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MIT FØRSTE JOB
Undersøgelser viser, at fritidsjob får unge til at vokse, 

og at unge som har haft fritidsjob, klarer sig bedre 

senere i livet. De unge oplever at få ansvar, tjene deres 

egne penge og at kunne spejle sig i deres jævnaldrende. 

Alt dette hjælper dem med at få større selvtillid og en 

tro på deres egen fremtid. Det skole- eller fritidsjob 

du hjælper dine elever med at få, kan være en game 

changer for den unge. Samtidig kan dit arbejde med at 

hjælpe en elev i job være et supplement til dit daglige 

(behandlings)arbejde med eleven. Erfaringer fra ’Mit 

første job’ viser, at det fx kan styrke dit samarbejde 

med eleven og øge tillidsrelationen mellem jer, når du 

hjælper en elev i job. Desuden har vi set, hvordan det 

at få et fritidsjob, kan styrke elevens motivation for 

skolen. 

Denne vejledning er udarbejdet som en inspiration 

til, hvordan I kan hjælpe jeres elever, der er fyldt 13 

år, godt på vej mod et fritidsjob. Brug vejledningen 

som et opslagsværk. Den skal ikke følges slavisk, men 

nærmere ses som en inspiration til, hvordan I kan gribe 

processen an. 

”Med mit første job har jeg oplevet, 

at eleverne har fået en følelse af at 

lykkes og en følelse af, at der også er 

arbejdspladser, der giver plads til for

skellighed og tager hensyn til diverse 

diagnoser og planlægger arbejds

opgaverne ud fra dette.” 

- Tina, underviser og fritidsjob-

mentor på Skolen ved Sorte Hest, 

hvor ’Mit Første Job’-indsatsen er 

startet

VIDEN OG MOTIVATION
Alle elever der er fyldt 13 år skal præsenteres for 

skolens arbejde med ’Mit første job’. Det kan gøres på 

flere måder: 

Jobkursus: Skolen kan afholde et jobkursus for 

eleverne, hvor I fortæller dem om, hvad et job er, og 

hvilken forskel det kan gøre for dem. Eleverne motiveres 

til at turde drømme om et job, og får viden om, hvad der 

er vigtigt for at gebærde sig på en arbejdsplads og skrive 

ansøgninger også selvom de ikke umiddelbart er klar til 

at komme i arbejde her og nu.  

Løbende fokus på job i undervisningen og til 

elevsamtaler: Det pædagogiske personale tæt på 

eleverne står for den løbende støtte og motivation 

i forhold til at komme i job. Det kan I gøre i jeres 

elevsamtaler, og I kan også integrere fritidsjob i jeres 

undervisning. Fx ved at lave ansøgninger i dansk, 

udregne skat i matematik og fortælle om fagforeninger 

og velfærdssystemet i samfundsfag. På baggrund 

af den viden og motivation, som eleven får, hjælper 

skolens personale med at afklare, om eleven er klar til et 

skolejob eller et fritidsjob i det lokale erhvervsliv. 
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SKOLEJOB
Et skolejob kan beskrives som et fritidsjob med 

støttehjul. Her får eleven ansvar for en fast opgave i 

trygge rammer, som afklarer elevens færdigheder ift. 

at klare et job. Fordelen er, at I har mulighed for at give 

eleven ekstra støtte med opgaverne, samt at afprøve 

hvordan eleven reagerer på at få ansvar. I kan også se 

skolejobbet som en pædagogisk løftestang i forhold til 

jeres daglige arbejde med den enkelte elevs respektive 

udfordringer. I ’Mit første job’ har vi fx set, hvordan 

et skolejob med at rydde tallerkener af bordet efter 

frokosten, blev en måde at arbejde med elevens tanker 

om bakterier. Det kan også bruges til at motivere elever, 

der normalt ikke kommer i skole, til at møde ind på 

skolen. Det er skolen, der aflønner jobbet, og vi foreslår 

at lønne med ca. 200-250 kr. om måneden via frikortet 

(læs mere om skolejobbet på side 4). 

FRITIDSJOB I DET LOKALE 
 ERHVERVSLIV
For de elever, som er klar, eller bliver det, hjælper I 

med at finde et fritidsjob – enten i skolens eller elevens 

lokalmiljø. I underretter arbejdsgiver om elevens 

eventuelle udfordringer, og opgaverne tilpasses 

herefter. Eleven ansættes af arbejdsgiver på normal vis, 

men det pædagogiske personale på skolen fungerer som 

ressource for arbejdsgiver og elev og holder hånden 

under jobforløbet (læs mere om fritidsjobbet på side 5). 

