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Back on Track

• Helhedsorienteret mentorstøtteordning

• Tæt samarbejde ml. FGU MidtVest, headspace & Herning HF & VUC

• Afprøvning af nye metoder og værktøjer

• Nye perspektiver – støtte frafaldstruede unge
• = gennemførelse af ungdomsuddannelse & inklusion på arbejdsmarked



2 delprojekter

1. FGU MidtVest med headspace Herning som samarbejdsaktør

2. Herning HF & VUC med headspace Herning som samarbejdsaktør



Herning HF & VUCs målgruppe

• Udsatte & psykisk sårbare unge

• Unge med diagnoser

• Unge fra ressourcesvage hjem



Måltal

Forventet effekt

• Visitation af 40 unge

• 32 gennemførelse af HF
• → 5 forlod projektet

• 2 gennemførelse af HF

• 2 udmeldte = højt fravær

• 1 på højskole

Reel effekt

• Visitation af 39 unge → –1

• 34 gennemførelse af HF → +2



HF-mentorernes opgave

• Støtte de frafaldstruede unge i deres uddannelsesforløb på HF
• På baggrund af den enkelte unges behov for støtte

• Via samtale & aktiviteter 
• Aarhus Universitets forskningsprojekt: ”At blive på sporet”

• Frafald = en proces >< en spontan beslutning
• Fastholdelsesindsatsen koncentreres om faktorer i  beslutningsprocessen



Faktorer i beslutningsprocessen

1. De unges målorientering

2. Personlige forhold

3. Skoleinterne relationer

4. Undervisningens form & indhold

5. Skoleeksterne faktorer



1. De unges målorientering

Mål med uddannelsen & opfattelse
af, hvad uddannelsen kan føre til 

• Fastholdelse 
• → se en mening med uddannelsen

• → overskue uddannelsesforløbet

• Frafald
• → uddannelsesusikkerhed

Motivation for gennemførsel af ud-
dannelsen

• Fastholdelse
• → fast besluttet for gennemførelse 

af uddannelsen



2. Personlige forhold

• Hvilken udstrækning den unge tror på sig selv (self-efficacy)

• Hvilken udstrækning den unge har psykiske/fysiske problemer



3. Skoleinterne forhold

• Forhold til lærerne

• Forhold til andre personer på skolen

• Tilhørsforhold i klassen 
• Positive relationer → fastholdelse

• Negative relationer → frafald



4. Undervisningens form & indhold

• Faglige krav opleves som 
• For store → frafald

• En positiv udfordring → fastholdelse

• Undervisningen opleves
• Turbulent – ikke tilstrækkelig ro & disciplin

• Manglende struktur & klasseledelse → frafald



5. Skoleeksterne faktorer

• Sociale forhold uden for skolen
• Økonomiske eller boligmæssig forhold

• Relationer til familie, kæreste & venner

•Mentorer – ringe indflydelse 
• headspace Herning: differentierede indsatser for den enkelte unge

• Livstrivselssamtaler, fritidsaktiviteter, sociale netværk & frivillige 
aktiviteter
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Uge-/månedsskemaer

Fo
ru

d
sæ

tn
in

g e
r•Redskaber til at 

skabe struktur 
& overblik i 
hverdagen
Fo

ra
n

d
ri

n
g

e
r • Anvendelse af 

uge-/måneds-
skemaer

Fo
rb

e
d

ri
n

g
e

r •Taget ansvar 
for egen 
situation



Uge-/månedsskemaer – eksempel

• En elev, der ”hader” skemaer
• To-do-lister → sendte dem til mentor

• Overordnede lister 
• Hele afleveringer

• Delopgaver i afleveringer

• Eleven blev holdt op herpå



Fysisk & skriftligt fravær
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Fysisk & skriftligt fravær – eksempel 

• Elev under Covid
• Manglende overskud til at følge med i det hele

• Flere opgaver, som skulle afleveres efter hver virtuel time
• → stressfaktor: daglige virtuelle afleveringer + lektier = bryde sammen & 

ikke starte på 2. HF

• Mentor i kontakt med lærere
• Elev følger med i undervisningen uden nødvendigvis aflevering af virtu-

elle lektier 
• Eleven → lettet & en stor byrde blev flyttet fra dennes skuldre



Vigtige faktorer for studieaktivitet
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Vigtige faktorer for studieaktivitet

• Elev svært ved at komme op om morgenen
• Hvis ingen sagde noget = ingen konsekvenser

• Ikke på den korte bane, men på den lange
• → ophobing af fravær = udmeldelse

• Mentor ringede/smsede
• Forsikring om, at eleven var stået op & var klar til at komme i skole



Sten på vejen

1. Visitering

2. 2 mentorer – ”kun” 15 timer/ugen

3. Samarbejde med headspace

4. Evalueringsskema



Sten 1 & 2

1. Visitering
• Ikke klarhed over visitering af deltagere 

• (studievejledere & 3 mentorer) = studievejledere

• Mentorer = samtaler

2. 2 mentorer – ”kun” 15 timer/ugen
• Organisering & samarbejde = udfordret (skiftende arbejdstider)

• 1 mentor afskediget – 1 mentor på 30 timer/ugen



Sten 3

3. Samarbejde med headspae
• headspaces frivillige skulle understøtte:

• ”den unges hele livstrivsel, livssituation og vanskeligheder, som ligger
uden for skolen, fx bolig, økonomi, ensomhed, sociale forhold, familie-
forhold og andre sociale netværk”

• HF-mentorer skulle
• ”understøtte frafaldstruede unge i deres uddannelsesforløb på skolen”



