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til unge 
Et fritidsjob hjælper dit barn med at få en bedre 

fremtid. Det giver selvtillid og uafhængighed at få 

erfaringer på en arbejdsplads, og det lærer dit unge 

menneske om stresshåndtering, samarbejde, disci-

plin og struktur. Alt sammen fordele når din datter 

eller søn skal uddanne sig eller finde et job.

Vi kan hjælpe jer på vej

Knæk koden har kontakt til arbejdsgivere, som tilby-

der de unge et fritidsjob og som gerne vil lytte til og 

vejlede de unge mennesker.

På den måde kan de få erfaringer, der er en stor 

hjælp, når de skal ud på det voksne arbejdsmarked 

eller i gang med en uddannelse. For mange unge 

betyder det, at de klarer sig bedre i skolen og dermed 

har større chance for at nå deres drømme.

Hvordan gør vi?

Vi skaber kontakt til gode lokale virksomheder, som 

vi stoler på. Virksomheder der har stærke værdier, 

og som er gode til at se mulighederne i et ungt men-

neske.

Vi hjælper de unge med at skrive CV og ansøgninger, 

ligesom vi tilbyder forskellige aktiviteter sammen 

med andre unge mennesker. Målet er at de unge får 

et fritidsjob og en succesfuld oplevelse på arbejds-

markedet.

Hvad laver dit barn, når det har et fritidsjob?

Der er regler for, hvad unge må lave på et fritidsjob. 

De kan f.eks. fylde varer op, rydde af, gøre rent, arki-

vere eller klare forskellige småjobs.

Når man er under 18 år, må man f.eks. ikke betjene 

maskiner, sidde ved kassen, arbejde med friture eller 

lave hårdt fysisk arbejde. Dit barn må maksimalt 

arbejde 12 timer om ugen, når skolen kalder og 35 

timer i ferieugerne.

Hvem er vi?

Projektet Knæk koden gennemføres af den social-

økonomiske virksomhed Integrations-Portalen ApS 

i tæt samarbejde med Vejle Erhverv, Business Vejle, 

erhvervslivet og virksomheder i nogle af Danmarks 

største erhvervsnetværk. 

Vi har en direkte kontakt til skole-, fritids- og social-

forvaltningen.  

Kontakt os på tlf. 2011 4113

www.integrations-portalen.dk

Har du en datter eller søn mellem 15 og 17 år, der drømmer 
om at få et fritidsjob?