På de næste sider 
finder I inspiration til, 
hvordan I kan arbejde 
med at hjælpe eleverne 
i de to jobtyper.
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HVIS ELEVEN ER KLAR TIL ET 
SKOLEJOB 
Hvis I har fundet frem til, at eleven skal i et skolejob, 

skal I finde et job på skolen, som matcher elevens 

kompetencer, ønsker og udfordringer. I jobbet skal 

eleven have ansvar for en fast opgave i trygge rammer, 

så han/hun får afprøvet sine færdigheder i forhold til 

at klare et job. Her kan I medtænke skolejobbet i det 

behandlingsarbejde, I i forvejen laver med eleven. Fx 

at tømme opvaskemaskine eller ordne vasketøj, som 

en del af at kunne klare en normal hverdag. Et andet 

eksempel kunne være en elev, der har det svært med 

bakterier. Som en del af arbejdet med at håndtere denne 

udfordring kan eleven få et skolejob, hvor han/hun 

afspritter håndtag på skolen.   

Tag udgangspunkt i de jobmuligheder, der kan være på 

lige netop jeres skole, og find inspiration i listen her:

 

• Tømme opvaskemaskine 

• Tømme skraldespande 

• Hjælpe i køkken: hente mad, aflevere bakker/

service, hjælpe med opvasken 

• Ordne vasketøj 

• Sætte stole op 

• Feje i gården 

• Tørre borde af  

• Skrive et nyhedsbrev til skolen 

• Hjælpe med skolens sociale medier

FORMALIA 
Når skolejobbet er fundet, skal følgende formalia være 

på plads: 

ANSØGNING OG JOBSAMTALE  
Vi foreslår, at I gør skolejobbet så tæt på en almindelig 

ansættelse som muligt. Derfor foreslår vi, at eleverne 

skal skrive og aflevere en ansøgning til en repræsentant, 

I udvælger på skolen. Samme person kan stå for at tage 

eleven til en mini-jobsamtale, hvor han eller hun kan 

prøve, hvordan det er at gå til samtale.  

KONTRAKT, FRIKORT OG NEMKONTO 
Der er udarbejdet en Mit Første Job skolejob-kontrakt, 

som vi foreslår, at eleven og en repræsentant fra 

skolen underskriver. Dette støtter også op om at 

ansættelsen bliver virkelighedsnær og er samtidig et 

godt udgangspunkt for løbende at tale om, hvordan 

ansættelsen går. Man kan fx ansætte eleverne i en 

måned ad gangen og løbende tale med eleven om, 

hvordan det går. På den måde kan man fx også undgå 

at skulle fyre en elev og i stedet undlade at forlænge 

kontrakten.  

KONTAKT FORÆLDRENE 
Forældrene kontaktes med henblik på at få aktiveret 

frikort og oprettet en Nemkonto til eleven (hvis det 

ikke allerede er gjort). Når frikortet er aktiveret og 

Nemkonto oprettet, sendes følgende oplysninger til den, 

der står for at håndtere løn til elever på skolen: 

• Kontonummer

• Elevens CPR-nummer 

• Arbejdsopgaver

• Aftalt løn 
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HVIS ELEVEN ER KLAR TIL ET 
FRITIDSJOB

HVAD ER DET RIGTIGE JOB? 
Tal med eleven om, hvilke kompetencer hun eller han 

har og kan bruge i et job. I samtalen med eleven kan I 

også tale om, at det er vigtigere at finde en arbejdsplads 

med nogle opgaver, der passer til ens personlighed og 

kompetencer end, at det skal være i en bestemt butik. 

Samtidig er det selvfølgelig også relevant at snakke med 

eleven om, hun eller han har nogle specifikke jobønsker, 

som I kan undersøge sammen i første omgang. Husk 

også at tale med forældrene, inden skolen søger job på 

vegne af eleven.  

FIND DEN RIGTIGE ARBEJDSGIVER 
Hvis eleven ønsker det, anbefaler vi, at du står for at 

tage den første kontakt til relevante arbejdsgivere. Du 

kan tale med virksomheden om elevens kompetencer 

og udfordringer og afklare, om det vil være et relevant 

sted for eleven at søge. Samtidig er det en god idé at 

gøre opmærksom på, at du er der til at understøtte 

samarbejdet mellem eleven og virksomheden. Brug evt. 

Mit Første Jobs Vejledning i Virksomhedsrekruttering.

ANSØGNINGSPROCESSEN 
Hjælp dine elever med at udarbejde en ansøgning, så det 

ikke bliver det, der forhindrer eleven i at finde et job. I 

kan fx bruge www.jobhaj.com, som er et simpelt værktøj 

til at udarbejde ansøgninger.

Jobhaj kan også bruges som et redskab til at tale med 

eleven om kompetencer, motivation og hvad der er 

vigtigt, når man søger et fritidsjob. 

