Projektbeskrivelse og tidslinje
Projektets mål er at styrke unge strafafsoneres adgang til uddannelse. Uddannelse er et afgørende
element i resocialisering og forebyggelse af recidiv blandt unge strafafsonere, fordi det skaber
adgang til et positivt fællesskab og sætter den enkelte i stand til at få en anden levevej end
kriminaliteten. Projektet har derfor som overordnet mål at bidrage til, at flere unge strafafsonere
deltager i uddannelsesforløb som en resocialiserende indsats. Det vil projektet gøre ved en todelt
indsats:
1) Udvikle et uddannelsesforløb i samarbejde med relevante organisationer og institutioner,
der skal styrke de frivillige, der er engagerede i besøgstjenester, mentorordninger o.l. i at
understøtte unge strafafsonere i at påbegynde og gennemføre uddannelsesforløb, mens
de afsoner.
2) For at kunne styrke de frivillige gennem uddannelsesforløbet vil projektet undersøge,
hvordan de unge, der afsoner straffe i Danmark, oplever deres uddannelsesmuligheder
under afsoningen. At skabe ny viden om, hvordan mulighederne opfattes af de unge
strafafsonere selv, skal bidrage til at både professionelle og frivillige kan tage denne viden
i brug til at udvikle og styrke deres indsats for gennem uddannelse at forebygge recidiv og
styrke resocialiseringen af unge strafafsonere.

Tidsplan for projektet
Projektet vil løbe fra 1. april 2021 til 31. juli 2023.
I april 2021 vil de første skitser til undersøgelsen blive udarbejdet, og i maj 2021 vil der blive
indkaldt til det første møde i projektnetværket.
I løbet af 2. kvartal af 2021 og 3. Kvartal af 2021 udarbejdes der et undersøgelsesdesign til
surveyundersøgelsen i samarbejde med netværket. Således vil surveyundersøgelsen i samarbejde
med netværket blive gennemført i 4. Kvartal 2021 og 1. kvartal af 2022. Samtidig afholdes også de
kvalitative interviews. Ydermere vil projektet deltage på Folkemødet i slutningen af 2. Kvartal 2022
for at åbne op for debatten på området.
Løbende med gennemførelsen af surveyundersøgelsen vil planlægningen af uddannelsesforløbet
starte. Derfor vil der i 2. kvartal af 2022 og 3. Kvartal i samarbejde med netværket blive
gennemført omfattende analyser af surveyundersøgelsen, mens projektnetværket tager hul på
arbejdet med uddannelsesforløbet. De første analyseresultater vil blive præsenteret på en
midtvejs-konference i 4. kvartal 2022, hvor man ligeså vil arbejde med uddannelsesforløbet i et
større forum med henblik på at sikre politisk bevågenhed fra andre interessenter, ministerier og
politikere.
I 4. kvartal af 2022 og 1. Kvartal af 2023 skrives en rapport på baggrund af surveyundersøgelsen
og de kvalitative interviews. I 2. kvartal af 2023 vil projektnetværket udarbejde sine anbefalinger til
løsninger, på baggrund af den skrevne rapport. Sideløbende vil projektnetværket fortsat arbejde
med udviklingen af uddannelsesforløbet. Ydermere vil projektet deltage på Folkemødet i
slutningen af 2. kvartal, hvor projektets resultater formidles og bruges som afsæt for debat.
Ligeledes iværksættes en online kampagne, som skal sætte fokus på, hvilke udfordringer
strafafsonere oplever i mødet med uddannelsessystemet for at skabe bredere offentlig debat.
I slutningen af 2. og starten af 3. kvartal i 2023 udgives rapporten, og samtidig færdiggøres
udarbejdelsen af uddannelsesforløbet. Både rapport, anbefalinger og uddannelsesforløb lanceres
ved en afslutningskonference i sommeren 2023 for relevante interessenter og politikere m.fl.

I slutningen af 2. og starten af 3. kvartal af 2023 vil uddannelsesforløbet køre for første gang med
deltagere fra forskellige organisationer, der alle arbejder med strafafsonere. Ligeledes vil der blive
afholdt en uddannelsesweekend for frivillige, som vil blive opkvalificerede i at undervise i
uddannelsesforløbet efterfølgende. Afslutningsvis vil der i juli måned i 2023 blive lavet
afrapportering på projektet.

Samarbejdspartnere
Perspektiv har allerede indgået en samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen omkring projektet.
Flere forskellige interesseorganisationer har givet interessetilkendegivelse, bla. Erhvervsskolernes
ElevOrganisation, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende,
Fængselsbesøgstjenesten og Primus Motor. Perspektivs bestyrelse er stadig i dialog med andre
interessenter.

Finansiering og økonomi
Projektet er finansieret af TrygFonden. For at komme helt i mål med projektet skal der dog hentes
yderligere finansiering hjem.
Til start ansættes to fuldtidsansatte, men projektet er budgetteret med, at der skal ansættes en
studentermedarbejder til at understøtte de to fuldtidsansattes daglige arbejde.

