Alle skal med i den grønne omstilling, Aarhus
omstiller
Forslag fra Det Konservative Folkeparti
Forslaget retter sig mod sociale forhold og beskæftigelse

Hvad vil vi gerne opnå? Hvorfor stilles forslaget?
I det Konservative Folkeparti er vi tilhængere af at alle skal deltage i og bidrage til vores
samfundsmål generelt. Et af de vigtigste samfundsmål er den grønne omstilling, og
konkret her i kommunen er det f.eks. eksemplificeret ved bl.a. vores Klimaplan og Aarhus
Omstiller. Samtidig ved vi at gruppen af sårbare borgere har svært ved at blot at mestre
eget liv og livsmål, herunder især uddannelse, jobkvalificering og beskæftigelse
At komme uden for arbejdsmarkedet som voksen kan være vanskelig og tilbud
der passer, til den enkeltes udfordringer kan være det som gør forskelle for at det lykkes at
komme tilbage på arbejdsmarkedet på de rette vilkår.
Udfordringer som mestring af hverdagen, at lære at strukturer sin dag, at finde
motivationen til at komme hjemmefra, finde ud af hvad der interesserer den enkelte,
borger der har andet end ledighed som udfordring. Vi ønsker at give den enkelte et godt
grundlag for at tage hånd om eget liv, og egne beslutninger.
Samtidig ønsker vi et øget brug af eksterne aktør der kan afklare borgerne til det rigtige
næste skridt for dem i et tættere samarbejde med private aktører således af f.eks.
praktikpladser er solidt forankret i et længere samarbejde.
Det Konservative Folkeparti ønsker at der etableres et OPP samarbejde om en kombineret
omstillings- og beskæftigelsesindsats af især sårbare og udsatte på kontanthjælp.
Konkret forslår vi en bevilling til at etablere og drifte Genbrugs Laboratoriet, en omstillingsog beskæftigelsesindsats under Kompetencehuset/Aarhus Daghøjskole i et samarbejde
med private virksomheder og organisationer, og Aarhus Kommune. Intentionen er at
konceptet omkring Genbrugs Laboratoriet som OPP på beskæftigelsesindsatsen kan
inspirere til et øget samarbejde på området med alle byens daghøjskoler.
Målgruppen er især 25+år borgere i ressourceforløb, langtidsledige, borgere i afklaring i
forhold til fleksjob og kvinder med anden en etnisk baggrund end dansk. Partnere er
Aarhus Kommune/MSB, Kompetencehuset, Blå Kors, MidtVask AArhus, og en virksomhed
indenfor tøj- og/eller tekstilbranchen (forhandling er igangværende).
Med fokus på miljø og bæredygtighed sker dels en uddannelsesafklaring og
beskæftigelses opkvalificerende indsats af kontanthjælpsmodtagere og dels en styrkelse
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og opkvalificering af sårbare og udsatte ledige i.f.t. Job, uddannelse og hverdagsmestring
(Se præsentation).
Det undersøges desuden om aktiveringsindsatsen helt eller delvist kan rummes under
budgettildelinger til "Aarhus Omstiller", idet de ledige får et fagligt opkvalificeringstilbud der
både er meningsgivende, sætter mange fagligheder i spil og udbreder medborgerskabet i
kampen for et bedre klima og miljø. Aarhus Kommune får en stærk fortælling om, at i
Aarhus er alle borgere med i indsatsen for at indfri kommunes ambitiøse klimamål.
Der skal rummes mulighed for at indsatsen også kan inkludere voksne sårbare og udsatte
ledige på kontanthjælp 50+ år.
Aarhus Kommune/MSB etablerer et 4 årigt samarbejde med Kompetencehuset
derigennem de øvrige partnere i projektet, om dels at visitere unge til projektet under
ungeindsatsen og dels søges fonds- og puljemidler (som f.eks. STAR.dk), og der bidrages
desuden med såvel materialer, maskiner og undervisning fra de private aktører.
Målsætningen er at opmå 50% ekstern finansiering. Driftsomkostningerne finansieres via
MSBs køb af deltagerpladser.

Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer
Nøgletal:
-

Genbrugs Laboratoriet har løbende plads til 25 deltagere
Varigheden på et deltagerforløb er 13 til 26 uger
Ca. 60 ledige igennem pr. år
70% af deltagerne afslutter forløbet med en virksomhedspraktik
Genbrugs Laboratoriets driftsomkostninger 2 mio. kr. pr. år
Etableringsomkostninger 150.000 kr.(første år)

- Indtægt ved salg af egenproduceret produkter: 30.000 kr. det første år, 60.000 kr. det
andet år og 100.000 kr. det tredje år.
Der ønskes således bevilling til 2 mio.kr/år plus 150.000kr i etableringsomkostninger, dog
med en målsætning om at der opnås 50% ekstern finansiering via fonde mv.
Projektets effekt evalueres efter år 2 md henblik på evt. tilretning af koncept og målgrupper,
hhv. samarbejdspartnere.
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SYNOPS

Baggrund
De globale udfordringer omkring klima og miljø pålægger
menneskeheden et ansvar og forpligtigelse til at leve
bæredygtigt, og med omtanke for hvordan vi bruger jordens
ressourcer.
På makroniveau tager FN, WHO og verdens ledere hånd om
de store linjer. På mikroniveau er det enkeltindividets
beslutsomhed og initiativ der gør det virkeligt i dagligdagen.
Vejen hertil går gennem opbygningen af et fælles mindset,
hvor vi, rig som fattig, får et ejerskab og en tro på, at vores
handlinger som individer gør en forskel.
Miljøbevisthed og bæredygtighed er derfor et folkeligt
dannelsesprojektet der skal bygge på kultur, fællesskab og
sammenhængskraft.
Projektet Genbrugs Laboratoriet er et samarbejde mellem
midtVask, Blå Kors Genbrug, DK Company og daghøjskolen
Kompetencehuset.

Formål
Kompetencehuset - Aarhus Daghøjskole har i de
seneste 5 år sat fokus på miljø og bæredygtighed i sin
uddannelsesafklarende undervisning af unge på
kontanthjælp.
Dette har videreudviklet sig til et samarbejde med Blå
Kors Genbrug og Regionsvaskeriet midtVask, hvor
genbrugsvarer fra Blå Kors og kasserede tekstiler fra
hospitalerne skal indgå i en upcyclingsproces. Gamle
bukser, trøjer, håndklæder, lagner mm. skal syes om til
ny produkter.
Produkterne skal herefter distribueres og sælges i Blå
Kors Genbrug, i pop-up gårdbutikker på Skejby Sygehus
og på markedspladser i Aarhus og omegn

Projektet har titlen Genbrugs Laboratoriet og skal
etableres som en systue og et produktionsværksted på
daghøjskolen Kompetencehuset i Aarhus.
Projektet har et folkeoplysende udgangspunkt, hvor det
handler om at styrke og opkvalificere sårbare og udsatte
ledige i forhold til job, uddannelse og hverdagsmestring.
Samtidig med at målgrupperne forankres i en miljø- og
klimabevidst kultur, hvor der praktisk arbejdes med
bæredygtig produktion og salg.
Et forløb på Genbrugs Laboratoriet er et springbræt til job
og uddannelse inden for handel, service og industri.

Målgruppen
Genbrugs Laboratoriet er et tilbud til
aktiveringsparate unge, voksne i ressourceforløb,
langtidsledige, ledige fleksjobbere mm.
Den socialpædagogiske ramme gør forløbet særligt
relevant i forhold til borgere hvis væsentligste
problematik er manglende fodfæste i arbejdslivet.
Ofte med baggrund i angst, depression, stress eller
andre belastningstilstande. Det praktiske
produktionsmiljø gør også forløbet relevant i
forhold til borgere med manglende kendskab til
dansk kultur og arbejdsliv.

Produktionsmiljø
Genbrugs Laboratoriet er et pædagogisk faciliteret
produktionsværksted, hvor deltagerne modtager
personlig sparring og oplæring i håndværk og
virksomhedslære.

Tøjsortering/klargøring
Modtagelse af tekstiler fra Blå Kors Genbrug og
midtVask. Råvarerne sorteres, rengøres og lagerføres,
så de er klar til at indgå i en upcyclings proces.

Dagligdagen i Genbrugs Laboratoriet er praktisk
forankret i produktion og fremstillingen af upcyclede
tekstilprodukter, hvor der samtidig er et
helhedsorienteret perspektiv på deltagernes personlige
udvikling, deres sociale og kulturelle kompetencer.

Design/produktudvikling
Design af modeller, materialevalg og udarbejdelse af
arbejdstegninger, skabeloner mm.

Morgensang, foredrag, fællesspisning og deltagelse i
kulturarrangementer er derfor også en del af
dagligdagen på Genbrugs Laboratoriet.
Projektet består af fire værkstedsmiljøer:

Opskæring/sy-værksted
Plukke råvarer, klippe op og færdigsy kollektioner.
Salg/distribution
Pakke, prismærke, udstille produkter i butikker.
Planlægge markedssalg, kundebetjening og
ordremodtagelse.

