
Bifrost
vi går vejen sammen

Formål er at vejlede, brobygge og støtte 
unge til ordinær ungdomsuddannelse

Håndholdt overgang fra projekt Bifrost til 
ordinær ungdomsuddannelse

Formaliseret samarbejde med 
uddannelsesvejledere

35 deltagere indskrevet i projekt Bifrost i løbet 
af projektperioden

21 unge forventes indskrevet på ordinær 
ungdomsuddannelse på 2,5 år

Registrering af de pædagogiske aktiviteter i 
henhold til EU-krav

Halvårlig afrapportering af det 
pædagogiske arbejde
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Projekt BIFROST – vi går vejen sammen skal forberede 
sårbare unge på at lade sig indskrive på og fastholdes i en 
ordinær ungdomsuddannelse, via en understøttende indsats 
det første halve år af ungdomsuddannelsen. Gennem vores 
arbejdsfællesskaber, skabes et inkluderende og rummeligt miljø, 
hvor unge udsatte har mulighed for, i eget tempo, at udvikle sig 
socialt, fagligt og helbredsmæssigt med henblik på opstart af og 
gennemførelse af en ungdomsuddannelse. 

Vi tilrettelægger individuelle forløb og aftaler med den unge og 
kan tilbyde en kontinuerlig kontaktperson, som støtter den unge i 
den svære overgang fra hverdagen hos os og ind i uddannelse. 
Vi hjælper den enkelte unge med rådgivning, vejledning og 
brobygning til relevante ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Tilbuddet henvender sig til

• unge i aldersgruppen 18 - 29 år
• unge som har gennemført et grundskoleforløb, men mangler 

en ordinær ungdomsuddannelse
• unge som har sociale og faglige udfordringer fx psykisk 

sårbarhed, sindslidelse, misbrug af rusmidler, svagt netværk og 
manglende mestringstillid i forhold til uddannelse

• unge som er uafklarede i forhold til valg af ordinær 
ungdomsudannelse 

Projekt
Pædagogisk afsæt

Metode:

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) fungerer som 
afsæt for den pædagogiske praksis og ramme for supervision 
og individuelle samtaler med deltagerne.

Derudover bygger vores arbejde på teorier om ‘zonen 
for nærmeste udvikling’, mestringstillid, motivation og 
tilhørsforhold. 

Arbejdsfællesskaberne som rammesætning:

Hos Kirkens Korshær i Aarhus bliver de unge en del af 
Arbejdsfællesskaberne som består af følgende værksteder:

• Systuen Nål & Tråd 
• Træværkstedet
• Køkkenet
• Cykelværkstedet CykelDoKK
• Butikken Mö&Flös

I værkstederne har de unge en unik mulighed for at blive 
en del af et inkluderende arbejdsmiljø, at udvikle sig socialt, 
fagligt og helbredsmæssigt med henblik på at mestre en 
ungdomsuddannelse eller FGU. 


