
Støttet af



Hvad er Boys on Track ?
Boys on Track er et 3 årigt drengeprojekt organiseret i Morsø Ungdoms-
skole. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og løber fra 1. januar 
2015 til 31. december 2017.
 
Formålet med projektet er at give drenge (og evt. deres fædre), der be-
finder sig i udsatte positioner, mulighed for (via forskellige tilrettelagte 
forløb) at tilegne sig nogle særlige faglige, praktiske, sociale og personli-
ge kompetencer og et positivt indhold i deres liv. 
 
Målet er, at drengene bliver i stand til at indgå i gode sociale relationer 
eksempelvis med deres fædre (hvis muligt) og/eller med andre unge, 
og at de opnår mere selvtillid og selvværd. Projektet skal gøre de unge i 
stand til at deltage i sociale fællesskaber blandt andet i det organiserede 
foreningsliv og/eller varetage et fritidsjob. 
På sigt skal resultaterne gerne være, at de unge drenge bliver i stand til at 
mestre eget liv og opnår positive handlekompetencer, således de også i 
fremtiden har de bedste muligheder for at gennemføre en ungdomsud-
dannelse og/eller varetage et arbejde.

VELUX FONDEN  er en almennyttig fond, der støtte videnskabelige, 
kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme et vidensba-
seret, oplyst, rummeligt, inkluderende og bæredygtigt samfund. 
I 2014 uddelte VELUX FONDEN 161 mio. kr. til almennyttige formål. 
VELUX FONDEN er stiftet i 1981 af civ.ing. Villum Kann Rasmussen, 
der udviklede det moderne ovenlysvindue VELUX® og etablerede VKR 
firmagruppen.



Primær målgruppe
Projektets primære målgruppe er drenge fra 6. til 9. klasse i Morsø Kom-
mune, som kommer fra socialt udsatte familier, selv er socialt udsat, og/
eller ikke deltager i fritidsaktiviteter. Drengene er kendetegnet ved et eller 
flere af nedenstående forhold: 
• De er en sag i Familieafdelingen
• De har problemer med at være i skolen—både fagligt og socialt
• Kontakten til en eller begge forældre er minimal eller ikke eksisterende
•  De vokser op i familier, hvor ressourcerne er små både de økonomiske, 

sociale og personlige
• De har sociale, personlige og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder
• De har lavt selvværd, er ensomme og isolerer sig
• De deltager ikke i foreningstilbud og har ikke noget fritidsjob

Hvad gør vi konkret ?
Har du kendskab til en ung dreng, der passer i målgruppen, så tag gerne 
kontakt til projektets vejledere, som så
• Vidensdeler med relevante fagpersoner
•  Via samtale med den unge og dennes forældre afklarer, hvilke behov 

vedkommende har
• Vurderer muligheden og behovet for at inddrage faderen
• Vurderer behovet for at inddrage en rollemodel
•  Matcher den unge med et særligt tilrettelagt forløb, hvor de har mulig-

hed for enten at udfolde sig indenfor deres interesseområde, eller hvor 
de blive udfordret på områder udenfor deres ”komfortzone”.

 
På de følgende sider ses eksempler på aktiviteter, den enkelte dreng kan 
deltage i. Det er muligt at indtænke andre aktiviteter end de nævnte, lige-
som et samlet forløb for én dreng kan indeholde elementer fra flere af de 
nævnte aktiviteter. 



Ungecoaching
De unge drenge kan mødes både enkeltvis og i 
grupper med en ungecoach. 
Hensigten er at styrke den enkelte unge, og give 
ham værktøjer, som han kan bruge til at tackle 
de problemer, han får og har i livet. Målet er at 
udvikle selvværd og selvtillid og opbygge funda-
mentet til gode sociale kompetencer. 

Teambuilding
Teambuilding á la ”B.S. for drenge” er et forløb, 
hvor drengene bliver udfordret og kommer ud 
af deres ”komfortzone”. 
De kan prøve kræfter med forskellige fri-
luftsaktiviteter som f.eks. Kajaktur, wind–
surfing, kajakpolo, vandski, klatring, rap-
pelling og bygning af bivuakker. Desuden 
kan en ”overlevelsestur”, hvor de tillærte 
færdigheder benyttes være en del af forløbet. 
Målet er, at drengene lærer værdien af at sam-
arbejde, de udvikler sig personligt og socialt, og 
de får nye kompetencer, de kan tage med sig videre 
i livet.

