
  

Unge cykler sig til job og uddannelse 
For 6. gang skal kombinationen af cykling, virksomhedspraktik og fæl-
lesskab få unge med særlige udfordringer videre i livet. 

De unge har store begrænsninger i deres arbejdsevne og problemer med for 
eksempel misbrug, angst eller kriminalitet. Cykelprojekterne – der i Hedensted 
Kommune har kørt siden 2012 - har vist sig at have en god effekt. 72% af de 

unge er enten kommet i job eller uddannelse efter projektperioden.  

Denne gang gennemføres cykelprojektet i tæt samarbejde med brancheforenin-
gen for den danske vejgodstransport, ITD, der repræsenterer vognmænd, 
transport- og logistikvirksomheder. 

”Transport- og logistikbranchen mangler arbejdskraft lige nu og her, men også 
på sigt skal vi kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere til erhvervet. Derfor 
skal vi gøre de unge mennesker nysgerrige på, hvad der er af muligheder i 

branchen. Det kan ske gennem cykelprojektet med Hedensted Kommune, og 
partnerskabet mellem private virksomheder og det offentlige er unikt, og jeg er 
ikke i tvivl om, at projektets sammensætning med fysisk træning og personlig 
sparring koblet sammen med virksomhedspraktikker danner grundlaget for en 
succes”, siger Jo Madsen, chefkonsulent i ITD.  

ITD har omkring 40 medlemmer i Hedensted Kommune og de omkringliggende 
kommuner. ITD vil sammen med Hedensted Kommunes Ungeenhed sørge for 

praktikpladser til de omkring 15 unge deltagere, fx som lastbilschauffør, meka-
niker eller speditør. Hvis praktikken forløber tilfredsstillende, er der gode mulig-
heder for fast job eller læreplads.  
 
Projektet, som kaldes CYK18, løber fra december 2017 til juli 2018. Allerede fra 
januar består deltagernes hverdag af tre dage i virksomhedspraktik og 2 dage, 
hvor der trænes både fysisk, socialt og mentalt.  

 
Glenn er en af de deltagere, som gennem cykelprojektet for første gang i sit liv 
oplevede en egentlig succes. Da Glenn deltog i 2013 havde han sammenlagt 6 
års joberfaring men havde modtaget kontanthjælp de seneste tre år. Hans kæ-
reste var også på kontanthjælp og både deres fælles barn og Glenns søn fra et 

tidligere forhold var anbragt i familiepleje. Glenn har også selv i sin egen barn-

dom været anbragt udenfor hjemmet. 

I projektforløbet kom Glenn i virksomhedspraktik og fik efterfølgende ansættel-
se med løntilskud. Nogle måneder efter projektets afslutning fik Glenn ordinært 
arbejde, og det har han stadig. Både virksomhedspraktik, ansættelse med løn-
tilskud og ordinært arbejde er i øvrigt i transportbranchen. 

Glens succes har både smittet af på hans kæreste og deres fælles søn. Kære-
sten er i dag ansat i fleksjob, og parret har mere og mere samvær med deres 

søn, og de håber på, at han snart kan bo fast hos dem.  

”Nogle unge har brug for en helt særlig indsats for at få fast fod på arbejdsmar-
kedet. Fysisk og psykisk træning kombineret med virksomhedspraktik og men-
torstøtte har vist sig at være den rette opskrift for flertallet af de unge, der 
gennem årene har været med i vores cykelprojekter”, fortæller Henrik Alleslev, 

Formand for Udvalget for Beskæftigelse.   
 

Første skridt i CYK18 er, at de unge, som ønsker at være med på cykelholdet, 
søger om optagelse i projektet. Samtidig går jagten ind på praktikpladser i 
transportbranchen.  
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