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PITSTOP 1 

AABENRAA KOMMUNE 

JOB OVER GRÆNSEN  
– FORMIDLING I 
GRÆNSELANDET

Grænsependling er en vigtig del af den lokale arbejdskraft i Sønderjylland. Alene i Aabenraa Kom-
mune er 8,9 % af alle ansatte tyske pendlere. Den modsatte vej er pendlingen markant lavere. For 
at få et mere afbalanceret arbejdsmarked hen over grænsen har de fire sønderjyske jobcentre, med 
støtte fra STAR, iværksat projektet ”job over grænsen”. Projektet skal formidle job på begge sider 
af grænsen. 

Resultaterne taler for sig selv. Projektmedarbejderen formidler over 100 personer på årsbasis. For-
midlingen lykkes, fordi der også er rådgivning om bosætning og alle mulige andre forhold omkring 
grænsependling. 

Erfaringerne fra projektet viser, at der er mange kulturelle barrierer og fordomme. Tyskere er po-
sitive og taler om fladt hierarki, ”hygge” ol. Danskerne har mest fokus på den lave bruttoløn frem 
for, hvad de rent faktisk får udbetalt efter skat.

Projektet viser, at jobcentrene har en relevant international rekruttering og formidlingsopgave 
som er vanskelig at løse, fordi denne opgave ikke er en del jobcentrenes opgaveportefølje.

 › BUDSKABER 

 › Nøglen til succes i international rekruttering og formidling er rådgivning om bosætning og dag-
ligdags problemer.

 › På trods af det store potentiale i international rekruttering og formidling har jobcentrene ikke 
midler tildelt til at løse opgaven.

 › Grænsependlernes kommuneskat afleveres 100 % til staten og udlignes kun i begrænset omfang 
tilbage.

Nikolaj Stage Jensen, kontorleder 
Aabenraa Kommune
nlj@aabenraa.dk
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PITSTOP 2 

AALBORG KOMMUNE 

IMPACT60  
– EN EFFEKTIV SOCIAL 
EFFEKTINVESTERING

I Aalborg Kommune har vi i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og anden aktør JobFOKUS 
skabt Danmarks hidtil største sociale effektinvestering Impact60. Målet er at få mindst 60 af 120 
psykisk sårbare aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i hel eller delvis selvforsørgelse. Den 
Sociale Kapitalfond investerer i projektet ved at betale JobFOKUS for indsatsen, og kommunen be-
taler udelukkende for effekt i form af jobskabelse og fastholdelse. Og det er med gode resultater. 

Kom og hør om overvejelserne, mulighederne, udfordringer og ikke mindst resultatet. På 
jobCAMP-galleriet møder I Frida Tarp, socialøkonomisk konsulent hos BusinessAalborg og Bjørn 
Salling, direktør hos JobFOKUS.

 › BUDSKABER 

 › Få en status på Impact60 – Danmarks hidtil største sociale effektinvestering inden for beskæfti-
gelse.

 › Sociale effektinvesteringer – hvilke muligheder giver det kommunen, andenaktøren og de le-
dige? 

Frida Tarp, socialøkonomisk konsulent
BusinessAalborg, Aalborg Kommune
frit@aalborg.dk
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PITSTOP 3 

GENTOFTE KOMMUNE 

FLEKSJOB:  
NY IT-PLATFORM  
REDUCERER LEDIGHED  
MARKANT

Siden januar 2019 har Jobcenter Gentofte anvendt rekrutteringsplatformen Refleks. Det er en 
interaktiv rekrutteringsplatform, der synliggør og profilerer fleksjobbere over for virksomheder. 
Refleks fungerer som et unikt digitalt supplement til indsatsen over for den enkelte borger og bi-
drager til det perfekte jobmatch.

