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”Vi har fundet en metode, vi mener 

kan gøre en stor forskel i arbejdet med 

udsatte unge. Start med at styrke dem 

som mennesker, socialt og personligt, 

så de opnår forøget livsduelighed, her-

under større tro på egne evner. De får 

dermed ”benzin” til selv i større omfang 

at tage ejerskab over deres eget liv og 

dermed også i større omfang medvirke 

til deres udvikling henimod et selvstæn-

digt voksenliv. Dermed bliver deres for-

udsætninger for at kunne klare sig selv  

i egen bolig, gennemføre en uddannelse 

og få sig et arbejde væsentligt forøget”, 

Børnehjælpsdagens direktør 

Ina Thorndahl



3 3

Indsatsens formål er at gøre anbragte og 

udsatte unge uddannelses- og beskæf-

tigelsesparate. Målgruppen er nuværende 

og tidligere anbragte unge 16-24 år.

Der er tale om et udviklingsforløb  

- på knapt 1½ år - hvor de unge får: 

1. styrket deres personlige  

og sociale kompetencer.

2. individuel rådgivning og støtte til  

at komme i gang med en uddannelse  

eller få sig et job.

Opsigtsvækkende forskningsresultater fra 

Aarhus Universitet dokumenterer indsat-

sens effekt, både på kort og længere sigt.

Resultaterne viser bl.a. at over 90% af op 

mod de 100 unge, der har deltaget, nu er  

i uddannelse eller beskæftigelse. 

EMPOWER4U     DRØMMEJOB er i udviklings-

fasen fulgt af en styregruppe med repræ-

sentanter fra Den A.P. Møllerske Støttefond,  

Socialstyrelsen, Metodecentret og True North.

Den A.P.Møllerske Støttefond har finansieret 

udviklingen af indsatsen med over 4. mio kr.

EMPOWER4U   DRØMMEJOB
Børnehjælpsdagen står bag EMPOWER4U     DRØMMEJOB, der er  
organisationens bud på en efterværnsindsats, der virker. 

“Jeg fik hjælp til at få en 

praktik, og det var mega godt. 

Da praktikken sluttede, 

sagde chefen, at han gerne 

ville ansætte mig”

“Jeg tager 
ejerskab og tør  
være den, jeg er”

”Jeg er blevet 

bevidst om, hvilken 

uddannelsesvej, 

jeg vil gå” 
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EMPOWER4U
EMPOWER4U er Børnehjælpsdagens enestående efterværnstilbud, der gør udsatte 
anbragte og tidligere anbragte unge uddannelses- og beskæftigelsesparate.   
Indsatsens følgeforskning dokumenterer, at de unge bliver mere mentalt robuste, 
handlekraftige – og bedre mestrer overgangen fra anbringelse til et selvstæn-
digt voksenliv.  
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PERSONLIGT UDVIKLINGSFORLØB 
EMPOWER4U er en helhedsorienteret indsats, 

der gør anbragte og tidligere anbragte unge 

parate til at kunne gennemføre en uddannelse 

og/eller få sig et arbejde.  

I et etårigt forløb styrkes den unges personlige  

og sociale kompetencer i et oplevelses- og  

kropsorienteret program, der gennemføres  

med accelereret indlæring, hvor der sættes  

individuelle målsætninger for hver enkelt ung. 

OM MENTOR ROLLEN
Børnehjælpsdagen screener frivillige mentorer. 

Ved matching med hver enkel ung tages der 

højde for fælles interesser og geografi. Mentor- 

forløbet indebærer ugentlig dialog og støtte 

til den unges individuelle målsætninger.     

DET DE UNGE LÆRER ER BL.A AT 

•  tage ansvar og styring over egne livsvalg,

•  finde egen indre motivation og bruge 

 selvdisciplin til at opnå egne mål,

•  lære at kontrollere (især negative) tanker 

 og indstilling, så positive følelser, 

 der stimulerer åbenhed, nysgerrighed 

 og tillid kultiveres, 

•  få en selvindsigt, der udvikler den sociale 

 interaktion med andre herunder evnen til at  

 rumme egne og andres følelser samt bevare 

 overblikket i pressede situationer,

•  udvikle relationskompetencer og samarbejds-

 evner på tværs af forskellighed.

