen. I 2022 har FISKENs uddannelses-hele vejen. I 2022 har FISKENs uddannelses-
projekt:projekt:
- afholdt skoleoplæg om praktiksøgning og - afholdt skoleoplæg om praktiksøgning og 

erhvervsuddannelser for over 600 elever.erhvervsuddannelser for over 600 elever.
- hjulpet 53 unge med at søge ind og videre - hjulpet 53 unge med at søge ind og videre 
på ungdomsuddannelser samt praktik- og på ungdomsuddannelser samt praktik- og 
lærepladser. lærepladser. 

Endelig har vi søsat et helt nyt initiativ – Elev-Endelig har vi søsat et helt nyt initiativ – Elev-
aftener. En gang månedligt har elever på SOSU aftener. En gang månedligt har elever på SOSU 
H’s pædagogiske assistentuddannelse haft H’s pædagogiske assistentuddannelse haft 
mulighed for at mødes, dele succeser, sparre mulighed for at mødes, dele succeser, sparre 
med hinanden og drøfte de udfordringer der med hinanden og drøfte de udfordringer der 
uvægerligt er, når man starter et nyt sted og i uvægerligt er, når man starter et nyt sted og i 
en ny funktion. en ny funktion. 
Og det har været en stor succes! De unge som Og det har været en stor succes! De unge som 
deltog angiver alle, at aftenerne i høj eller no-deltog angiver alle, at aftenerne i høj eller no-
gen grad gjorde en forskel for dem i oplæring-gen grad gjorde en forskel for dem i oplæring-
en. De vil også alle sammen anbefale andre at en. De vil også alle sammen anbefale andre at 
benytter sig af tilbuddet. benytter sig af tilbuddet. 
  
Det siger de unge:Det siger de unge:

”Det har været rart at have nogle at snakke ”Det har været rart at have nogle at snakke 
med, som går igennem det samme som en med, som går igennem det samme som en 
selv”selv”

”For det første er det rigtig hyggeligt, og så er ”For det første er det rigtig hyggeligt, og så er 
det rart at vide, at man ikke er alene”det rart at vide, at man ikke er alene”

”Jeg valgte at deltage for at se mine venner. ”Jeg valgte at deltage for at se mine venner. 
Nogle på min egen alder. Og få et afbræk fra Nogle på min egen alder. Og få et afbræk fra 
bleskift og børnekonflikter.” bleskift og børnekonflikter.” 

Frafald på erhvervsuddannelserne er en markant udfordring, med en række 
komplekse årsager. Hos FISKEN mener vi, at faglige fællesskaber er det 

bedste værn mod frafald. Derfor har vi, med hjælp fra Tuborgfondet, startet 
’Elevaftener’ for unge på erhvervsuddanelserne.  

Af Bjarke Flyvholm, projektleder



FISKENs mentorprojekt har fokus på at styrke unges 
mentale trivsel gennem mentorforløb og stærke so-
ciale ungefællesskaber. I 2022 har 29 unge haft et 
mentorforløb i FISKEN og 25 fantastiske, frivillige 
mentorer har været med til at styrke de unges selv-
værd og støttet dem i overgangen fra ung til voksen. 

En af dem er Angeline på 49 år, der til dagligt arbejder 
som kok. Hun har kendt sin mentee, en ung kvinde 
i starten af 20’erne, i et halvt år. Vi har snakket med 
Angeline om hendes arbejde som mentor i FISKEN.

Hvorfor valgte du at blive frivillig mentor i FISKEN? 
Jeg så FISKENs annonce i avisen, og tænkte, at jeg 
havde lyst til at hjælpe et ungt menneske, som har 
brug for en ekstra voksen i sit liv. Jeg har tidlige-
re arbejdet på en efterskole, så jeg ved, at mange 
unge kan have brug for en voksen i deres liv, som 
ikke er deres far eller mor. Jeg blev nysgerrig på 
projektet, men jeg var også nervøs for, om jeg kun-
ne finde ud af det. Heldigvis har jeg gode venner 
og familie, der fortalte mig, at det kan jeg godt. Jeg 
har også selv fået hjælp fra gode pædagoger, da 
jeg var barn.

