OPGANG2-XL

Et brobygningsinitiativ med små og store drys erhvervsliv

Baggrund
Opgang2 har 30 års erfaring som alternativ læringsarena, hvor sårbare unge (primært aktivitetsparate) øger
robusthed og selvværd gennem værkstedsarbejde med drama, musik og billedkunst. I overgangen fra Opgang2 til
’den virkelige verden’ er det svært at fastholde og udvikle personlige og faglige sejre i nye arenaer. Dette skaber
stress og angst, og har for mange unge betydet, at de fortsætter i en aktiveringsspiral uden perspektiv.
INDHOLD
Derfor har Opgang2 i 2017 etableret brobygningsprojektet Opgang2 XL, der gennem samarbejde med kreative og
kulturelle virksomheder skal bane vejen for, at flere unge kommer i praktik, job og uddannelse. Virksomhedsrelaterede aktiviteter kombineres her med fortsat tilknytning til Opgang2s værksteder og til Opgang2s vejleder.
MÅLGRUPPE
Opgang2 XLs målgruppe er unge, der har været visiteret til ordinært Opgang2-forløb i en periode og nu vurderes
parate til brobygning mod videre aktivitet efter Opgang2.

Cabi proces-evaluerer OPGANG XL.
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Foreløbige resultater Opgang2 XL – en status efter 2 år
TENDENSER EFTER 2 ÅR
•

Opgang2 XL lykkes med at give deltagerne et personligt og fagligt perspektiv, så de efter Opgang2 forfølger
konkrete målsætninger i forhold til uddannelse/ beskæftigelse. Og lykkes således med at bryde den
aktivitetsspiral, flere deltagere har befundet sig i.

•

Flere unge, som har været i længerevarende virksomhedspraktik i eller udenfor den kreative branche, i
en position, hvor de udfører ufaglært arbejde på arbejdspladsen, motiveres til at søge mod uddannelse og
opkvalificering.

•

For nogle unge bliver Opgang2 XL et ’wake-up call’ i forhold til personlige barrierer, der står i vejen for at
starte uddannelse eller komme i arbejde, hyppigst social angst.

•

Nogle af de unge der er er visiteret til ordinært Opgang2-forløb efter vi har etableret projekt Opgang2 XL,
bliver i løbet af forholdsvis kort tid ( 3 – 4 måneder) interesseret i virksomhedsrelateret aktivitet. De oplever
det som spændende og trygt, at denne kan kombineres med fortsat deltagelse i Opgang2s værkstedsarbejde.

•

Opgang2 XL har smittet positivt af på hele Opgang2s tilbud: De unge, som er i gang med XL-aktiviteter
inspirerer alle andre unge i Opgang2. Og de kunstnere, der leder Opgang2s værksteder, er engagerede i at
pege på gode praktikmuligheder, særlige talenter, de får øje på, og muligheder for eksponering i branchen.
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SAMLET OVERSIGT XL-DELTAGERE 2017, 2018
Navn

Mdr. i
Opgang2

XL aktivitet

XL Netværksmøder
/Efterværn

Nuværende aktivitet
efter Opgang2

A

26

Virksomhedspraktik lyd- lysfirma

Deltager

Uddannelse
scenetekniker

B

41

Virksomhedspraktik teater.
Virksomhedspraktik hostel.
Virksomhedspraktik café.

Deltager/Efterværn

Uddannelse VUC,
10. klasse

C

14

Virksomhedspraktik kaffebar.

Har deltaget

Uddannelse - HF

D

14

Virksomhedspraktik Aarhus Universitet.
Virksomhedspraktik oplevelsescenter

Deltager

Uddannelse - HF

E

28

Virksomhedspraktik dagligvarebutik

Deltager

Virksomhedspraktik
hotel

F

30

Virksomhedspraktik musikforretning.
Bor i Haderslev
Virksomhedspraktik teater. Gennemførelse af
egen kunst-produktion.