Det er muligt for den unge at deltage  

samtidigt med at evt. skole/arbejde passes.
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REKRUTTERING AF UNGE 
Børnehjælpsdagen præsenterer EMPOWER4U-forløbet for de unge, som henvises (visiteres) 

til forløbet. Herefter foretages en screening og dialog med den unge selv, hvor de vigtigste 

oplysninger om den unge indsamles, så vi er bedst kan imødekomme hver enkeltes behov. 

MENTORFORLØB
Børnehjælpsdagen screener frivillige mentorer til forløbet. Ved matching med hver enkelt ung 

tages der højde for fælles interesser og geografi. Mentorforløbet indebærer ugentlig dialog og 

støtte til den unges individuelle målsætninger igennem hele forløbet.  

BOOTCAMP 
Opstartscamp med et accelereret læringsforløb, hvor de unge får konkrete redskaber i et varieret 

undervisningsmiljø med inkluderende læring, der tager højde for de unges læringsstile. De unge 

får større klarhed over egne værdier, styrker og hvordan de kan tage ansvar og ejerskab over 

deres eget liv.   

TRÆNINGSDAGE
Gennem hele forløbet samles de unge til træningsdage, hvor der arbejdes i dybden med hver enkelt 

fokusområde. De lærte redskaber suppleres og repeteres med øvelser, og er direkte anvendelige i 

de unges hverdag.  

SOCIALE EVENTS 
I forløbet samles de unge jævnligt til aktiviteter, der styrker deres relations- og gruppedannelse. 

Der er fokus på at etablere langvarige fællesskaber mellem de unge og styrke deres sociale kompe-

tencer generelt i livet. 

BOOSTCAMP 
Afslutningscamp hvor alt det, de unge har lært boostes med repetition. Der bygges videre på det 

fundament, de unge har opnået, trænes redskaber og sættes fokus på, hvordan de unge kan 

arbejde videre med deres individuelle drømme for deres arbejdsliv.

GRADUATION 
Forløbet afsluttes med evaluering og diplomoverrækkelse. Forløbet kan følges op med 

Drømmejob, hvis det er relevant for den unge.

EMPOWER4U
EMPOWER4U forløbet består af følgende dele, henover knap et år:
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CASES / EMPOWER4U     DRØMMEJOB / CECILE 20 ÅR, HOLD 1.

CECILIE VÆLGER NU DE GODE  
OG SUNDE FÆLLESSKABER

AARHUS UNIVERSITETS FØLGEFORSKNING:

Hvordan vil du beskrive  
dig selv før EMPOWER4U?
“Jeg var en meget usikker pige, der ikke lyttede til, 

hvad jeg ville, eller hvad jeg kunne. Jeg havde en 

tendens til at gøre dét, som andre synes var det 

rigtige. Som konsekvens kom jeg ud i et rigtig 

dårligt fællesskab og levede længe efter, hvad jeg 

troede, der var det rigtige og seje”.

Hvordan vil du beskrive dig selv  
efter EMPOWER4U?
“Jeg er blevet meget mere selvsikker og er begyndt 

at lytte til mig selv. Jeg er ikke længere bange for 

at sige nej, og gør nu dét, som jeg har lyst til – det 

betyder også, at jeg har brudt med det dårlige 

fællesskab. Jeg er begyndt at tage min skole seriøst 

og skabe drømme for mit liv.”

Hvad er det, der gør,  
at EMPOWER4U virker?
“EMPOWER4U har nogle rigtig gode udviklings- 

teknikker, der ikke er særlige svære at huske.  

Derudover er det godt, at de kombinerer læring 

med leg – det er lidt ligesom at lære alle de gode 

ting helt ind i cellerne.”

Hvordan ser du på din fremtid i  
forhold til uddannelse og job?
“Jeg er lige nu førsteårsstuderende på syge-

plejerskeuddannelsen. Min drøm er at komme ud 

og hjælpe andre mennesker. Jeg kunne godt tænke 

mig at komme ud i psykiatrien eller pædiatrien.”
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CASES / EMPOWER4U     DRØMMEJOB / RIKKE 18 ÅR, HOLD 2.