Vil du sætte et par ord på din og din mentees relation?
Jeg hjælper min mentee med ting, der kan være 
svære i et ungdomsliv – alt fra at tage til lægen til 
at få et fritidsjob. Jeg er en voksenven, der lytter 
og støtter hende. Samtidig er jeg med til at give 
hende nogle nye, gode oplevelser. Vi deler en fæl-
les interesse for museer og kunst. Vi har været på 
Glyptotektet og Zoologisk Museum, hvilket hun 
var meget begejstret for. Vi har også været på Sta-
tens Museum for Kunst, og der skal vi helt sikkert 
tilbage igen. Det er fantastisk at se hende være så 
fascineret af malerierne og opleve ting, som hun 
ikke har prøvet før. Når vi er på museum, udfordrer 
jeg hende nogle gange ved at stille spørgsmål til 
værkerne – f.eks. ”Hvor gammel tror du, at det der 
maleri er?”. 

Mange unge har brug for en 
voksen i deres liv, som ikke 
er deres far eller mor”

Jeg tror, at det giver hende en tryghed, at vi er 
sammen. At jeg er en voksen, som værner om hen-
de og lytter til, hvad hun har at sige. At jeg er en 
anden end hendes søskende og forældre. 

Hvis du skulle fremhæve én eller flere ting, som du får 
ud af at være mentor, hvad er det så?
Jeg bliver helt vildt stolt af at se hende rykke sig. 
At jeg viser hende, at hun ikke skal være bange for 
verden, men at verden kan hjælpe hende. At jeg 
kan støtte hende i, at verden ikke er ond. Det gør 
mig stolt, at det jeg gør, faktisk hjælper hende. 

Kan du komme i tanke om en særlig god oplevelse, du 
har haft sammen med din mentee?
Da hun i foråret fik et arbejde, var hun lidt nervøs 
for at tage af sted. Hun var særligt bekymret for 
afstanden mellem arbejdet og hendes hjem. Jeg 
støttede hende ved at tage bussen med hende ud 
til arbejdspladsen første gang. Da hun efterfølgen-
de tog turen selv, var hun så stolt og sagde, “det 
kunne jeg godt finde ud af!”. For hende var det 
kæmpestort.

Af Nikoline Sten, projektleder

FISKENS MENTORPROJEKT SKABER VÆRDI FOR BÅDE
MENTOR OG MENTEE 



I FISKENs fritidsjobindsats arbejder vi for, at 
alle unge får lige adgang til arbejdsmarkedet. 
Gennem individuelle vejledningssamtaler 
klæder vi unge på til at søge, få og fastholde 
et fritidsjob. 2022 har været et rygende travlt 
år, og vi oplever, at lysten og motivationen 
for at få et fritidsjob er stor blandt de 
unge, der bruger vores fritidsjobtilbud. I 
alt har 259 unikke unge haft en individuel 
vejledningssamtale med en af vores 
dedikerede fritidsjobvejledere, hvor de blandt 
andet har fået hjælp til at skrive en god 
ansøgning, få sat et CV op, øve jobsamtale, 
få styr på regler og rettigheder samt hjælp 
til at finde og søge et fritidsjob. I 2022 har vi 
afholdt hele 704 vejledninger, hvoraf 55 har 
været digitale. Det svarer i gennemsnit til 
lige knap 3 samtaler per unik ung i løbet af 
året, og vidner om, at vi i FISKEN prioriterer at 
sætte god tid af til den enkelte unge. 

Stor efterspørgsel 

Vi har også oplevet stor efterspørgsel på vores 
jobrelaterede arrangementer, som i 2022 
indbefattede: 

EN GOD START PÅ 
ARBEJDSLIVET 

SKOLE (94 UNGE)

FAMILIE (39)

SOCIALE MEDIER (15)
FRITIDS-/UNGDOMSKLUB (13) 

FISKEN HAR BESØGT SKOLEN (16)

KULVÆRKET (3)

FISKETORVET (1) 

KONTAKTPERSON/VEJLEDER (35)

ANDET (3)

HVOR KENDER DE UNGE  FISKEN FRA?

VENNER (51)

- Virksomhedsevents, hvor arbejdsgivere fra 
forskellige virksomheder besøger FISKEN, og 
fortæller unge om deres jobmuligheder. 

- Forældrekurser, hvor forældre til unge i 
målgruppen får øget kendskab til, hvordan de 
selv kan bistå og hjælpe deres børn med at 
søge jobs.  

- Temaaftner, hvor de unge for eksempel har 
lært, hvordan man laver en videoansøgning.  