JOBSAMTALEN
Når eleven bliver kaldt til jobsamtale, kan I med fordel 

tale om, hvilke spørgsmål man kan få stillet, og hvad 

man kan svare. I kan også snakke om, hvem der skal med 

til jobsamtalen. Hvis eleven ønsker, at du tager med til 

samtalen, kan I afklare, hvilken rolle du skal have:

• Om du blot skal være til stede, men ikke sige noget.  

• Om du skal hjælpe eleven med italesætte ønsker, 

udfordringer m.m.

FORMALIA 
Når en elev kommer i fritidsjob, skal følgende formalia 

være på plads: 

KONTRAKT 
Det er vigtigt, at eleven får en kontrakt fra 

arbejdsgiveren. Hvis der er aftalt en prøveansættelse, 

skrives det ind i kontrakten.  

FRIKORT OG NEMKONTO 
Forældrene kontaktes med henblik på at få aktiveret 

frikort og oprettet en Nemkonto til eleven (hvis det ikke 

allerede er gjort).
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NÅR ELEVEN ER I JOB 

Støt op omkring det gode samarbejde mellem eleven 

og virksomheden. Det er vigtigt, at du (elevens 

kontaktperson) følger op hos både eleven og 

arbejdsgiveren. Især i starten af ansættelsen kan der 

være ting, hvor eleven og arbejdspladsen har brug 

for din hjælp, så de undgår misforståelser og dermed 

øges sandsynligheden for en vellykket ansættelse. Det 

kan være en elev, der ikke møder op, har svært ved at 

indordne sig under reglerne, er udfordret på at klare 

sine opgaver eller virker til at have det dårligt på jobbet. 

Det kan også være, at der sker noget i elevens øvrige liv, 

som har indflydelse på jobbet. Arbejdspladsen kan have 

brug for at få viden herom og få gode råd til, hvordan de 

håndterer eventuelle behov, eleven har.   

STØTTE TIL ARBEJDSGIVEREN: 

• Klæd arbejdsgiveren på så han/hun kan tage højde 

for elevens eventuelle udfordringer.  

• Du kan foreslå, at eleven bliver fast tilknyttet en fra 

personalet, som han/hun kan gå til på jobbet.  

• Fortæl arbejdsgiveren hvilke rammer eleven typisk 

har brug for. Du kan fx anbefale, at arbejdsgiveren 

udarbejder en liste over arbejdsopgaver, som den 

unge kan forholde sig til.  

• Følg op med arbejdsgiver ca. en gang om måneden i 

starten.  

• Opdater arbejdsgiver hvis der sker noget i elevens 

øvrige liv, som har indflydelse på jobbet.  

• Giv arbejdsgiver dit nummer, så han/hun kan ringe 

ved  problemer. 

 

STØTTE TIL ELEVEN:  
• Snak med eleven om, hvordan du støtter bedst i 

jobforløbet. Nogle elever har brug for en del støtte, 

mens andre ikke ønsker indblanding fra skolens side.  

• Gør det til en fast del af jeres elevsamtaler at snakke 

om, hvordan det går på fritidsjobbet. 
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ANBEFALINGER OG LOVGIVNING 

Der findes en del regler omkring unge og fritidsjob. 

Nedenfor nævner vi de forhold, vi oftest bliver spurgt 

ind til: 

ALDER 
Man skal være 13 år for at have et skole- eller fritidsjob. 

ARBEJDSTID 
Vores anbefaling er, at eleverne arbejder en dag om 

ugen i 2 timer ad gangen. Elever, der er omfattet af 

undervisningspligten, må arbejde to timer på de dage, 

hvor de går i skole og op til 8 timer i weekenden. Det 

er altså først og fremmest undervisningspligten og 

ikke alder, der afgør, hvor meget en elev må arbejde. 

Undervisningspligten frafalder når eleven har gennem-

ført 9. klasse eller d. 31/7 det år eleven fylder 17 år. 

LØN 
Der findes en lønoversigt på www.jobpatruljen.dk, 

som man kan orientere sig i. Men det er umiddelbart 

virksomheden, der står for det praktiske omkring løn og 

kontrakt m.m.   

FIND MERE INFO 

Spørg skolens tovholder 
eller se ’Mit første job’s 
hjemmeside:
www.mitfoerstejob.com

BETJENING AF KASSER 
En del elever vil gerne sidde i kassen i et supermarked, 

men unge der er omfattet, af undervisningspligten må 

ikke betjene udgangskasser. De må til gengæld godt 

betjene mindre kasser i bagere, kiosker osv., og de må 

også sætte varer på plads.  

LØFT 
Er eleven under 18 år, må hun/han kun løfte op til 12 

kg og trække eller skubbe op til 250 kg. Det svarer til at 

løfte en ølkasse med tomme flasker. 

For en uddybning af reglerne kan du med fordel bruge 

www.jobpatruljen.dk.  

Husk: Det er arbejdsgivernes ansvar at overholde 

reglerne!   