RIKKE HAR FÅET MENTAL STYRKE
TIL AT STÅ PÅ EGNE BEN

CECILIE VÆLGER NU DE GODE  
OG SUNDE FÆLLESSKABER
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AARHUS UNIVERSITETS FØLGEFORSKNING:

Hvordan vil du beskrive dig selv  
før EMPOWER4U?
“Jeg var meget usikker på mig selv. Jeg lyttede ikke til 

min egen krop og stod ofte i situationer, hvor jeg var 

presset og ikke kunne sige fra. Jeg havde angst for at 

skulle flytte for mig selv. Jeg var simpelhen bange for, 

om jeg kunne tage vare på mig selv – om jeg kunne 

betale regninger og passe min lejlighed”.

Hvordan vil du beskrive dig selv  
efter EMPOWER4U?
“Jeg har fået en masse værktøjer, og jeg stoler på 

mig selv. Jeg siger til mig selv: ‘hvis det er det, du vil, 

så er det dét, du gør!‘. På den måde fokuserer jeg nu 

på mine egne ønsker. Jeg tager ejerskab og styring 

over mit eget liv! Og det går godt i lejligheden – hvis 

der er udfordringer, så får jeg dem løst”.

Hvad er det, der gør,  
at EMPOWER4U virker?
“Det er nok noget med formen. Vi skal ikke bare lytte 

til nogle voksne. Vi bliver inddraget og er selv med til 

at skabe indholdet. Vi får konkrete redskaber, som vi 

kan bruge i hverdagen. Der er også masser af empati 

samt et fællesskab, hvor vi motiverer hinanden. Vi er 

alle unge, der vil noget med vores liv, men vi har bare 

ikke vidst, hvordan vil skulle nå derhen.”

Hvordan ser du på din fremtid i 
forhold til uddannelse og job?
“Jeg er i gang med social- og sundhedsuddannelsen 

og er motiveret for at gennemføre. Mit drømmejob er 

at arbejde på et plejehjem. Så jeg har en konkret plan 

og et mål for min fremtid.”
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DRØMMEJOB
DRØMMEJOB er Børnehjælpsdagens indsats, der målrettet skal sikre, at de anbragte 
eller udsatte unge går i gang med en uddannelse eller får et arbejde. DRØMMEJOB  
bygger ovenpå EMPOWER4U forløbet, hvor den unge har fået handlingstillid, 
handlekraft og handleevne. 

VEJEN TIL DRØMMEJOBBET
Drømmejob har fokus på individuelt at få konkretiseret  

den unges drømme og ønsker for fremtiden i arbejds-

livet, og så vidt muligt få den unge ind på en vej, 

hvor arbejdsønsker og drømmejob kan realiseres.

RESSOURCER OG KOMPETENCER
Gennem personlig sparring, vejledning og støtte 

afklares realistiske jobmuligheder på baggrund af 

kvalifikationer, krav og muligheder. Den unges kom-

petencer, potentiale og udviklingsmuligheder afdæk-

kes, ligesom eventuelle udfordringer italesættes.

TRAINEE-OPLEVELSE/PRAKTIKFORLØB 
Den unge matches op med en eller flere virksom-

heder, hvor ”drømmejobbet” afprøves og i dette 

afklaringsforløb afdækkes det, om den unge fortsat 

drømmer om den type job, ligesom det afklares, 

hvorvidt de krævede kompetencer til det specifikke 

job er til stede eller vil kunne erhverves. 

SAMARBEJDE 
Drømmejob foregår i et unikt løbende samarbejde  

mellem den unge, de kommuner den unge er tilkny-

ttet, en række virksomheder, uddannelsesinsti-

tutioner og Børnehjælpsdagen, for at opnå det 

bedste resultat.   

MÅLET 
Målet er, at den unge enten går i gang med – og færdig-

gør – en uddannelse og/eller får sig et arbejde, som 

vedvarende beholdes, så den unge bliver selvstændig 

og aktiv selvforsørgende i stedet for at være tilknyttet  

det offentlige system. Endvidere at den unge får an-

del i de anerkendelsesfaktorer, der er knyttet til ud-

dannelses og/eller arbejdsmarkedet, f.eks. arbejds- 

identitet, kollegialt fællesskab og social indflydelse.   