- Events på Fisketorvet, hvor unge gennem en 
lykkehjulsquiz bliver præsenteret for FISKEN 
og fritidsjobtilbuddet.  Jobcaféer på fritids- og 
ungdomsklubber, hvor vi hjælper unge med 
at skrive ansøgninger og/eller at lave et CV.  

- Jobkurser, hvor vi besøger skoler, 
ungdomsuddannelser og afklarende 
skoleforløb, og øger unges kendskab 
til fritidsjob og jobsøgning gennem 
undervisning, plenumdrøftelse og praktiske 
øvelser.  

I 2022 har vi i alt afholdt 81 forskellige 
jobrelaterede arrangementer. Det er især 
vores tilbud om jobkurser, som vi i 2022 har 
oplevet en særlig stor efterspørgsel på – 
endda større, end vi har kunnet efterkomme. 
Samlet set har vi afholdt 38 jobkurser på 20 
forskellige uddannelsesinstitutioner – det 
betyder, at over 700 unge har fået øget 
kendskab til, hvordan de søger et fritidsjob, 
og en større forståelse af hvad det indebærer 
at have et fritidsjob. De er desuden blevet 
klogere på, hvordan man skriver en god 
ansøgning, samt hvilke regler og rettigheder 
der gælder for dem, når de har et fritidsjob.  



259 
UNIKKE 
UNGE

HVEM ER DE UNGE I 
FRITIDSJOBINDSATSEN?

704 
VEJLEDNINGER

FRITIDSJOBINDSATSENS RESULTATER I 2022:

54 % 
FORMIDLINGS-

RATE

81 JOBARRAN-
GEMENTER

27 NYE 
VIRKSOMHEDS-
SAMARBEJDER

18-24 ÅR

13-15 ÅR
16-

17 ÅR 

35% ER FØDT 
UDEN FOR DK 

65% ER FØDT 
I DK 

Virksomhederne har et socialt ansvar 

Til trods for en stor efterspørgsel på vores 
jobrelaterede arrangementer, og at flere og flere 
unge efterspørger vores jobvejledning, har 2022 
også været et specielt år. Vi har stået over for et 
arbejdsmarked, der i starten af året umiddelbart 
skreg efter arbejdskraft ovenpå nedlukninger 
og restriktioner fra coronakrisen, men inflation 
og energikrisen har haft stor betydning for 
virksomhederne og for det arbejdsmarked, som vi 
forsøger at hjælpe de unge ud i. 

Virksomhederne har travlt, og når vi opsøger dem, 
giver de ofte udtryk for ikke at kunne prioritere 
oplæring af nye, unge medarbejdere. I 2022 har 
det derfor været sværere at hjælpe unge i job - 
særligt de helt unge på 13-15 år, der kæmper for 

at få deres første erfaring på arbejdsmarkedet. 
Der er generelt mangel på virksomheder, der 
er med til at løfte det sociale ansvar om at give 
unge i denne aldersgruppe en god start på 
arbejdslivet. 

I FISKEN tilbyder vi, med finansiering fra 
Københavns Kommunes paragraf 18-pulje og 
Trygfonden, virksomheder at refundere de 
første to måneders løn for en ungarbejder på 
13-15 år. Så er oplæringsperioden dækket, 
og virksomheden står med en fuldt oplært 
medarbejder, der er klar til at give en hånd med 
i denne travle tid. På nuværende tidspunkt har 
vi 33 unge på 13, 14 eller 15 år, der venter på 
at få deres første fritidsjob.  Vi håber på endnu 
flere virksomhedssamarbejder i 2023, så flere 
unge kan få fornøjelsen af deres første fritidsjob. 

Af Clara Bergmann Hannibal og Lise Vindel, projektledere



KLOG PÅ SPROG I VÆRESTEDET
I FISKENs værested arbejder syv frivillige på at skabe et åbent og trygt sted for unge, 

hvor de kan mødes til hygge, samtaler, aktiviteter og fællesspisning. Bagom det ufor-
melle samvær ligger FISKENs pædagogiske intentioner, om at arbejde aktivt med at 

styrke de unges personlige udvikling og livsmestring- og indgå i positive fællesskaber. I 
år har dialog, samtale og sprog fået en særlig opmærksomhed i Værestedet. 

I FISKEN er vi optagede af at understøtte de 
unges kommunikationsevner - i form af et 
stort ordforråd, evnen til at udtrykke sine 
holdninger og følelser, samt kommunikation 
i dialog med andre. Både i det nemme (small-
talk) og det svære (uenigheder og konflikter) – 
som et vigtigt opmærksomhedspunkt i almen 
dannelse.  

