
Lommepengejob giver arbejdstræning  

Siden 2019 er det blevet til 113 lommepengejob for unge i Greve. Lomme-

pengejobbet fungerer som en arbejdstræning, hvor de unge lærer mere om 

hvad det vil sige at have et arbejde. Arbejdstræningen er foregået, hvor de 

unge selv bor og har deres daglige gang.  

Et af lommepengeprojekterne har været legepatruljen, hvor unge hver uge 

har skabt sjove fællesskaber for andre børn i området. Til det har de unge 

gennemgået et børnepasserkursus som gav dem kompetencer i pædagogik, 

hygiejne og førstehjælp. Kompetencer som de kan bruge i deres efterfølgen-

de fritidsjob.  

Uddannelsesforløb giver inspiration til fremtiden 

Vi vil også gerne rette en stor tak de lokale folkeskoler i Greve. Vi takker dem 

for et godt samarbejde, hvor de med begejstring har sendt praksistalenter 

afsted på uddannelsesforløb i skoletiden, der har givet unge et indblik i skole-

livet på en erhvervsuddannelse og fået bragt deres håndværksmæssige kom-

petencer i spil.  

161 elever har fået et afbræk fra folkeskolen og en mulighed for at dyrke de-

res talenter for det praktiske arbejde. Gennem de fire år har praksistalenter-

ne fået kendskab til VVS og tømrerfaget på EUC Sjælland samt SOSU, pæda-

gogisk assistent, bager/konditor og gastronomi på ZBC Køge og Roskilde.  

Glædeligvis har flere af folkeskolerne ønsket selv at fortsætte et tæt samar-

bejde med erhvervsskolerne, så eleverne fortsat kan dyrke det gode hånd-

værk. 

Flere unge tager en uddannelse  

I løbet af de sidste 10 år er der sket en stor og positiv udvikling i 

de unges tilknytning til uddannelsessystemet i Greve Nord. De 

nyeste tal fra Landsbyggefonden peger på en udvikling hvor 

færre unge i alderen 15-17 år står udenfor uddannelsessyste-

met. Helt præcist er der sket et fald fra 11,71 procent i 2012 

til 3,85 procent i 2020, af unge som ikke er i gang med en ud-

dannelse.  

 

 

 

Afdelingerne i boligområderne tager ansvar  

Afdelingerne bidrager til arbejdstræningen for de unge i boligområderne. De 

unge skaber værdi og udfører en vigtig opgave for området. I Gersagerpar-

ken blev der etableret et lokalt værksted for unge, hvor de hver uge arbejder 

på projekter til boligområdet. Værkstedet er et sted for fordybelse i hånd-

værket, når vi har forløb i samarbejde med EUC Sjælland, Arne Pedersen 

Snedkermester A/S, en cykelsmed og Køge Bugts Anlægsgartner. Det har væ-

ret forløb om både tømrer-, struktør-, murer-, cykel og brolæggerfaget.  

Derudover har unge arbejdet i Cafe Ask i Askerød, hvor de hjælper til med 

praktiske opgaver i caféen og har bragt mad ud til ældre beboere i området. 

Farvel og tak til Jobplaneten  

Jobplaneten stopper den 1. februar 2023. Glædeligvis kan en masse unge 

fortsætte deres fritidsjob i de private virksomheder hvor en masse unge alle-

rede arbejder.  

Tak til alle de mange unge, forældre, samarbejdspart-

nere og interessenter, der har været i kontakt med 

Jobplaneten gennem projektperioden. Den samlede 

evaluering for projektet i Køge og Greve kommune 

offentliggøres efter projektets udløb, hvor man kan 

læse mere om resultaterne og erfaringerne fra pro-

jektperioden 

 

Afslutningsreception fredag den 13. januar 2023 

Klokken 14.00-16.00 

Stamhuset 

Digehuset 9, 2670 Greve 

Vi byder på kage og lidt at drikke 

Alle er velkommen 

301 unge siden 2019 

Jobplaneten stopper i Greve 
Efter fire år med Jobplanetens indsats, takker vi den 1. februar 2023 af for 
projekt ”Fra Fritidsjob til Faglært”. En indsats, der for mange unge i Greve 

har været en hjælp på vejen mod et fritidsjob. 
 

Projektet startede i 2019 med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond og har opereret i både Kø-

ge og Greve Kommune. Det har været fire spændende og udviklende år hvor unge har prøvet 

kræfter med alt fra murerarbejde til at passe børn. Vi har også løbende afholdt vejledningsarrange-

menter, der klæder både forældre og unge på til dens unges indtog på arbejdsmarkedet.  

Unge har med glæde henvendt sig til Jobplaneten med drømmen om et fritidsjob og en nysgerrighed på 

mulighederne for erhvervsuddannelser. Vi oplever at de unge gerne vil arbejde og har så meget at byde på.  