Uddannelse, Sonic
College, lyddesigner

G

11

Virksomhedspraktik teater

Deltager sjældent

Virksomhedspraktik
teater

H

41

Deltager/Efterværn

Virksomhedspraktik
café

I

24

Deltager

Udredning

J

Enkeltfag på VUC/ matematik.
Virksomhedspraktik på teater/
scenografiproduktion.

Deltager

K

Ekstern arbejdsplads ved
spiludviklingsbureau. Diverse grafiske
bestillingsopgaver

Deltager sjældent

L

Pt XL-aktivitet på pause. Måske praktik i
børnehave, medio 2019

Deltager

M

Virksomhedspraktik ved lys- og lydfirma.
Pt sygemeldt

N

Selvbetalt uddannelse Eventkoordinator.
Virksomhedspraktiker: spillested,
eventbureau og lys-lydfirma

Deltager

O

Virksomhedspraktik Godsbanens Åbne
Værksteder, opstart primo 2019

Deltager

P

Virksomhedspraktik hos akustisk teknolog.
Opstart medio 2019

Deltager

Q

Virksomhedspraktik spillested.
Opstart marts 2019

Deltager

R

Afklaring vedr kommende
virksomhedspraktik, forår 2019

Deltager

S

Afklaring vedr kommende
virksomhedspraktik, medio 2019

Deltager

*N
 ote: Denne liste rummer alle unge, som har været direkte involveret i XL-aktiviteter. Ikke alle har dog haft en Opgang2 XL-bevilling men
en bevilling til ordinært Opgang2-forløb da Opgang2-XL først har fået eget tilbudsnummer medio-2018.
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XL Principper
•

’Kendskab og tillid’ – princippet: Al visitering til Opgang2 XL sker via Opgang2 U-spor. XL bygger sin samlede
aktivitet på et længerevarende hverdagskendskab til de unge, som opbygger gensidigt kendskab til styrker og
udfordringer og opbygger tillid og respekt.

•

’Fælles målsætning’ – princippet: XL etablerer og italesætter en fælles målsætning med den enkelte unge
om at bryde en eventuel perspektivløs aktiveringsspiral med tilbud efter tilbud, nederlag efter nederlag.

•

’Hvem vil du være’ – princippet: XL er en eksistentiel undersøgelse af identitet og livsmuligheder og tager
afsæt i en forståelse af, at afklaring af individuelle job-/ uddannelsesmuligheder rummer meget andet end
blot faglige afklaringer: Hvilken økonomi vil du gerne have? Hvilket slags liv, vil du have? Hvem inspirer dig/
hvem vil du gerne ’ligne’?

•

’Det gode match’ – princippet: XL inddrager en lang række parametre omkring ’det gode match’ mellem den
enkelte unge og en konkret virksomhed: For eksempel relevante opgaver, relevant virksomhedskultur, personlig god kemi, overskuelig geografi.

•

’Bagdørs’ – princippet: Den enkelte unge skal vedvarende tilbydes mulighed for at kunne trække sig og sige
fra overfor nye udfordringer. Netop dén mulighed skaber tryghed til at kaste sig ud i konkrete aktiviteter.

•

Ung-til-ung’ – princippet: Rollemodeller og ligesindede inkluderes i XL-aktiviteter på en række niveauer.

•

’Langsommeligheds’- princippet: XL baserer sig på en forståelse af, at menneskelig udvikling tager tid.

OPGANG2-XL - et brobygningsinitiativ med små og store drys erhvervsliv

s5

I DET FØLGENDE PRÆSENTERES DE FIRE INDSATSOMRÅDER, SOM ENKELTVIS OG I
KOMBINATION UDGØR OPGANG2 XL:
1.
2.
3.
4.