Vi tror på, at udviklingen af vores sproglige 
kompetencer er med til at skabe identitet. Det 
sker, når vi bliver dygtigere til at sætte ord 
på vores følelser, når vi tør ytre os og stå ved 
vores holdninger.  

Vi udvider vores verden og vores måde at na-
vigere i den på, når vi har en større sprog-rig-
dom i rygsækken. I FISKEN er det vores 
erfaring, at samtalerne, dialogen og nysgerrig-
heden på sprog puster til de unges livsmod og 
handlekompetence. 

Ugens Ord 

Når snakken i Værestedet bevæger sig ud over 
den almindelige smalltalk, oplever vi ofte at 
de unge spørger ind til ordenes betydning. 

“Er der egentligt et ord for, når man ligesom 
glemmer tiden? Det er sådan jeg har det når 
jeg kommer her i FISKEN” blev der spurgt for 
nylig.  

Med ønsket om at understøtte de unges spro-
glige og kommunikative kompetencer, anven-
der vi to metoder i Værestedet.  

‘Ugens ord’ er en aktivitet der helt lavpraktisk 

foregår ved, at de unge hver især skriver et ord 
eller et emne ned på en seddel, hvorefter de 
alle samles i en hat. Det kan være svære eller 
interessante ord og emner vi støder på gen-
nem ugen og som de unge er særligt opta-
gede af. 

Om torsdagen tages ordene op til fælles-
spisning, hvorpå vi på skift fortæller hvad vi 
forstår ved ordet. Der har været ord såsom; 
medborgerskab, indvandrer, handicap, sensi-
tiv, efterkommer og mange flere. Ugens ord 
er et initiativ fra en af Værestedets ansatte, 
Marcus. Han fortæller:  

“Ugens Ord går rigtig godt. De unge er meget 
engagerede og deltagende, og de virker be-
gejstrede for at diskutere de forskellige em-
ner. Jeg oplever at aktiviteten fremmer både 
ordforråd og begrebsforståelser, men også, at 
de unge præger hinanden i forhold til de for-
skellige perspektiver og forståelser der bliver 
drøftet indbyrdes”. 

Formatet for ‘Ugens ord’ er med sin plads 
til forskellige fortolkninger og fortællinger, 
inspireret af den narrative metode. De unge 
får plads til selv at finde rundt i og debattere 
begrebernes betydning og eventuelle fortolk-
ningsmuligheder. 

Vi oplever desuden, at det for nogle unge er et 
stort skridt at skulle være i centrum, præsen-
tere og formidle. Derfor fungerer Ugens Ord 
også som et uformelt øve-rum til at styrke de 
kompetencer, som de fleste unge vil få brug 
for, i eksempelvis eksamenssituationer og til 
jobsamtaler.  

Spørgehjørnet 

I efteråret har en af vores frivillige, Steen, 
taget initiativ til konceptet Spørgehjørnet. En 



eftermiddag om ugen sætter Steen de unge i 
stævne i en filosofisk samtale om nogle af de 
store spørgsmål i livet. Indtil videre har vi haft 
temaer som fællesskab, identitet og frihed på 
menuen. 

Dialogkaffe 

I starten af året sendte FISKEN to frivillige på 
brobygger-uddannelse gennem Center for Di-
alog-kaffe. Laila og Dea fra FISKENs værested 
var klar, og gennem to weekender blev de 
undervist i kommunikation og hvordan man 
skaber en god dialog. 

“Det har været nogle super inspirerende og 
lærerige uddannelsesdage, hvor jeg især er 
blevet klogere på min egen rolle i forhold til at 
bibeholde dialogen, når der er følelser på spil,” 
fortæller Laila, som er frivillig i Værestedet. 

Kurset mundede ud i, at de to frivillige afholdt 
en dialog-workshop for de unge i Værestedet. 

FISKEN griber unge i kompliceret ansøgningslimbo

- Vi tilbyder vejledning om statsborgerskab og opholdstilladelse.

Mange gode projekter er vokset ud af FISKENs værested. Når de unge gentagne gange efterspørger vejled-
ning og rådgivning om forhold, som FISKEN ikke har kompetencer til, forsøger vi at skaffe penge til at etablere 
et tilbud. Et af tilbuddene, er vejledning om opholdstilladelse og statsborgerskab, som oprindeligt blev star-
tet af en socialrådgiverpraktikant i Værestedet. Efterfølgende har vi ansat en socialrådgiver 8 timer om ugen 
til at afhjælpe den store efterspørgsel blandt de unge.  

