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Coop Crew - når fritid bli'r til fremtid
Vil du gerne have et fritidsjob i en butik, men ved ikke helt hvordan? Så er Coop Crew måske noget for dig.
Coop Crew er for dig, som har brug for en hjælpende hånd til at finde et fritidsjob. Sammen med andre
unge vil du komme i et træningsforløb i Fakta, hvor I skal afprøve, hvordan det er at have et fritidsjob i
Fakta. I lærer bl.a. at sætte varer på plads, sidde i kassen, kundeservice og meget mere. Når du har
gennemført forløbet, får du et diplom, som vil gøre det lettere for dig at søge et fritidsjob efterfølgende.
Forløbet består af seks moduler af fire timer, som gennemføres over seks uger.

MARIAGERFJORD UNGDOMSSKOLE er fra 2020 med i et projekt, som skal hjælpe udsatte unge til at få et
fritidsjob i samarbejde med Fakta.
Det er på mange måder et både grænseoverskridende og banebrydende projekt med samarbejde på tværs af
det offentlige skolesystem og en privat virksomhed. Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget 27.6 mio. kr.
til initiativet, som er et seksårigt udrulningskoncept, der løber fra 2019-2025.
MARIAGERFJORD UNGDOMSSKOLE deltager i dette projekt i samarbejde med Rebild Ungdomsskole.
Baggrunden for projektet er, at dét at have et fritidsjob både styrker arbejdsmarkedskompetencer og
uddannelsestilknytning, og også forebygger kriminalitet og anden risikoadfærd. Dette er netop målet med
Coop Crew, hvor udsatte unge deltager i seks moduler på seks uger i en fakta-butik. Her starter de unge med
at få og blive trænet i grundviden om at arbejde i butik, og hvilke kompetencer det kræver.
Denne grundviden gør, at de efter endt træningsforløb kan gå ud og bestride et fritidsjob som
servicemedarbejder eller blive elev i en detailbutik som fakta. Ungdomsskolen er med til at rekruttere de unge
og hjælpe dem gennem forløbet. Samtidig står vi for at følge op på de unge efter endt forløb og for at få
projektet forankret i kommunen efter projektperioden.

Ønsker du mere info om Coop-Crew, er du velkommen til at kontakte Mariagerfjord Ungdomsskole.
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