Refleks effektiviserer rekrutteringsprocessen ved at matche borgernes kompetencer og kvalifika-
tioner med virksomhedernes behov og efterspørgsel – det skaber værdi for alle parter og har styr-
ket jobcentrets samarbejde med både borgere og virksomheder. Formålet med Refleks er også at 
synliggøre jobs, som borgeren ikke selv har været opmærksom på, og dermed øge muligheden for 
et succesfuldt sporskifte. Platformen er særligt designet til udsatte borgere og er således også et 
socialt ansvarligt initiativ. 

Borgere, virksomheder og jobcentret bruger Refleks aktivt, og efter de første seks måneder er re-
sultatet, at ledigheden blandt fleksjobbere er halveret.

 › BUDSKABER 

 › Borgeren får mulighed for et godt jobmatch – og får et større medansvar, der skaber engageret og 
aktiv jobsøgning.

 › Jobcentret får en øget borgernær kontakt og en stærkere relation til virksomhederne. 

 › Virksomhederne får nemt en ny medarbejder, når de med Refleks får overblik over ledige fleks-
jobberes kompetencer, erfaringer og skånebehov.

Kenneth Pallier, virksomhedskonsulent
Gentofte Kommune
kpa@gentofte.dk
www.refleks.nu
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PITSTOP 4 

GENTOFTE KOMMUNE 

LEDERNETVÆRK 
STYRKER DE LEDIGES 
JOBSØGNING

Ledernetværket inspirer i jobsøgningsfasen. Netværket er for ledige med ledelsesbaggrund eller 
med karrieremæssig ’tungere ballast’, fx selvstændige og specialister. Det er samskabt med en 
gruppe ledige og udvikles løbende i samarbejde med deltagerne. 

Deltagerne giver ofte udtryk for, at det er berigende at netværke i et ressourcestærkt miljø, at det 
er godt at møde andre i samme situation, og ikke mindst at det er givtigt at få inspiration fra virk-
somheder og oplægsholdere. Flere deltagere har fået job via netværket, og jobcentret bliver også 
kontaktet af tidligere deltagere, når de skal rekruttere en ny medarbejder.

Netværket skaber synergi på tværs, og deltagere i ledernetværket er mentorer på et forløb for di-
mittender. Det er givtigt for de unge at få sparring og netværk, men det er også en gevinst for de 
erfarne at få indblik i den nyeste viden. Netværket agerer også sparringspartner for vækst-virksom-
heder, og der er løbende indgået forskellige værdiskabende samarbejder.

 › BUDSKABER 

 › Netværket giver inspiration i øjenhøjde – ledige inspirerer andre ledige og deler ud af netværk og 
viden.

 › Netværket styrker samarbejdet mellem ledig og jobcenter, og deltagerne får mere fokus på at 
bruge de virksomhedsrettede værktøjer i jobsøgningen.

 ›  Med brug af få ressourcer skaber netværket stor værdi for ledige borgere, virksomheder og kom-
munale samarbejdspartnere.

Carsten Falk Petersen, fagkoordinator
Gentofte kommune
cpe@gentofte.dk 
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PITSTOP 5 

SOLRØD KOMMUNE 

STÆRKT SAMARBEJDE 
PÅ TVÆRS AF 45  
KOMMUNER

Rekruttering og opkvalificering er hjørnestenene i samarbejdet mellem tre kommunale rekrutte-
ringsfællesskaber, der dækker hele Østdanmarks geografi, og hvor virksomheder, skoler, a-kasser 
og faglige organisationer er uundværlige medspillere. 

Med over 1400 ledige i job via jobordrer og over 500 opkvalificerede er samarbejdet en succes, der 
vækker opmærksomhed. 

Det handler om at ville det – med alt hvad det indebærer af en tro på de ledige borgere, kontinu-
erlig dialog, kommunikation, opfølgning samt opbakning fra både det politiske og administrative 
niveau.

Vi har masser af gode historier at fortælle. Og vi deler gerne ud af dem.

 › BUDSKABER 

 › Få opbakning fra politisk og administrativt niveau.

 › Sammen er vi stærkere, dygtigere og klogere.