Integration af erhvervslivet i Opgang2
Tre Opgang2 fagligheder: kunstner, agent/ virksomhedskonsulent, vejleder
Vejledningens samtalerum
Fællesskab og tryghed

1. Indsatsområde - Integration af erhvervslivet i Opgang2 XL
Opgang2 XL integrerer meningsfyldt ekstern arbejdserfaring med de kunstbaserede forløb i Opgang2s værksteder, så den unge understøttes i at videreudvikle faglige og personlige kompetencer uden for Opgang2. Og derigennem får et perspektiv, som udstikker en vej mod job/ uddannelse.
Opgang2 XL arbejder med tre forskellige typer af virksomhedsrelationer, som de unge kan engageres i: Virksomhedsbesøg, opgaveløsning for eksterne virksomheder og praktikophold. Vi har struktureret disse forskellige typer
af engagement i en virksomhedstrappe.

PRAKTIK I VIRKSOMHEDER

FIG. 1: VIRKSOMHEDSTRAPPEN

• I den kreative branche
(Opgang2 finder praktik)

OPGAVELØSNING
FOR VIRKSOMHEDER
• Kunstneriske bestillings
opgaver fra virksomheder
som løses på Opgang2

VIRKSOMHEDSBESØG
• Besøg på virksomheder og
kulturinstitutioner

• Udenfor den kreative branche
(Jobcentret finder praktik,
Opgang2 er backup med
fællesskab, tryghed og evt.
efterværn)

• Kunstneriske bestillings
opgaver fra virksomheder
som løses på virksomheden

• Besøg fra virksomheder og
kulturinstitutioner
• Besøg fra tidligere Opgang2deltagere
• Ekstern, individuel arbejdsplads
på en virksomhed

Alle praktikker er tilrettelagt med en indledende snusepraktik af ca. 14 dage. Praktikkerne har forskellig fylde
og længde, både hvad angår timetal pr uge og varighed, og kan kombineres med deltagelse i værkstedsarbejde i
Opgang2.
Aktivitetstyperne i virksomhedstrappen fungerer som muligheds- og afklaringsrum, den enkelte deltager kan gå
ind og ud af i kortere eller længere tid – suppleret af værkstedsarbejde i Opgang2.
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FØLGENDE VIRKSOMHEDER/ INSTITUTIONER HAR FORELØBIGT VÆRET DEL AF PROJEKT XL:
Campfire & co Reklamebureau

Fastaval Rollespil-festival

Meganørd Spiludviklingsbureau

Thalias Tjenere Teater

DrumCity Trommebutik

Svalegangen Teater (i samarbejde med kommunal
virksomhedskonsulent)

Lumen Lyd-, og lysleverandør, primært til turné.
Radar Spillested
Cultureworks Eventbureau
Sydhavnen Eventforening
Filuren Børneteater
Aarhus Teater
Katapult Teater
CABI Konsulenthus
AROS Kunstmuseum
Logen Sct. Stefan
ABakustik Akustisk specialist virksomhed
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Sleep-in Hostel (i samarbejde med kommunal
virksomhedskonsulent)
Streetcoffee Kaffebar (i samarbejde med kommunal
virksomhedskonsulent)
Spiselauget Restaurant (i samarbejde med
kommunal virksomhedskonsulent)
AqauWorld Oplevelsescenter (i samarbejde med
kommunal virksomhedskonsulent)
Aarhus Universtet Laboratorium (i samarbejde med
kommunal virksomhedskonsulent)
Scandic Hotel (i samarbejde med kommunal
virksomhedskonsulent)
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2. Indsatsområde – Tre Opgang2 fagligheder
Opgang2 er den base, hvorfra de unge bevæger sig ud i verden, og som de kan vende tilbage til, hvis de har behov
for det. En slags back-office for Opgang2 XL.
Opgang2 er et mindre sted, hvor de unge føler sig trygge og hvor der kan handles hurtigt, både når der opstår
muligheder og udfordringer. Den brede faglighed og den tætte kontinuerlige kontakt bidrager progressivt til de
unges forløb.
DE TRE FAGLIGHEDER
I Opgang2 har de unge tilknyttet en værkstedsleder og en vejleder. Når en ung overgår til XL-forløbet, får de
derudover en Opgang2 agent/virksomhedskonsulent tilknyttet.

