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Mål
I 2030 skal alle unge være
i stand til at gennemføre
en ungdomsuddannelse.
Det betyder i praksis, at alle
børn og unge skal kunne
læse, regne og skrive, når
de forlader skolen. Og de
skal have udviklet sociale og
personlige kompetencer, der
sikrer, at de er livsduelige. At
de er i stand til at skabe sig
et godt liv.

MÅLSÆTNING

I 2030 ER ALLE
UNGE I STAND TIL
AT GENNEMFØRE
EN UNGDOMS
UDDANNELSE

Egmont Fonden arbejder for at sikre
børn og unge mod ”nutidens fattigdom”
– mangel på læring og livsduelighed

15%

15%

AF DE 4,5 ÅRIGE HAR ET
SPROGLIGT NIVEAU SVARENDE TIL
EN GENNEMSNITLIG 3 ÅRIG 1
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PISA 2015
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EGMONT FONDEN
INVESTERER
CA. 100 MIO. KR.
OM ÅRET

AF DE 15 ÅRIGE KAN IKKE LÆSE
OG 13,6% KAN IKKE REGNE
GODT NOK TIL AT KLARE SIG PÅ
ARBEJDSMARKEDET ELLER PÅ EN
UNGDOMSUDDANNELSE 2

Om Egmont Fonden
Egmont Fonden er en erhvervs
drivende fond, som består af en
kommerciel del, som driver medievirksomhed og står bag fx Nordisk Film,
TV2 Norge og over 700 magasiner
og blade, og en almennyttig del, som
arbejder for at styrke udsatte børn og
unges læring og livsduelighed. Hvert
år går knap 100 mio. kr. af overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhed til de almennyttige indsatser i
Danmark og i Norge. Siden 1920 har
fonden uddelt omkring 2,8 mia. kr. til
samfundets udsatte grupper.

14%

AF 9. KLASSEÅRGANGEN FRA 2014
FORVENTES IKKE AT HAVE GENNEMFØRT
HVERKEN EN STUDIE- ELLER
ERHVERVSKOMPETENCEGIVENDE
UDDANNELSE EFTER 10 ÅR 3

Undervisningsministeriets profilmodel

FOKUS PÅ 3 PROBLEMSTILLINGER
Udsatte børn og unge er kendetegnet ved tre ofte sammenhængende problemstillinger

?

De er ofte i læringsvanskeligheder
og deres læringsbehov imødekommes
ofte i utilstrækkelig grad

De kommer ofte fra hjem med
utilstrækkelige forældrekompetencer

De har ofte et lavt selvværd og mødes
ofte med lave forventninger

KAPITAL
Bevillinger og
bevillingsadministration

Vores bidrag
For at opnå størst
mulig værdi af de
almennyttige indsatser bidrager vi
med kapital, viden
og netværk.

VIDEN

NETVÆRK

Kompetencer og viden internt
i fonden og hos eksterne
samarbejdspartnere

Bevillingsmodtagere
og andre samarbejds
partnere

Vi arbejder helhedsorienteret, sætter tidligt ind og involverer frivillige kræfter. Vi ejer hverken de problemer,
vi arbejder med, eller deres løsning. Vi ønsker samarbejde og synlighed for at øge effekten af vores indsats.

Redskaber
Vi bruger forskellige filantropiske redskaber
til at opnå vores mål så effektivt som muligt.
Vi følger op på indsatsen gennem klare
KPI’er, målinger og evaluering af resultater.

Barnet i centrum
Egmont Fonden sætter barnet i
centrum og skaber forandring for
og med det enkelte barn. Børn har
vigtig viden at bidrage med i forhold til deres egen og samfundets
udvikling.

Signaturprogram Lær for Livet – et læringsprogram for anbragte børn. Målsætningen
er over 10 år at sikre omsorgsfuld læring til 1000 anbragte børn, så de bliver i stand til
at gennemføre en ungdomsuddannelse. Programmet består af intensive læringsforløb,
en frivillig mentorordning og brobygning til børnenes skoler og hjem. Programmet er
finansieret i samarbejde mellem Egmont Fonden og kommuner landet over.

DONATIONER
Risikovillig afprøvning og udvikling af nye
indsatser eller skalering og spredning af
afprøvede indsatser

PARTNERSKABER
Dagsordensættelse og udrulning af større
indsats i tæt samarbejde med en eller flere
organisationer

SYNLIGHED OG NETVÆRK

SIGNATURPROGRAMMER
Nyskabende indsatser initieret af fonden,
som imødekommer uadresserede behov
hos børn og unge

SPIREPROGRAM
Risikovillig kapital til kapacitetsopbygning
af nye organisationer

VIDEN OG ANALYSE

Dagsordensættelse og understøttelse af
samarbejde og videndeling

Vidensbasering af støtten til udsatte børn
og unge

En Håndsrækning – en kombination af akuthjælp og lang
sigtet indsats til økonomisk udsatte børn og familier. Støtten
uddeles i partnerskab med organisationer, som er tæt på de
udsatte børn og familier i Danmark og Norge. 50 mio. kr. i
perioden 2017-2021.

EN HÅNDSRÆKNING
Direkte økonomisk støtte, som understøtter
barnets læring og livsduelighed