- Med afsæt i en grøn og bæredygtig
produktion får borgeren viden om
recycling, ressourceudnyttelse,
anvendelse af ikke-miljøbelastende
produkter.
- Gennem tilberedning af mad til
fællesspisninger bliver det sat fokus på
sundhed, økologi og råvarer med et
lavt klimaaftryk.

Personlige og
faglige læringsmål
Et forløb på Genbrugs Laboratoriet er en
tværfaglig indsats, hvor hverdagsmestring,
trivsel, motivation, sundhed og kompetencer er
et løbende omdrejningspunkt i borgerens
udvikling.

- Opbygning af en kulturel og
fællesskabende identitet giver
borgeren et motivationsskabende
fundamentet til at udfordre egne
begrænsninger.
- Det praktiske læringsmiljø og
tilegnelsen af almene faglige
kompetencer bygger bro over til
ordinære virksomheder og baner vejen
for meningsgivende
virksomhedspraktik med reelle
jobåbninger.

Samarbejdspartneres bidrag til projektet
Blå Kors Genbrug er en af landets største butikskæder inderfor second-hand
tøjsalg. I Aarhus har Blå Kors en butik på Palüdans Møllers
Vej, og december 2021 åbnes en helt ny butik i den gamle
postfordelingscentral i Ankersgade.
Blå Kors leverer indsamlet tøj og tekstiler til Genbrugs
Laboratoriet. Upcyclede produkter fra Laboratoriets
sy-værksted videresælges i Blå Kors Genbrugsbutikkerne.
Blå Kors Genbrug stiller praktikpladser til rådighed for
projektets deltagere, hvor de kan arbejde med salg og
kundebetjening i butikkerne.
midtVask Aarhus er Danmarks største hospitalsvaskeri. De leverer
totalløsninger til regionshospitalet på uniformer, sengelinned,
hjælpemidler mm.
midtVask levere kasserede tekstiler til Genbrugs Laboratoriet.
midtVask videredistribuere upcyclede produkter fra
Laboratoriets sy-værksted, som sælges i gårdbutikker på
regionshospitalet i Skejby.
midtVask har 150 medarbejdere i Aarhus, og tilbyder
projektets deltagere virksomhedspraktik f.eks. i vaskeriet,
værksteder og logistikafdeling.

DK Company er et af Danmarks største multi-brands virksomheder inden
for tøj og mode. Firmaet stiller produktionsudstyr og design
bistand til rådighed for Genbrugs Laboratoriet. Det omfatter
blandt andet en komplet systue med industrisymaskiner,
overlocker, skæreborde og giner.
I forlængelse heraf tilbyder de også konsulentbistand
omkring design og produktion.
(Aftalen er under forhandling)
Kompetencehuset Aarhus Daghøjskole er Danmarks ældst eksisterende
daghøjskole. I mere end 35 år har skolen arbejdet med
folkeoplysning, afklaring og faglig opkvalificering af unge og
voksne i Aarhus. Daghøjskolen har i alle år haft et tæt
samarbejde med Aarhus Kommunen omkring sårbare og
udsatte ledige. Genbrugs Laboratoriet tager afsæt i disse
erfaringer og i daghøjskolens grundlæggende værdier om, at
personlig udvikling bygger på fællesskab, almendannelse og
kultur.

Nøgletal
Genbrugs Laboratoriet har løbende
plads til 25 deltager
Varigheden på et deltagerforløb er 13 til
26 uger
Ca. 60 ledige igennem pr. år
70% af deltagerne afslutter forløbet med
en virksomhedspraktik
Genbrugs Laboratoriets
driftsomkostninger 2 mio. kr. pr. år
Etableringsomkostninger 150.000
kr.(første år)
Indtægt ved salg af egenproduceret
produkter: 30.000 kr. det første år,
60.000 kr. det andet år og 100.000 kr.
det tredje år.
Al overskud ved salg går ubeskåret til at
støtte velgørenhedsarbejde inden for
børne- og ungeområdet.

Kontaktoplysninger
Kompetencehuset - Aarhus Daghøjskole
Søren Frichs Vej 40 D
8230 Åbyhøj
Telefon 86 15 96 99
E-mail info@kompetencehuset.com
Hjemmeside www.kompetencehuset.com
Kontaktperson
Nis Peter Nissen
Mobil 41 19 85 23
E-mail npn@kompetencehuset.com