Anette Lyngsø, chefkonsulent
Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS)
anly@solrod.dk

Andrea Louise Enevoldsen, projektleder
Hovedstadens Rekrutterings Service (HRS)
ze1z@kk.dk

Morten Torp, koordinator
Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS)
mtor@hillerod.dk
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PITSTOP 6 

VESTHIMMERLAND KOMMUNE 

VIRKSOMHEDS- 
SAMARBEJDE  
– SOM VIRKER

Vesthimmerlands Kommune (VHK) har et stærkt samarbejde med de lokale virksomheder, herun-
der aftaler med udvalgte virksomheder, som giver en umiddelbar, fleksibel og individuel mulighed 
for at tilbyde borgere virksomhedsrettede tilbud, som kan understøtte vej til beskæftigelse/ud-
dannelse. De virksomheder, som VHK indgår aftaler med, tilbydes mentoruddannelse til relevante 
medarbejdere. Efterfølgende kan uddannede mentorer deltage i netværksaktiviteter, som under-
støtte mentorrollen. Der er pt. uddannet omkring 330 mentorer.

VHK har en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale med Rebild og Mariagerfjord kommuner (Re-
kruttering Himmerland) med det formål at sikre den bedste service og understøtte de lokale virk-
somheders mulighed for kvalificeret arbejdskraft. Dette sikres qua en fælles tværkommunal virk-
somhedsservice med fokus på rekruttering, fastholdelse samt målrettet opkvalificering af borgere 
i de tre kommuner.

Visionen er, at
 • det skal være nemt for virksomheder at få og have kvalificerede medarbejdere i Himmerland.
 • understøtte, at virksomhederne får en koordineret og effektiv hjælp til både rekruttering og 

opkvalificering af arbejdskraften.

 › BUDSKABER 

 › Virksomhedscentertanken fremmer Jobcentrets parathed i forhold til at finde en placering og et 
godt match mellem virksomhed og borger samt at opkvalificere virksomhedsmentorer.

 
 › Rekruttering Himmerland fremmer jobformidling og uddannelsesaktiviteter på tværs af kommu-

neskel.

 › Internt samarbejde mellem Bestiller og Udfører i Jobcentret fremmer fokus på muligheder og 
fleksible løsninger. 

Tom Sørensen, afdelingsleder
Vesthimmerlands Kommune
tos@vesthimmerland.dk
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PITSTOP 7 

SLAGELSE KOMMUNE 

REKRUTTERINGS- 
SERVICE MED FOKUS 
PÅ DET RETTE MATCH

I vores Rekrutteringsservice er der stort fokus på det rette match mellem virksomhed og kandi-
dater. Vi afholder bl.a. POP-UP Jobbutik hver onsdag i Ungehuset og Jobhuset, hvor vi møder de 
ledige borgere og derved kvalitetssikrer vores matchning endnu bedre. I vores POP-UP Jobbutik 
tilbyder vi også vejledning og rådgivning i forhold til CV, ansøgning og jobsamtaler, så vi derved 
også klæder borgerne bedre på. Vores jobs bliver ligeledes udstillet i vores fagsystem, så vores kol-
legaer, der afholder samtaler med borgerne, kan byde ind med relevante kandidater. Vi udvikler 
hele tiden og tilbyder blandt andet også, at man kan få taget sit CV billede og deltage på infomøde 
omkring video-CV.

Vi registrerer alle rekrutteringer i vores fagsystem og derved synliggør vores arbejde, mål og resul-
tater. 

Vores jobs kommer ind via vagttelefon og ved opsøgende virksomhedskontakt fra bl.a. kollegaer og 
erhvervscenter. Vi oplever også, at en del virksomheder vender tilbage, fordi de har benyttet vores 
service tidligere. Når virksomheder benytter vores service for første gang, sender vi en tilfredsheds-
undersøgelse ud efter endt rekruttering, og ved besvarelse modtager de en lille erkendtlighed.

 › BUDSKABER 

 › Ved inddragelse af kollegaer, som får mulighed for at byde ind med kandidater, får vi flere rele-
vante kandidater i spil. 