FIG. 2: TRE FAGLIGHEDER - SAMMENHÆNGENDE INDSATS Á LA OPGANG2

KREATIVITETEN
VÆRKSTEDSLEDER

Alle værkstedsledere i Opgang2
er kunstnere med et eget virke
udenfor Opgang2. De er således
alle bærere af stor viden omkring
livet som freelance kunstner.
Værkstedslederne kan desuden
give sparring på konkrete faglige
udfordringer, den unge støder på i
arbejdet på en ekstern virksomhed.

MENTOR/
ERHVERVSVEJLEDNING
VEJLEDER

BROBYGGER TIL
VIRKSOMHEDER
AGENT

Vejlederen er den gennemgående
person, der arbejder med de unges
karriereplan. Vejlederen fungerer
som mentor i virksomhedsforløb og
i overgang til uddannelse, og er ofte
den person, som de unge knytter
sig til, fordi de oplever kontinuitet
og tryghed. Vejlederen er ligeledes
bindeled til jobcentret og til andre
professionelle omkring den unge
(bostøtte, psykolog etc.)

Agenten åbner døre i kreative virksomheder - både
i forhold til de unge, der skal sælge deres kunst
eller kompetencer på virksomheder og i forhold
til at etablere virksomhedskontakter i relation til
praktikophold. Det er ligeledes agentens opgave
at bringe virksomhedens perspektiv ind i samtaler
med XL-deltagerne. Agenten er således både
agent for de unge i virksomhederne, men også
agent i Opgang2 for virksomhedernes perspektiv
på branchen og på det at have en praktikant.
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3. Indsatsområde - vejledningens samtalerum
Opgang2 XL vil forene den enkelte unges drøm og fokus på kunsten som levevej med en realisme, der handler om
selvforsørgelse, uddannelse og arbejde. Her har samtalerne mellem vejleder og den unge afgørende betydning.
Nøgleordene for samtalen mellem vejleder og den unge er anerkendelse, struktur, mål (kunst vs. selvforsørgelse)
samt klarlægning af hvad, der blokerer. Og der italesættes personlige, sociale og faglige erkendelser. Samtalerne
mellem vejleder og unge i Opgang2 har fokus på to spor:
FIG. 3: VEJLEDERENS SAMTALERUM / SAMTALER I TO SPOR

DRØMMESPORET
/KUNSTSPORET
Gå efter din drøm.
Hvem vil du
gerne være?

SELVFORSØRGELSESSPORET
/RUGBRØDSSPORET
Du skal have fundet
et arbejde, som du
skal kunne leve af.
Hvordan vil du
forsøge dig selv?

Det er en central pointe, at der italesættes en bevidsthed om, at den enkelte unge IKKE står overfor et valg mellem et ’enten-eller’ men kan forfølge et ’både-og’ i forhold til drømmespor og selvforsørgelsesspor.
Når den unge overgår fra ordinært Opgang2-forløb til Opgang2 XL skærpes fokus på spor 2, og et delmål for samtalerne mellem vejleder og den unge er, at den unge bliver klar til at deltage i XL-relateret aktivitet.
I disse samtaler pågår en afklaring af, hvor tæt på eller langt fra spor 1, drømmesporet, praktikken skal være, for
at den unge kan se sig selv i den. Spørgsmål som: ”Hvilket arbejde skal du udføre for at kunne få brød på bordet,”
og i forlængelse deraf: ”Hvor langt væk, eller hvor tæt på din drøm skal det være, for at det kan forblive meningsfyldt for dig, i en grad så det kan fastholde din motivation?” bliver således omdrejningspunkter for etableringen af
den mest optimale praktik for den enkelte unge.
En model, hvor en deltager forfølger et forsørgelsesspor/rugbrødsspor gennem praktikophold uden for den kreative branche, bakket op af netværks- og mentoraktivitet i Opgang2 XL-regi, anvendes oftere, end vi tænkte ved
projektets start!
UDDANNELSE PARKERES, MEN BLIVER ALLIGEVEL ET MUST FOR DE FLESTE
De unge i Opgang2 har ofte haft nederlag på deres vej gennem skole- og uddannelsessystemet. Selv om de er
intelligente kan de ikke sig selv i en uddannelse. Derfor parkeres uddannelsesdagsorden, indtil de selv bringer
den på banen.
		