8
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Unge i arbejde eller i uddannelse 2018 

På hold 1 (2017/18) gennemførte 35 anbragte/ 

tidligere anbragte ud af 39, der startede på  

EMPOWER4U. 97% af disse unge havde  

31.12.2019 enten arbejde eller var i uddannelse.

Unge i arbejde eller i uddannelse 2020
På hold 2 (2019/20) gennemførte 38 anbragte og 

udsatte unge EMPOWER4U ud af oprindeligt 44 

deltagere. 87% af disse unge havde pr. 14.8.2020 

(under corona) fået beskæftigelse, elevplads eller 

var kommet ind på den uddannelse, de drømte om.

97%
i uddannelse/arbejde

87%
i uddannelse/arbejde

DRØMMEJOB

9

Samlet set har mere end 90% af alle unge, der har gennemført forløbene,  
efterfølgende fået beskæftigelse eller er gået i gang med en uddannelse.
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RESULTATER / EMPOWER4U     DRØMMEJOB

Følgeforskning fra Aarhus Universitet  
Forskere fra Aarhus Universitet har fulgt indsatsen EMPOWER4U     DRØMMEJOB siden 2017. 

Følgeforskningen viser følgende målbare effekter:  

Kvantitativ emperi:
Forskerne har målt de unges self-efficacy (hand-

lingstillid, handlekraft og handleevne) før og efter 

forløbene. Den samlede effekt i self-efficacy viser 

for hold 1 en udvikling på 0,38 Cohens D, det vil 

sige lige under middel, og for hold 2 er udvikling 

på 0,69, hvilket af forskerne beskrives som ”langt 

over middel”.

Langtidseffekt:

Forskerne har 1½ år efter afslutning af hold 1  

igen målt alle deltageres self-efficacy, og konsta-

teret en yderligere positiv udvikling i mestrings-

forventning op til 0,49, en effekt over middel. 

Forskerne konkluderer heraf, at ”deltagelse på 

EMPOWER4U har en langtidseffekt, idet de imple-

menterer deres læringsudbytte over tid efter endt 

forløb”. De unge udvikler sig altså yderligere ved 

egen hjælp ved brug af det tillærte.

Kvalitativ emperi:
Uddrag af tematikker, som optog de unge under 

fokusgruppeinterviews: (se skema side 11)

Forskerne konkluderer heraf bl.a. at: 

”alle unge har ”rykket sig” overordentlig meget”… 

”Deres selvbillede og selvfortælling har ændret sig – 

de erkender, at det er deres historie sammen med 

EMPOWER4U, der har givet dem muligheder i livet”. 

Louise Tidmand, forsker, DPU, Aarhus Universitet. 

Udviklingen i forhold til at blive uddannelses- 

og beskæftigelsesparat:

Over 90% af de unge, der gennemfører EMPOWER4U 

og DRØMMEJOB er efter endt forløb enten i gang 

med en uddannelse eller i arbejde. Forskerne frem-

hæver indsatsens evne til ”at fastholde eller fremme 

de unges uddannelses- eller erhvervsstatus”,  

og konkluderer bl.a. at ”deltagelse i DRØMMEJOB  

har betydning for positiv udvikling i erhvervs/ 

uddannelsesstatus efter” forløbet og at ”mange  

i ledighed bliver erhvervs- eller uddannelsesaktive”.

Forskerne konkluderer endvidere bl.a. at: 

”DRØMMEJOB viser at have positive resultater, 

idet alle unge, der deltager…har forholdt sig  

aktivt til egen fremtid og italesat ønsker for  

den fremtid…i konkrete fremtidsplaner” 

Udviklingen i de unges self-efficacy (mestringsforventning):

10

”De unge…oplever et stort udbytte af at deltage  

i EMPOWER4U. Flere giver udtryk for, at det har 

ændret deres liv markant, så de i dag møder 

verden styrket på selvtillid/selvværd, med hand-

lingstillid, de tager ansvar og ejerskab til deres 

liv. Det kommer til udtryk på mange måder, men 

mest markant er det kommet til udtryk gennem 

de unges og mentorernes italesættelse af, at de 

unge har taget stilling til de relationer, som de 

har været i, og de er blevet bevidste om, hvilke 

relationer, der er gode og sunde for dem, og hvil-

ke relationer, der er det modsatte – og de har på 

baggrund heraf fravalgt dårlige relationer”.