 › Når vi benytter vores fagsystemer til ordinær rekruttering, får vi en ekstra god kvalitet i arbejdet 
(overblik, historik og resultater).

 › Ved tiltag som POP-UP Jobbutik og Video-CV får vi bedre kendskab til borgerne (kandidaterne) 
og kan derved kvalitetssikre vores matchning endnu bedre.

Maria Vargas, Nicoline Klara Hansen og Tine Wiegaard Hansen
Rekrutteringskonsulenter
jobcenterjobordre@slagelse.dk
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PITSTOP 8 

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 

VIRKSOMHEDS- 
KONTAKTEN  
– NØGLEN TIL  
FLERE FAGLÆRTE

Det går godt på Bornholm, også her er der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi har derfor tilret-
telagt en virksomhedsrettet indsats, hvor vi er langt mere proaktive og synlige end tidligere. Det 
medfører flere virksomhedsbesøg med dagsordenen ”Rekruttering”.  Hvad har I som virksomhed 
behov for af arbejdskraft lige nu? Og hvordan ser behovet ud det næste år? Den viden omsætter 
vi, til at få opkvalificeret virksomhedens ansatte og til at få uddannet virksomhedens ufaglærte 
med voksenlærlinge aftaler og selvfølgelig også til opkvalificering af de ledige.

Fokus på voksenlærlinge. Det er virksomhederne, der har nøglen til, at vi kan få uddannet faglært 
arbejdskraft, og helt essentielt at virksomhederne ser gevinsten og forstår, at uden deres deltagel-
se får vi ikke uddannet fremtidens faglærte.

Kommunen går forrest, Ældre og Sundhedsområderne er oplagte Business cases for voksenelev af-
taler. Voksenelevløn under SOSU uddannelserne samt IGU forløb har medført fyldte SOSU uddan-
nelser på Bornholm.

 › BUDSKABER 

 › Mulighed for tilskud er sekundært, når dialogen med virksomheden handler om behov for ar-
bejdskraft og eventuelle konsekvenser.

 › Den gode relationen mellem den ledige og virksomheden har afgørende betydning og skal be-
nyttes til at bane vejen for en aftale om voksenlærlinge.

 › Voksenelevløn til alle på SOSU uddannelsen betyder også nedbringelse af ledighedsperioden. 
Der er ingen i løntilskud for at optjene anciennitet til voksenelevløn.

Rikke Holm, leder af Virksomhedsservice  Allan Westh, arbejdsmarkedschef
Bornholms Regionskommune   Bornholms Regionskommune
rikke.holm@brk.dk    allan.westh@brk.dk
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PITSTOP 9 

HERLEV KOMMUNE 

JOBBUTIK HJÆLPER 
LEDIGE I JOB

Herlev Kommune lancerede sin Jobbutik i juni 2019. Jobbutikken, som er bemandet af virksom-
hedskonsulenter, er indgangen til Herlev Kommune for både virksomhed og borger. 

For virksomheder betyder Jobbutikken, at de har en direkte indgang, når de skal rekruttere ar-
bejdskraft. Hensigten er at gøre rekrutteringsvejen så kort som mulig og i bedste fald sikre et hur-
tigt match mellem en nytilmeldt borger og en virksomhed. 

Borgere, der søger ydelse, henvises direkte til straksaktivering, som indebærer nytteindsats, prak-
tikker og vores samarbejdspartner Incita, der fungerer som første tilbud for aktivitetsparate. Side-
løbende med straksaktiveringen henviser virksomhedskonsulenten til jobs. Der følges op på disse 
henvisninger, idet der formaliseres en opfølgning på den konkrete jobsøgning.  

For de unge, der søger ydelse, er Jobbutikken også indgangen. Udover straksaktivering og job hen-
vises de til uddannelsesvejledning, så deres uddannelsesønsker og deraf uddannelsespålæg kvali-
ficeres.

 › BUDSKABER 

 › Jobbutikken sikrer en direkte indgang for virksomheder i forbindelse med rekruttering af ar-
bejdskraft.