Hidtidige erfaringer i XL viser, at det ufaglærte arbejde, som de unge gennem virksomhedspraktikker oftest
præsenteres for i den kreative branche, efter kort tid bliver kedeligt for dem. Dette fører for disse unge til en erkendelse af, at uddannelse er en mulighed for på sigt at komme til at lave det, de drømmer om. For andre er det
ufaglærte så spændende, at de får mod på uddannelse indenfor faget.
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4. Indsatsområde - Fællesskab og tryghed
Opgang2 XL har for en række unge tydeliggjort hvilke personlige barrierer, der står i vejen for deres videre
karrieremæssige udfoldelsesmuligheder, hyppigst social angst.
Udover at introducere de unge for arbejdsfællesskaber via aktiviteter tilknyttet virksomhedstrappen,
arbejder Opgang2 XL derfor også med at introducere andre ungefællesskaber i Aarhus (fx en bokseklub,
Ungdomskulturhuset og Spot-festivalen).
Desuden er der etableret en netværksgruppe for alle XL-deltagere, som de kan forblive tilknyttet, så længe de har
behov for det.
MERE OM XL-NETVÆRKSGRUPPEN
Gruppen mødes én gang om måneden. Der er solid opbakning til XL-netværksmødet med stort deltagerfremmøde hver gang.

FIG. 4: XL- NETVÆRKSGRUPPEN RUMMER UNGE, SOM ER KNYTTET TIL XL-INITIATIVET PÅ 3 FORSKELLIGE MÅDER

PÅ VEJ I XL – FORLØB
Unge, som er i
aktiveringsforløb i Opgang2
på ordinær bevilling, og
som er på vej til at overgå
til Opgang2 XL-bevilling

DELTAGER I XL –
AKTIVITETER JVF
VIRKSOMHEDSTRAPPEN
Unge, som er visiteret til
Opgang2 XL og som er i
gang med individuel konkret
virksomhedssamarbejde – de
løser opgaver for en konkret
virksomhed eller er i praktik

I UDDANNELSE,
ARBEJDE ELLER
MÅLRETTET
AKTIVERING EFTER
OPGANG2
Unge, som er startet i
uddannelse/ ordinært
arbejde efter afsluttet
Opgang2 XL-forløb

Formen er en rundbordssamtale, hvor alle efter tur fortæller om deres aktuelle situation i relation til XL. Det kan
være gode oplevelser i forhold til praktikken, i forhold til mennesker, de har mødt eller løsning af opgaver. Det kan
også være udfordringer, bekymringer og angst, som man har skullet tackle, eller står midt i.
De unge, som endnu ikke visiteret til Opgang2 XL er bekymret spørgende, nysgerrige og beundrende. De unge,
som er videre i uddannelse/ ordinært arbejde bidrager væsentligt som motiverende rollemodeller for alle de andre unge, som de kan spejle sig i og se en mulig fremtid i.
Der bliver også talt om økonomi, personlig branding, livet som selvstændig og vejen til selvforsørgelse.
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Fem tidligere og nuværende XL-deltagere fortæller om deres udfordringer og oplevelser
med Opgang2 XL:

Jacob
https://youtu.be/bxz0KClrB24

Julie
https://youtu.be/ExgcM9Qpp_o

Martin
https://youtu.be/SnGO6zxR5P4

Signe
https://youtu.be/xtBeSIFQ3r0

Silja
https://youtu.be/p4XMwHymzh0

Find links til alle fem film på www.opgang2.dk/XL
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