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Hvad skal vi med et
Fairhus?
Vi står i en tid med en stigende psykisk
mistrivsel blandt unge, hvor alt for mange
føler sig ensomme, stressede og føler, at
de står udenfor fællesskabet.

Hvad er Fairhuset
som koncept?

Der er brug for handling og åbne fællesskaber – for alle. Fællesskaber, hvor unge
kan sænke skuldrene og strække sig efter
mere.Hvor unge bestemmer - og hvor nærværende ansatte hjælper med at få ting
til at ske. Et sted, hvor man kan udvikle
sig - hvor det er trygt og helt naturligt at
fejle. Et sted, hvor det er let at komme ind
og blive frivillig eller bare være – spille et
spil og være sammen med andre. Et sted
for alle unge.

• Et navn og en fælles visuel
identitet
• En fælles opgave
• Fælles værdier
• Fælles metoder
• Tre aktivitetsgrene

Fairhuset har en lige linje til det grundlag, som George Williams startede YMCA
på, og til KFUM og KFUK’s kerneopgave:
Nemlig altid at være dér, hvor børn og
unge er og blive ved med at finde nye svar
på de behov, børn og unge har. YMCA er
verdens største ungdomsorganisation,
der dagligt arbejder for youth empowerment på tværs af 120 lande. 60 millioner
børn og unge møder på årsbasis YMCA
gennem meningsfulde aktiviteter i 12.000
lokale afdelinger. KFUM og KFUK er den
danske gren af bevægelsen med mange
års erfaring med unge, frivillighed og
fællesskaber.

Hvorfor hedder det
Fairhuset?
Navnet bærer fortællingen om,
hvad vi vil møde unge med, og
hvordan vi er sammen. I Fairhuset får alle en fair chance.
Vi arbejder for at være fair i den
måde, vi er i verden på, både i
hverdagens små fællesskaber og i
det store samfundsfællesskab.

Velkommen i Fairhuset!

Hvad er Fairhuset?
• Fairhuset er fysiske mødesteder for unge, hvor unge sætter dagsordenen for husets
aktiviteter, indretning og daglige liv.
• Fairhuset er åbent for alle uafhængigt af køn, seksualitet, religion, etnicitet, nationalitet samt økonomisk og social situation.
• Fairhuset etableres i en række danske byer.
• Målgruppen er unge i alderen 13-25 år.
• I alle Fairhuse arbejder ansatte og frivillige ud fra fælles værdier og metodik.

Martin Thomsen · formand, KFUM og KFUK
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Randi Vestergaard · næstformand, KFUM og KFUK
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Nationalt koncept
– lokalt værtskab
KFUM og KFUK i Danmark er værter for Fryshuset i Danmark og udfolder værtsskabet i konceptet Fairhuset. Værtskabet deles med lokale Fairhuse, hvor konceptet får
konkret liv og tager farve af den lokale kontekst. Nationalt defineres rammer, værdier og
metodik for Fairhuset, men de enkelte Fairhuse skal ikke ligne hinanden, da lokalsamfund er forskellige ligesom unge, der lever her. Ét Fairhus kan have et lydstudie og musik
i fokus, et andet kan have klima og bæredygtighed i fokus for dets aktiviteter og et helt
tredje kan have kunst og kultur. Det er de lokale behov blandt unge, som afgør dette.
KFUM og KFUK er stærkt forankret i danske lokalsamfund og er vant til at arbejde helt
lokalt. Vi samarbejder altid bredt med lokale initiativtagere i opstarten af et Fairhus, så
vi sikrer, at Fairhuset fra starten bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Fairhusets værdier
Åben

Fairhuset er åbent for alle uafhængigt af
køn, seksualitet, religiøs identitet, etnicitet, nationalitet og økonomisk situation.
Vi arbejder for alle unges ret til at leve
som hele mennesker.

