
Back on Track
Back on Track er et af 6 inklusionsforløb i projektet Alle 
unge med imidt, som skal sikre, at flere unge med særlige 
udfordringer får en ungdomsuddannelse og sidenhen inklu-
deres på arbejdsmarkedet. Projektet løber over to år (august 
2019 - august 2021) og finansieres af Den Europæiske Social-
fond og Region Midtjylland.

Målgruppe
Back on Tracks målgruppe er unge uden ungdomsuddan-
nelse, som er målgruppevurderet til Forberedende Grundud-
dannelse (FGU) og frafaldstruede unge, som er påbegyndt en 
HF-ungdomsuddannelse.

De unges udfordringer kan bl.a. være begrænset faglig ballast 
fra folkeskolen, udfordrende sociale familieforhold, manglende 
sociale kompetencer og mistrivsel. De unges udfordringer 
kommer til udtryk ved bl.a. social isolation, ensomhed, lavt selv-
værd, forkerthedsfølelse, depression, angst, misbrug, sociale 
konflikter og mangelfulde personlige og sociale kompetencer.

Indsatser
For at skabe konkrete koblinger fra retningsmotivation i 
uddannelse til sociale fællesskaber i fritiden, er Back on Tracks 
indsatser en helhedsorienteret mentorstøtteordning gennem 
et tæt samarbejde mellem FGU Midt-Vest, Herning HF og 
headspace Herning. 

Metoder og værktøjer
Back on Track bidrager med afprøvning af nye metoder og 
værktøjer, der kan give nye perspektiver på, hvordan vi kan 
støtte frafaldstruede unge og sikre, at de gennemfører en 
ungdomsuddannelse og sidenhen inkluderes på arbejdsmar- 
kedet.

FGU Midt-Vest tager udgangspunkt i CeFUs forskningspro-
jekt ”Hvordan skaber man motivation for uddannelse blandt 
udsatte unge”, hvor motivation og fællesskaber er nøgle- 
ordene. Motivation forstået som noget der ikke knytter sig til 
den unge alene, men som et resultat af mødet mellem den 
unge og de sammenhænge, de indgår i. 



Herning HF tager udgangspunkt i Aarhus Universitets forsk-
ningsprojekt ”At blive på Sporet”, som peger på, at frafald 
skal opfattes som en proces snarere end en spontan beslut-
ning, og at fastholdelsesindsatsen derfor skal koncentreres 
om faktorer, som spiller ind på beslutningsprocessen.

headspace Herning tager udgangspunkt i den enkelte unge 
med afsæt i en helhedsorienteret tilgang gennem indsatser 
med fokus på selvværd, selvforståelse og sociale relationer.

Fælles for de nye metoder er, at indsatserne 100% tager 
udgangspunkt i de unges præmisser med anerkendelse og 
forståelse for den enkeltes behov for hjælp og støtte. 

Læs mere her:
• Alle unge med imidt: alleungemedimidt.dk
• CeFUs forskningsprojekt: kortlink.dk/cefu/ysgr
• Aarhus Universitets forskningsprojekt: kortlink.dk/au/ysgt
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