En af de største udfordringer er, at mange forældre med anden etnisk baggrund er ikke klar over, at selvom de 
selv har permanent opholdstilladelse har deres børn ikke automatisk det samme. De skal selv søge særskilt, 
inden de fylder 18 år. Reglerne blev ændret i 2015, og det har mange desværre overset.

Derfor står disse unge, lige inden de fylder 18 år, i en risiko for at blive udvist til deres forældres oprindelses-
land, hvis de ikke har søgt om forlængelse af midlertidig opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelse. 
Ansøgningsprocessen er lang, kompliceret og meget dyr, specielt hvis man kun er 17 år. Derfor ser vi et kæm-
pe behov for at kunne tilbyde de unge vejledning og rådgivning, så det ikke er formalistiske årsager der gør, 
at de ikke opnår deres drøm.

I 2022 har FISKEN hjulpet 59 unge med vejledning til forlængelse af den midlertidige opholdstilladelse, ansøg-
ningen om permanent ophold, dansk statsborgerskab eller fornyelse af pas. Størstedelen af de unge kommer 
fra København/Storkøbenhavn, men også enkelte fra Aalborg, Fredensborg og Næstved fandt i 2022 vejen til 
FISKEN. I alt har vi afholdt 116 vejledningssamtaler med unge, hvoraf 37 samtaler foregik fysisk i FISKENs loka-
ler og 79 var online. Vi modtager desuden mange henvendelser fra medarbejdere i Københavns Kommune. 
I alt har 34 sagsbehandlere o.l. henvendt sig, med spørgsmål eller hjælp til en ung i ansøgningsprocessen.      

FISKEN kommer gerne ud til arrangementer og informerer om regler og rettigheder i de forskellige ansøg-
ningsprocesser. Kontakt projektleder Azra Basic for yderligere spørgsmål på azra@fisken.org.

Med fulgte også et nyt spil til FISKEN, som har 
været meget populært året igennem. Brobyg-
gerspillet er med til at sætte samtaler i gang, 
og gør os klogere på hinanden. Samtalerne 
har givet et fint rum for de unge til at ytre 
sig, stå ved deres meninger, lytte til andre og 
respektere hinandens forskellige holdninger. 
Det blev afsættet for et større fokus på sprog 
og samtale gennem 2022. 

Opmærksomheden på dannelse og sprog i år, 
har været en rigtig spændende udvikling at 
følge med i. At vi som et primært frivilligdre-
vet værested med uformelle rammer, alligevel 
arbejder aktivt og pædagogisk med at gøre en 
positiv forskel for vores unge, gør indsatsen 
sjov, meningsfuld og motiverende. Tak for jer 
frivillige, de ansatte og vores unge. 

Af Ginnie Goltermann, pædagogisk projektleder 
i Værestedet



DE FIRE DIMENSIONER
I Foreningen FISKEN arbejder vi for, at alle unge 
får et godt og sundt ungdomsliv. Det gør vi ved 
at vejlede og understøtte unges egne ressourcer 
og evne til at navigere i livet. Gennem vejledning 
i fritidsjob, uddannelse og statsborgerskab, samt 
tilbuddet om stærke voksenrelationer i mentor-
indsatsen og Værestedet, arbejder vi for at støt-
te de unge i at bygge bro til samfundet omkring 
dem og øge deres følelse af medborgerskab og 
deltagelse i samfundet. 

For at synliggøre den effekt, som FISKEN skaber 
hos de unge, har vi i 2022, i samarbejde med kon-
sulenthuset Pluss Leadership, udviklet et evalu-
eringsredskab, der har til formål at måle FISKENs 
bløde værdier på tværs af alle vores indsatser.  I 
de næste par år bliver redskabet metodemæssigt 
implementeret blandt de frivillige og ansatte.   

Effektredskabet består af fire dimensioner af 
ungdomslivet, som FISKEN arbejder aktivt med, 
og som vi ønsker at give videre til de unge, der 
kommer i FISKEN. Dimensionerne udspringer af 
FISKENs erfaringer, værdier og faglige grundlag, 
og de blev identificeret ved en række workshop i 
foråret for medarbejdere i FISKEN. De er derefter 
blevet koblet til teoretiske begreber, som anven-
des bredt i ungdomsforskning. De fire dimensio-
ner er henholdsvis samfundsindsigt, handlekom-
petence, livsmod og dannelse.   
  