Fairhusets opgave
• Vi kæmper for alle menneskers
ret til at leve og udvikle sig som
hele mennesker

Modig

• Vi skaber åbne og trygge fællesskaber, hvor unge bliver set,
hørt og bekræftet

Vi kæmper for, at unge skal blive set og
hørt både lokalt og globalt. Vi lytter til
unges ideer, behov, tro og drømme. Vi er
i konstant forandring og har mod til at
handle på de aktuelle behov, vi møder i
vores egne fællesskaber og i samfundet.

• Vi er her for alle unge og har
særligt fokus på at invitere dem
af os ind, der er i risiko for at stå
uden for fællesskaber

Udviklende
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Fairhuset giver unge mulighed for at
udfolde sig og udvikle deres evner og
talenter i fællesskaber med andre. Vi
arbejder for at give unge tro på sig selv
og værktøjer til at påvirke deres egen
fremtid.

Fair

Vi mener, at alle mennesker er skabt med
lige værdi og skal have en fair chance for
at udvikle sig som hele mennesker. Fairhuset kæmper for en fair verden - både i
det små og i det store.

Tryg

Fairhuset skaber trygge fællesskaber,
hvor unge bliver bekræftet, hørt og
udfordret, så de får mod til at være sig
selv og tage ansvar for andre. Indenfor
trygge rammer får unge frihed til at skabe
aktiviteter, som de selv vil deltage i. Voksnes rolle er først og fremmest at være
rammesættere, vejledere og supportere.
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Info om KFUM og KFUK
KFUM og KFUK er en KFUM og KFUK er en landsdækkende ungdomsorganisation,
som er en del af YMCA, verdens største ungdomsorganisation. Vi skaber
fællesskaber, hvor børn og unge oplever at blive mødt og anerkendt af nærværende
frivillige og ansatte, så de kan være sig selv, gøre en forskel for andre og arbejde for
en bedre verden. Vi ejer bygninger i flere byer og har bl.a. Børnehøjskoler, caféen
Fairbar i Aarhus og Tante Andantes Hus i Lemvig. Vi afholder lejre, festivaler og lokale
aktiviteter for børn og unge og når gennem vores arbejde hvert år 65.000. Vi har 9.000
medlemmer fordelt på mere end 100 lokalforeninger i hele landet, der understøttes af
en landsorganisation.

Advisory board

Foto: Rikke Horsted Kjær

KFUM og KFUK´s Hovedbestyrelse

Generalsekretær

Projektchef

Nationale Fairhus-ansatte

Lokale Fairhus-ledere

Frivillige

Lokale
ansatte

Lokalt
startup team

Unge som eksperter
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Fairhusets metoder

UngeCrew – det første fritidsjob

Unge stemmer bestemmer

I Fairhuset hjælper vi unge i gang på arbejdsmarkedet. Vi ansætter lokale unge i 6 måneder
ad gangen i 100 timer, hvor de bliver en del af
UngeCrewet i det enkelte Fairhus.

Fairhusets arbejde tager altid afsæt i en behovsanalyse blandt
lokale unge, som danner udgangspunkt for at etablere relevante
aktiviteter sammen med de unge. Fairhusets rammer og aktiviteter er i konstant forandring, så de altid matcher unges behov,
drømme og interesser.

Her får de deres første erfaring med at være på
en arbejdsplads – hvad snakker man om i frokostpausen, hvordan tager man ansvar, hvad er en god
kollega. De varetager både praktiske opgaver samt
er ansvarlige for aktiviteter i huset. Opgaverne
tilpasses det enkelte Ungecrew. Samtidig prøver de
at få deres første løn og erfaring på CV’et.

Det gode værtskab

I Fairhuset byder vi hinanden indenfor og er gode værter overfor
hinanden og nye unge i huset. Det gode værtskab er et bærende
element i Fairhusets kultur, og der arbejdes med at inkludere
nye unge i værtsskabet.