Foreningsinddragelse
Hensigten er at inddrage foreningslivet til at præ-
sentere drengene for forskellige aktiviteter.  Det 
kan enten være individuel orienteret, hvor en eller 
flere foreninger kan inddrages, hvis en ung har en 
specifik interesse for en særlig aktivitet, eller det 
kan være mere gruppeorienteret, hvor forskellige 
foreninger præsenterer en gruppe drenge for for-
skellige aktiviteter. Hensigten kan her være at finde 
frem til, hvor den enkeltes kompetencer er og give 
dem succesoplevelser ved at være en del af et fællesskab. 



Livredderuddannelse
Udbydes i samarbejde med Jesperhus Svøm-
mehal, hvor de unge drenge har mulighed 
for at få en uddannelse som juniorlivred-
der. Med uddannelsen er der gode mu-
ligheder for at få et fritidsjob i Jesperhus 
Svømmehal. Det vil være muligt at bygge 
videre på uddannelsen og få en uddannel-
se som søsportslivredder, hvilket også kan 
give muligheder for et sommerferiejob ved en 
af Kommunens mange strande.

Junior-friluftsvejleder
Et uddannelsesforløb hvor de unge får 
basisviden om friluftsliv. De uddannes 
eksempelvis til at kunne sejle havkajak 
og kano og/eller de kommer omkring 
træklatring, vinterfriluftsliv og action 
dage. 
Uddannelsen har en fin sammenhæng 
med teambuildingsforløbet.

Kursus i servicefag
I samarbejde med Jesperhus tilbydes et inten-
sivt kursus i servicefag i Jesperhus Feriepark. 
Hensigten er både at give den unge nye 
kompetencer og skabe et netværk for den 
unge, som måske kan medføre et praktik-
forløb eller fritidsjob i eksempelvis Jesperhus 
Feriepark, men også i andre jobsammenhæn-
ge kan kompetencerne benyttes.



Far søn aktiviteter
Faderen eller anden signifikant mandlig 
voksen kan tænkes inddraget i de akti-
viteter, hvor det giver mening, og hvor 
deltagelsen har en positiv indflydelse 
på sønnens udvikling. Det kan enten 
være aktiviteter far og søn er sam-
men om eller aktiviteter, hvor sønnen 
viser faderen, hvad han har tillært sig 
af faglige og personlige kompetencer. 
1)  Det første tilfælde kan være et pro-

jekt, far og søn udfører sammen; ek-
sempelvis indenfor motorlærer eller andet 
område, de finder interessant. 

2)  I det andet tilfælde kan det eksem-
pelvis være, at sønnen har gennem-
ført et teambuildingsforløb eller 
en uddannelse som junior-frilufts–
vejleder og inviterer faderen med 
på en overlevelsestur. Her får 
sønnen rig mulighed for at vise 
faderen, hvilke kompetencer han 
har tillært sig, samtidig med, at han 
også kan lære faderen en ting eller to 
om friluftsliv. 



Rollemodeller
Der tænkes uddannet en gruppe ressourcestærke unge – piger så vel 
som drenge –  fra 14 år, som kan fungere som rollemodeller for den 
primære målgruppe. De ressourcestærke unge er kendetegnet ved et 
eller flere af nedenstående forhold:
•  De vil gerne gøre en forskel for andre unge og vil gerne gennemgå et 

uddannelsesforløb
•  De fungerer godt i skolen – fagligt og/eller socialt og er måske i gang 

med at gennemfører en ungdomsuddannelse
•  De er ressourcestærke – har gode faglige, personlige og sociale kom-

petencer
• De er formentlig selv foreningsaktive

Uddannelse af rollemodeller
•  I samarbejde med relevante fagpersoner udvælges de unge piger og 

drenge til at være rollemodeller. 
•  Har de unge interesse for området får de en uddannelse som rolle-

modeller
•  Ønsker de yderligere at uddanne sig, er det muligt for rollemodel-

lerne på lige fod med den primære målgruppe at få en uddannelse 
som livredder, junior-friluftsvejleder, i servicefag eller måske som 
juniorleder

•  Når de unge rollemodeller har gennemført uddannelsen bruges de 
aktivt i projektet som rollemodeller/tutorer for den primære mål-
gruppe. 

 
Så kender du en ung, du tænker, kunne egne sig til at være rollemodel, må 
du meget gerne kontakte Ungdomsskolen herom. 
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