Deltagelse i headspace-aktiviteter/samtaler

• Nok mennesker at forholde sig til 
• Back on Track-mentor, kommune-mentor, sagsbehandler, bostøtte & 

psykolog

• Primære udfordringer typisk relaterede til
• Faglige forventninger fra skolen
• Fravær
• Økonomi
• Sociale problemer i skolen/klassen
• Tid og hjælp til struktur af skolearbejdet

• Hjælp til på skolen = ikke nødvendigvis brug for headspace



Målet med ‘Back on Track’

• ”… de unge fastholdes og gennemfører en ungdomsuddannelse”
• Realiserbart uden headspace



4. Evalueringsskema

• I starten af projektet
• Hver 3. måned

• Klarlægning af udfordringer & progression i projektet

• Meningsløst
• Barriere for det reelle arbejde mellem de unge & mentorerne 



De vigtigste fund

• Viden & bevidsthed om sammenhængen mellem
• Individuelle sociale & kontekstuelle forhold ifm. beslutning om at for-

lade uddannelse
• Konkretisering af tiltag for at modvirke frafald, før det er for sent



Mangeartet mentorrolle

• Varieret i forhold til de unge
• Tæt kontakt & opfølgning

• Opringning og/eller sms

• ‘Vejviser’

• Mellemled mellem lærer og studievejleder 

• Løftet pegefinger (kontrol)

• Omsorgsperson

• Mor/far-rolle



Sådan kan I arbejde med de vigtigste fund

• Fokus på sammenhængen mellem
• Individuelle, sociale & kontekstuelle forhold 

• de unges eventuelle beslutning om at forlade uddannelse



Ekstra fokus på den individuelle indsats

• I tråd med Aarhus Universitets forskningsresultater
• ”øget opmærksomhed på den enkelte elev og dennes problemer, men

også de styrker, som eleven har”.

• ”at skabe en tæt personlig relation til eleven”

• ”effekten først og fremmest er en personlig udvikling, der støttes af, at
problemer identificeres og bringes under kontrol, og at der skabes
struktur i elevens liv. Når problemerne bringes under kontrol, og når
eleven får større tro på sig selv, fører det til en større motivation for at
gennemføre uddannelse.”



Afrunding: De unges oplevelser

• ”Mentor har gjort mig mere voksen og hjulpet mig til at se det lyse i
tingene. Hjulpet på at holde motivationen oppe og lært mig at tage
mere ansvar. Jeg er fx kommet med i elevrådet, og det er fordi min
mentor har klædt mig på til de ting, der kan ske, og vi har snakket
meget om det… Mentoren har også været en hjælpende hånd i
privatlivet.” – Christoffer



De unges oplevelser

• ”Det bedste ved projektet?: At snakke med en om de problemer og
udfordringer, man har og få hjælp og sparring til at strukturere
skole.” – Anonym

• ”Jeg har mødt en forståelse og fået konkrete løsningsmuligheder og
en hjælpende hånd – et lille skub, hvis eg gik i stå. Jeg har lært at tro
på, at det kan lade sig gøre. Søge overblik, ro og stabilitet. Se efter
løsningsmuligheder ikke problemer.” – Anonym



‘At blive på Sporet’-samtaleguide

1. Tænker du nogensinde på at forlade uddannelsen?

2. Hvad vil få dig til at blive?

3. Hvad trækker dig i retning af at blive på uddannelsen?

4. Hvad trækker dig i retning af at forlade uddannelsen?

5. Hvad gør du for at afklare dine beslutninger?

6. Taler du med nogen om dine følelser i forbindelse med at gå på
skolen?

7. Hvordan påvirker andre mennesker dine beslutninger?



Samtaleguide tilpasset HF
1. Hvad var årsagerne til, at du afbrød uddannelsen/uddannelserne?

2. Hvad ville få dig til at blive her på HF?

3. Hvad ville trække dig i retningen af at forlade HF?

4. Hvilke udfordringer kan der opstå i forhold til at gennemføre uddannelsen?

5. Hvad vil en mentor kunne bidrage med ift. din uddannelse?

6. Hvordan vil en frivillig mentor uden for skoletid kunne hjælpe dig bedst med?

7. Hvad gør du for at afklare dine beslutninger?

8. Taler du med nogen om dine følelser i forbindelse med at gå på skolen?

9. Hvilke relationer har du i klassen/på skolen?

10. Hvordan oplever du undervisningen og undervisningsformen?

11. Hvordan oplever du de faglige udfordringer?



2 ungeevents
FGU MidtVest & Herning HF & VUC
• Formål = at se sig selv som en del af noget større, og motivation til at

fortsætte med at være en del af AUMI



Mads Herschend & ‘Min selvfortællig’

1. Mads Herschend

Mads, som er tidligere cykelrytter, fortalte om sit liv, og om hvordan han kom
videre oven på en meget alvorlig ulykke. Han fortalte bl.a., om at fuldføre mål
trods store udfordringer og, om at indstilling har betydning for, hvordan man
håndterer og overkommer sine problemer.

2. ‘Min selvfortælling’

Workshop om selvfortælling med fokus på, hvem er jeg som menneske, og
hvad er vigtigt og betydningsfuld for mig som menneske. I bevidstheden
ligger der et vigtigt ‘indre kompas’, som kan guide mig til at finde vej, hjælpe
mig til at reducere de hindringer, jeg ser og prioriterer det, som er rigtigt for
mig, og hvordan jeg kan handle, når noget bliver vanskeligt.