Ungt ansvar – voksent nærvær

UngeCrewet spiller en central rolle i Fairhuset. De
er med fra starten ved behovsanalysen og i selve
oprettelsen af et Fairhus i deres lokalområde. De
bliver ambassadører og kontaktskabere til unge
i lokalmiljøet. Vi mener det, når vi siger, at vi vil
være et hus for ALLE unge. For at komme med i
UngeCrewet skal de sende en ansøgning og deltage
i en jobsamtale, så de får deres første erfaringer
med jobsøgning, hvor der er plads til sparring og
en god snak om oplevelsen efterfølgende. Efter de
6 måneder får de støtte og vejledning til at finde et
nyt fritidsjob, hvis de har et ønske om det.

I Fairhuset møder unge nærværende ansatte, der tager unges
engagement og drømme alvorligt. De ansatte understøtter og
bakke op, mens det er unge, der bestemmer husets aktiviteter.
Frivillige og ansatte varetager først og fremmest de betydningsfulde opgaver at bygge tillid og relationer, at give værktøjer,
vejledning og opbakning til de, som har brug for det, samt at
give liv til unges selvstændighed, livsmod og handlemuligheder.

Radikale på samarbejde

Fairhuset står for et radikalt samarbejdsfokus og indgår i mange
forskelligartede samarbejder med lokale og nationale partnere. Formålet er at sikre vedvarende kvalitet, kompetencer og
troværdighed i indsatsen.

Aktivitetsgrene
Fairhuset kendetegnes først og fremmest af tilgangen til unge, som er udfoldet i
de fire metoder. De konkrete aktiviteter vil altid tage afsæt i de behov, drømme og
interesser, som lokale unge udtrykker. I Fairhuset forventer vi aktiviteter inden for
tre aktivitetsgrene:
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1

Aktiv fritid
og kultur

2

Samfundsengagement og peer
fællesskaber

3

Udvikling,
arbejde og
entreprenørskab
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Hvordan går
vi i gang?
Etablering af et lokalt Fairhus i faser:
1.	Forprojekt: Behovsanalyse af lokale unges
virkelighed og behov.

Et Fairhus etableres kun, hvis der er et behov lokalt. Som en del af behovsanalysen finder vi ud af, hvad indholdet i et Fairhus kunne være – et musikstudie, idrætshal, et syrum eller noget helt andet.

•
•
•
•
•

I Fairhuset mener vi at samarbejde er afgørende, hvis vi skal skabe de bedste
mødesteder for unge. Årene mellem 13-25 år er præget af mange overgange fra
grundskole til ungdomsuddannelse og videre til arbejdsmarkedet. Overgange er
ofte sårbare perioder, og derfor er der brug for at løfte i flok på tværs af aktører,
både i civilsamfundet, det offentlige og den private sektor. Vores tilgang er, at vi
vil samarbejde med det, der allerede fungerer godt og tilbyde nye supplerende
muligheder for unge lokalt, hvor unges behov ikke bliver mødt i dag. Når vi møder unge
i Fairhuset, er vores afsæt at forstå, hvad der er den enkelte unges behov – og på den
baggrund bl.a. skabe kontakt til andre lokale fritidstilbud, kommunale tilbud osv.
Vi er altid åbne for at lære nye samarbejdspartnere at kende, så tag endelig kontakt.

Lokalt start-up team findes
Samarbejdsaftale og dialog mellem lokale initiativtagere og landsorganisation
Behovsanalyse
Ansætte ungdomscrew (unge ansættes 100 timer i 6 måneder)
Dialog med flere lokale samarbejdspartnere

2.	Beslutning om 3-årig etablering af lokalt Fairhus
3. 	Opstartsprojekt: Det lokale Fairhus får liv med
konkrete aktiviteter i et 3-årigt opstartsprojekt:
•
•
•
•
•

Samarbejder

Lokalt start-up team findes
Økonomisk grundlag for opstartsprojekt
Lokal leder ansættes
De gode lokaler findes
Lokale samarbejdsaftaler