 › Borgere, der søger ydelse, henvises til jobåbninger/uddannelse og straksaktivering.

 › Antallet af borgere, der vendes i døren, stiger. 

Kim Christensen, teamleder
Herlev Kommune
kim.christensen@herlev.dk
https://herlev.dk/borger/job-og-ledighed/jobbutikken
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PITSTOP 10 

ESBJERG KOMMUNE & AMU VEST 

INTROFORLØB  
PÅ ÉN UGE TÆNDER 
ILDEN I ØJNENE

Introugen inden for stilladsarbejde og overfladebehandling flytter læringen væk fra skolebænken 
ud i fysiske rammer, der simulerer den virkelighed, man vil møde i offshorebranchen. Det er en del 
af det faste koncept, som AMU Vest sammen med jobcenter Esbjerg gennem tre år udviklet og gen-
nemført. Introforløbet fungerer som screening inden overgang til ordinære kurser. Undervisning i 
et hængestillads i 12 meters højde rykker på forståelsen og betydningen af kommandoveje, sikker-
hed og adfærdsregler.  

Medarbejdere, som tidligere har været igennem forløbet, der allerede er i job, fungerer som rol-
lemodeller til et arbejdsliv, der smager af eventyr, men kun kan lykkes med den rette adfærd og 
holdning. 

Om det fremtidige ønskejob er offshore eller et andet sted, er ofte uafklaret for især yngre ledige. 
De har måske prøvet lidt af hvert, og måske aldrig rigtig gennemført noget, men tændes af tanken 
om det ”frie liv” med to uger ude og tre uger hjemme, andre af at hænge i et reb 40 m over havets 
overflade, en tredje gruppe ved slet ikke at muligheden er der.

Kontinuiteten og de rigtige medarbejdere hos jobcenter og skolen er med til at gøre forskellen.

 › BUDSKABER 

 › Deltagerne har gennem hele forløbet samme kontaktperson og det er med til at skabe en hurti-
gere og smidigere sagsbehandling.

 › Skoler styrker deltagerens selvtillid, og det er med til at sikre succesoplevelser og høj gennem- 
førsel .

 › Stærkt og forpligtende samarbejde mellem jobcenter, virksomheder og AMU-centeret er centralt.

Frank Sørensen, kontorchef  Sonja Jensen, uddannelseskonsulent
Jobcenter Esbjerg   AMU Vest
frans@esbjergkommune.dk  son@amu-vest.dk
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PITSTOP 11 

AALBORG KOMMUNE & AMU NORDJYLLAND 

VEJEN FREM – FRA 
LEDIG TIL ANSAT I 
BYGGEBRANCHEN

Jobcenter Aalborg og AMU Nordjylland har i en årrække gennemført et forløb for byggebranchen, 
hvor fokus har været at skabe en direkte vej fra ledig til fast arbejde i byggebranchen, med fokus 
på betonindustrien. Dette projekt fik navnet ”Vejen frem”, fordi det både var vejen frem for den 
ledige og ikke mindst vejen frem for de to organisationer i forhold til at skabe en succes gennem 
samarbejde. 

Forløbet er sammensat af mange forskellige dele, og sammensætningen har betydet, at kursisten 
får et bredt fundament at stå på, inden forløbet afsluttes med to ugers praktik, der oftest har re-
sulteret i ansættelse i branchen. De to ugers praktik er væsentligt for projektets succes; deltage-
ren kan lynhurtigt se mening med det lærte og skaber tidligt relationer på arbejdspladsen. Mens 
deltageren er i praktik, følger jobcenter og skole forkøbet tæt, så der kan følges hurtigt op på evt. 
udfordringer.

Den centrale i projektet er samarbejde mellem jobcenter, skole og virksomheder. Allerede fra de 
første introduktionsmøder deltager virksomhederne, og der lægges meget arbejde i at skabe det 
perfekt match mellem virksomhedens DNA og kultur og medarbejders DNA. Det er helt afgøren-
de, at virksomhedens kultur og deltageren passer sammen.