Louise Tidmand, forsker, DPU, Aarhus Universitet. 

”Alle unge giver tydeligt udtryk for, 
at det for hver enkelt af dem har 
meget stor værdi at være blevet en 
del af det fællesskab, som de unge 
oplever at have til hinanden”
Louise Tidmand, forsker, DPU, 

Aarhus Universitet. 
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Milepæle og ressourcer, 
de unge trækker på 

Vedholdenhed 

Mod 

Øvelse om at have en drøm 

Mentor er en stor hjælp 

Styring af din tilstand 

At tage ejerskab 

At huske, hvor de kom fra og, 
hvor de er kommer til.

Hvis jeg kan, kan du også. 

Tematikker 

At tage og få ansvar 

At få chancen – 
at nogen tror på mig

At tænke på fremtiden 

At tro på sig selv 

At stå på egne ben

At overskride egne grænser 

At have handlestrategier 

Betydningen af relationer 

At være rollemodel

Kommer til udtryk konkret 

At blive forfremmet til job med ansvar 

At tage studentereksamen 

At vide, hvilken uddannelsesvej, 
man vil gå  

At flytte til studiebolig 

At blive en del af nye fællesskaber 
 
At skulle fremlægge foran andre 
 
At bede om hjælpe 

At have et godt team omkring sig
 
At kunne mærke relationer, der 
trækker dig ned og relationer, 
der er gode for dig  

At tage ud som frivillig og tale for 
andre børn og unge 

At være med som ungeteamleder

11

Definition på self-efficacy:
Selv-efficacy (mestringsforventning) er udviklet af psykolog Albert Bandura. Self-efficacy er et personligt tanke- 
og handleredskab, hvor det frem for de faktisk evner, mere er tankerne og troen på egne evner, der forårsager, 
at en adfærdsændring kan finde sted. Desto større den unges self-efficacy er, desto større er sandsynligheden 
for, at den unge kan håndtere forandringer og rent faktisk lykkes med dem. Self-efficacy måles i Cohens D,  
hvor lille effekt er op til 0,2, mellem effekt 0,3-0,5, med 0,4 som middel og stor effekt o,6-o,8.

Uddrag af tematikker, som optog de unge under fokusgruppeinterviews:

11
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AARHUS UNIVERSITETS FØLGEFORSKNING:

Hvordan vil du beskrive dig selv  
før EMPOWER4U?
“Jeg gik virkelig meget op i, hvad andre tænkte om 

mig. Jeg brugte vildt meget energi på at udstråle, 

at jeg havde styr på alt, selvom det ikke altid var 

sådan. Det resulterede tit i, at jeg ikke kunne mærke, 

hvornår mine ‘dårlige perioder’ var på vej. Det fik 

altid kontrollen over mig. Jeg kom ned i et hul og bad 

ikke om hjælp, når jeg havde brug for det.”

Hvordan vil du beskrive dig selv  
efter EMPOWER4U?
“Jeg har taget kontrol over mit liv. Ejerskab kan 

være ‘game-changing’! Jeg har fået en masse værktø-

jer til at ‘skrue’ på mit humør, f.eks. ved at ændre min 

kropsholdning eller mit overordnede toneleje. Forløbet 

har også lært mig værdierne i venskaber og givet mig 

nogle relationer, som jeg stadig, den dag i dag, bruger 

til at spare med, hvis der sker nogle store ting i mit liv.”

Hvad er det, der gør, 
at EMPOWER4U virker?
“Man lærer teorien bag, og det bliver nemmere at 

huske den, fordi man lærer igennem leg. Forløbet 

giver venskaber og relationer, som er svære at slippe, 

hvis de virkelig matcher. Det er en speciel oplevelse, 

som man ikke bare sådan lige glemmer.”

