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Kort om projektet

Coop Crew – Når fritid bli’r til 
fremtid er et projekt, som skal 
hjælpe unge til at få et fritidsjob. 

Projektet består af et 
træningsforløb, hvor de unge, 
gennem undervisning og 
praktiske øvelser i en fakta-butik, 
opnår kompetencer indenfor 
detail-branchen. 

Projektet gennemføres 
som et samarbejde mellem 
kommunale ungdomsskoler, 
Ungdomsskoleforeningen og 
fakta, med midler fra Den A. P. 
Møllerske Støttefond. 

I hver kommune afvikles to forløb 
hvert skoleår med 16 deltagere 
hver gang. 

I projektperioden vil op mod 
3.700 unge i alderen 14-18 år, 
primært i 9.-10. klasse, deltage i 
et træningsforløb i en lokal fakta-
butik. Indsatsen igangsættes 
i efteråret 2019 og løber indtil 
2025. Mindst 24 ungdomsskoler 
kommer til at deltage i forløbet.
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Formål

Formålet med Coop Crew er at 
hjælpe unge til at få et fritidsjob.  
Målet er, at de unge udvikler 
deres personlige, sociale og 
faglige kompetencer, så de er 
bedre rustet til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse og få fodfæste 
på arbejdsmarkedet.

Træningsforløbet

Forløbet varer seks uger med 
undervisning én gang i ugen i 
en lokal fakta-butik. Forløbet 
indeholder generel teori og 
information om arbejdet i en 
detailbutik og en  mere specifik 
indføring i de forskellige afdelinger. 
Herudover lærer de unge at udfylde 
et ansøgningsskema til fritidsjob, 
og de får indsigt  i, hvordan en 
jobsamtale håndteres.
I Ungdomsskolen er der en 
medarbejder tilknyttet projektet, 
som følger de unge gennem hele 
forløbet. Medarbejderen er ansvarlig 
for at rekruttere unge til forløbet, 
deltager sammen med dem i  
træningsforløbet i fakta og hjælper 
dem med at søge job efterfølgende.  

Projektets målgruppe

Forløbet er målrettet udsatte 
unge, som af forskellige årsager 
kan have gavn af at få hjælp til at 
få et fritidsjob. 

De unge skal selv være 
interesserede i at deltage i 
forløbet og skal samtidig have 
ressourcer og overskud nok til på 
sigt at kunne søge og varetage et 
ordinært fritidsjob, med hjælp fra 
ungdomsskolemedarbejderen. 

Yderligere information

Kontakt din lokale ungdomsskole 
for yderligere information.
Du finder kontaktoplysninger på 
bagsiden.

Du kan også læse mere på 
coopcrew.dk.