Med samfundsindsigt mener vi, at den unge er 
klædt godt på til at klare sig i samfundet og har 
overblik over sine muligheder i forhold til job og 
uddannelse. At den unge kender til sine rettighe-

der og ved, hvad man kan bede om hjælp til, og 
hvor man kan opsøge hjælp. Og at den unge ken-
der til hverdagens arenaer og ved, hvordan man 
kan sige til og fra på en arbejdsplads eller en ud-
dannelse.  
 
Med handlekompetence mener vi, at den unge 
kan træffe sine egne beslutninger om, hvordan 
han eller hun vil leve sit liv. At den unge er målret-
tet og selvstændig i forhold til sit eget ungdoms-
liv, ved for eksempel at søge et job eller en ud-
dannelse og har gå-på-mod i søgeprocessen. At 
den unge tager initiativ, tør at fejle og sætte sig 
selv i spil. At den unge har modet og evnen til at 
handle.  

Med livsmod mener vi, at den unge har selvværd, 
selvtillid og tror på sine egne evner. At den unge 
giver udtryk for at være bevidst om sit eget værd 
og at have værdi - uanset sine præstationer. Vi 
arbejder med positive narrativer og en tro på, at 
fremtiden nok skal byde på gode muligheder.  

 
Med dannelse mener vi, at den unge kan sætte 
ord på sine følelser, oplevelser og holdninger og 
har et dækkende ordforråd hertil. At den unge 
kender til gængse sociale normer og forstår at na-
vigere i og tage ansvar for de fællesskaber, de er 
en del af, og at den unge kender til den kultur og 
det samfund, som han eller hun er en del af. 

Vi glæder os til at anvende effektredskabet og føl-
ge udviklingsprocesserne i praksis. 

Af Sarah-Emilie Jessen-Petersen, souschef



TAK TIL VORES TILSKUDSGIVERE 
OG SAMARBEJDSPARTNERE

Den A.P. Møllerske støttefond 

Tuborgfondet 

Augustinus Fonden 

Trygfonden 

Det Obelske Familiefond 

Lauritzen Fonden 

Simon Spies Fonden 

Metro-Schrøder-Fonden 

Lemvigh-Müller Fonden 

Robert Storm Petersen og Ellen Margrethe Storm 
Petersens Mindefond 

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i 
Københavns Kommune 

Børne- og ungeforvaltningen i Københavns Kom-
mune 

Paragraf 18 i Københavns Kommune 

Åben Skole i Københavns Kommune 

Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret Valby 

Socialstyrelsen 

Ungdommens Røde Kors 

Vesterbro Ungdomsgård 

Logen Syvstjernen 

Kusine Bodil 

Anonym

Pluss

Fisketorvet 

Stefanos Pizza 

KAB 

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning  

Autisme Ungdom 

DISPUK  

Det Kriminalpræventive Råd  

Socialrådgiveruddannelsen, Campus Carlsberg

SSP 

Vesterbro Politi 

STU Brønshøj 

Baba 

Amal Hayat  

Diversity Works  

JKU  

Salling Group 

Ungdomsskolen I Hindegade 

FGU Hovedstaden

FGU Vestegnen 

SOSU H  

E-vejledningen i Børne- og Undervisningsministeriet 

Den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter 

Fritidscenter Ydre Valby 

Den bemandede aktivitetsplads Kulværket  

Kulbaneparkens Venner 

Borgerretshjælpen Valby 

RUSK 

Fair Statsborgerskab 

Logik & CO 

FISKENs bestyrelse: 
Flemming Bert Mitgaard, Formand   Dina Murad 
Badar Shah      Helle Wallentin
Helle Hygum Espersen    Freja Pommer Rafn  
Steen Lybke Smith, Frivilligrepræsentant.



KONTAKT

Når du støtter FISKEN er du med til at hjælpe unge i udsatte 
positioner. Du støtter vores arbejde med at brobygge flere 

unge til samfundet og indgå i sunde fællesskaber.

Vi er meget taknemmelige for at modtage økonomisk støtte, 
og hvis du ønsker at give et bidrag, så kan du gøre det via 

vores MobilePay +45 49060

STØT FISKENS ARBEJDE

Foreningen FISKEN
Ingerslevsgade 108 
1705 København V

Telefon: 31 64 48 99 
Mail: info@fisken.org 

CVR nummer: 29 14 50 67