Hvordan ser du på din fremtid i  
forhold til uddannelse og job?
“EMPOWER4U har hjulpet mig helt vildt meget i 

forhold til uddannelse og job! Jeg læser lige nu til 

pædagog på seminariet. Det er mit drømmestudie, 

og jeg vil gøre alt for at gennemføre det!”

12

CASES / EMPOWER4U     DRØMMEJOB / TOBIAS 24 ÅR, HOLD 1.

TOBIAS HAR TAGET EJERSKAB 
OVER SIT LIV OG FREMTID
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AARHUS UNIVERSITETS FØLGEFORSKNING:  

Hvordan vil du beskrive dig selv  
før EMPOWER4U?
“Før var jeg en meget usikker og nedslået pige, 

som ikke var særlig social. Selvom jeg følte, at jeg 

havde venner, var jeg aldrig sammen med dem, for-

di jeg ikke følte, at jeg var velkommen hos dem. Jeg 

var aldrig klar på at ændre, hvem jeg var. Jeg var 

der bare uden egentlig at være der - altså jeg var 

der fysisk, men aldrig helt mentalt.”

Hvordan vil du beskrive dig selv  
efter EMPOWER4U?
“Nu er jeg en glad pige, som er klar til at arbejde 

med de ting, som jeg stadig kæmper med. Jeg har 

fået nogle gode venskaber, og jeg er blevet langt 

mere social. Jeg er blevet mere sikker på, hvem jer er 

som person, og hvad jeg er i stand til at gøre i mit liv.”

Hvad er det, der gør,  
at EMPOWER4U virker?
“Det virker, fordi alle dem, der deltager, har en 

fortid med at være anbragt eller står midt i det 

kaos, der er, når man er anbragt. Man kan relatere 

til hinanden på et andet niveau end med andre.”

Hvordan ser du på din fremtid i  
forhold til uddannelse og job?
“Jeg ser mig selv som lærer om nogle år, når jeg 

starter på uddannelsen. EMPOWER4U har givet 

mig styrken til at tro på, at jeg kan gennemføre en 

uddannelse og blive lærer, selvom folk omkring mig 

siger, at jeg ikke er klar til det pres. Jeg glæder mig 

til at gøre min drøm til virkelighed.”

13

CASES / EMPOWER4U     DRØMMEJOB / SABRINA 19 ÅR, HOLD 2.

SABRINA HAR FÅET TRO PÅ SIG SELV
OG SINE EVNER SOM LÆRER

TOBIAS HAR TAGET EJERSKAB 
OVER SIT LIV OG FREMTID



14 15

EMPOWER4U     DRØMMEJOB

OVERBLIK OG REPRÆSENTATION 
Her kommer de unge deltagere fra = anbringende kommune

       = DELTAGENDE KOMMUNER
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OM BØRNEHJÆLPSDAGEN

Børnehjælpsdagen styrker de personlige og sociale kompetencer hos anbragte børn og udsatte 

unge i Danmark. De fleste bor i plejefamilier, på døgninstitutioner eller opholdssteder.

Vi står bag en lang række indsatser over hele landet. Vores arbejde består i legebaseret læring, 

fysisk aktivitet, samspilstræning og sundhedsfokus. Vi tager arbejdsmæssigt afsæt i Neuroaffektiv 

pædagogik, Positiv Psykologi og PERMA-modellen. Formålet med vores arbejde er at gøre de unge 

mennesker mere robuste og give dem bedre forudsætninger for at mestre deres eget liv. Dermed 

ønsker vi også at øge de unges chancer for at komme i arbejde (og fastholde det), gennemføre en 

uddannelse og blive selvstændige samfundsborgere. I 2019/20 fik 8.007 anbragte børn og udsatte 

unge fra hele landet direkte glæde af Børnehjælpsdagens arbejde. I 2018/19 var antallet 9.671 

børn og unge.  Læs mere på www.bhd.dk

15



www.bhd.dk

“Vi må hjælpe de unge     
  med at blive til nogen,  
  før de bliver til noget!”

Læs mere

www.bhd.dk/empower4u