“Der er sket meget i mit liv siden
jeg begyndte at komme her.
Dårlige ting, psykiske ting, angst.
Der har jeg brugt stedet her til at
tale med den voksne, og så har han
lyttet til det. Udover musik har det
været et fristed til at tale om ting,
der er vanskelige”
– Ung fra Forandringshuset
i Norge

4.	Beslutning om fast etablering
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Det er bare at komme
her, så vil folk
hjælpe dig. Dygtige
folk, som bekymrer
sig om dig. Det finder
du ikke så meget af
ude, men det finder du
meget af herinde.
– en ung i Forandringshuset
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Et nordisk samarbejde
Fairhuset i Danmark er en del af et nordisk samarbejde med Fryshuset i Sverige og
Forandringshuset i Norge. Det giver os et stærkt fundament med viden, velafprøvede
metoder og konkrete koncepter, der har stor og dokumenteret effekt for mange unge.

Fryshuset er Sveriges største ungdomsorganisation, der har eksisteret siden 1984.
Fryshuset blev stiftet som en del af KFUM
i Sverige, men er idag en selvstændig
organisation. I dag findes Fryshuset på
8 lokationer i Sverige og møder årligt ca.
15.000 unge alene i Stockholm.

Det gør Fairhuset
• Styrker unges fysiske og
mentale sundhed
• Lader unge dyrke deres passion
og finde en vej i livet
• Er en øvebane for social udvikling

Hvilken forskel
gør Fairhuset?
Erfaringer fra Sverige og Norge viser, at mange unge finder fællesskaber,
fristeder og tro på sig selv i husene. Den ambition deler vi i Fairhuset. Her vises
koncepter, som har succes i Norge, og som man sagtens kunne forestille sig være
en del af Fairhusene alt efter behov og ønsker lokalt i Danmark.

Eksempel

Powerhouse er et koncept for ungt
entreprenørskab. Powerhouse-metoden
møder unges ideer og gør dem i stand
til at realisere deres egne projekter. I
Powerhouse får unge værktøjer, viden
og erfaringer til at påvirke og bygge en
bæredygtig fremtid.

• Giver en chance for at få det
første job
KFUK-KFUM Norge har siden 2017 haft
værtskabet for Fryshuset i Norge under
navnet Forandringshuset. Forandringshuset har haft kraftig vækst og findes på
11 lokationer. I 2021 mødte 20.000 unge
KFUK-KFUM igennem Forandringshuset.

– deltager i Powerhouse,
Forandringshuset Norge

• Giver unge tro på sig selv
og mod til at tage ansvar i
fællesskabet

Se mere om effekter her:
Ungdomscrew i Forandringshuset: https://youtu.be/GbHv-7H95xg

Link til Fryshusets effektrapport:
https://fryshuset.se/om-fryshuset/utvardering-och-rapporter
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”Det burde være noget, som alle
burde lære. Jeg følte at jeg blev mere
sikker på mig selv, når jeg var der.
Jeg fandt ud af, at jeg havde lidt
flere valgmuligheder end jeg troede.
Vi lærte at se tingene fra flere perspektiver – det var rigtigt godt.”

”Det er skønt at kunne snakke om
ting uden at skamme sig. For vi
snakker om emner som man oftest
ikke snakker om.”
– deltager i United Sisters,
Fryshuset i Sverige

Eksempel

United Sisters er mødesteder for piger
om holdninger, identitet og handlekraft.
Konceptet har stor effekt for pigernes
trivsel, fordi de oplever at være en del af
fællesskaber, får nye venner og relationer
til voksne forbilleder, samt opbygger
viden om de rettigheder og normer, der
påvirker deres liv og hverdag.
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Nysgerrig på
Fairhuset?
Kontakt Projektchef Gritt Rhinstrøm
på grk@kfum-kfuk.dk tlf. 3168 4470

eller

Udviklingskonsulent
Aja Lykke Heinze
på alh@kfum-kfuk.dk tlf. 5141 1000

www.fairhuset.dk
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