 › BUDSKABER 

 › Motivationen hos den ledige er altafgørende. Information om forløbet med mulighed for til/fra-
valg for den ledige, er en af grundene til successen.

 › En branche der bakker op dels i forhold til praktikforløb og dels i forhold til reel interesse i at an-
sætte i forlængelse af forløbet giver succes. 

 › Samarbejdet og den personlige relation mellem jobcentret og skolen er afgørende for succes. 
Begge skal VILLE lykkes med projektet helhjertet.

Mogens Olesen, virksomhedskonsulent  Jens Gjødsbøl, uddannelseschef
Jobcenter Aalborg    AMU Nordjylland
mo-jobcenter@aalborg.dk    jg@amunordjylland.dk
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PITSTOP 1 

LOLLAND KOMMUNE 

STRUKTURERET SAM- 
ARBEJDE PÅ TVÆRS  
& FÆLLES METODER

I Lolland Kommune har vi organiseret ungeindsatsen (KUI) som et tæt, struktureret samarbejde på 
tværs samt en kerneindsats forankret på børne- og ungeområdet med specialiserede kompetencer 
og ansvar for koordination på tværs af fagområder. Unge screenes og visiteres til ungeindsatsen 
med udgangspunkt i det fælles værktøj ”børnelinealen”, som anvendes på tværs af organisationen 
i samarbejdet om de 13-17 årige. Der lægges særligt vægt på den unges situation i forhold til fra-
vær, misbrug og kriminalitet.

Vi er i gang med at udvikle en ”ungelineal” for de unge 18-24årige inspiration fra Børnelinealen. 
Unge der henvender sig i Jobcenteret for at søge om uddannelseshjælp screenes af arbejdsmar-
kedskonsulenten mhp. kategorisering af borgeren som Åbenlyst uddannelsesparat, Uddannelses-
parat eller Aktivitetsparat. Der lægges særligt vægt på overordnet uddannelses- og jobsituation, 
gennemført grundskole, adgangsgivende karakterer, netværk, sociale relationer og misbrug. 

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) og Relationel koordinering er centrale metoder og princip-
per i vores arbejde. Desuden er der en tæt kobling til den måde der i dag arbejdes på i skolen, det 
specialiserede børne-, unge- og voksenområde samt arbejdsmarkedsområdet. Ungeindsatsen er 
det koordinerende omdrejningspunkt, men overtager ikke den unge sag.

 › BUDSKABER 

 › Børnelinealen giver os som fagfolk et fælles sprog og metode til at støtte den unge til bedre triv-
sel og en realistisk vej til uddannelse og job 

 › Den løsningsfokuserede tilgang flytter fokus fra, hvordan en problemstilling er opstået til hvilke 
løsninger vi kan finde sammen. Vi spørger: hvad bekymrer?, hvad fungerer? Og hvad skal ske? 

 › Relationel koordinering handler om at bygge bro mellem egen og andres del af en fælles opgave-
løsning. Vi arbejder med den unge og på tværs af fagligheder om et fælles mål: uddannelse og job

Carsten Trannerup, leder af ungeindsatsen 
Lolland Kommune 
catr@lolland.dk
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PITSTOP 2 

KØGE KOMMUNE 

DEN RETTE  
PRAKTIKAFTALE,  
TIL DEN RETTE ELEV, 
TIL DET RETTE  
ARBEJDSMARKED

Med erhvervsgrunduddannelsen (EGU) forankret i den forberedende grunduddannelse (FGU) er 
ansvaret for at finde praktikpladser til EGU elever placeret den kommunale ungeindsats. Det an-
svar har vi i Ungeindsatsen i Køge taget på os – og mere til. 

Derfor har vi valgt at lave Ungeindsats-praktikker som for-forløb til EGU´en, hvor den unge bran-
cheafklares, timeafklares og vi lander en praktikaftale, inden den unge endelig målgruppevurderes 
og starter på FGU. 

Så er vi sikker på en god indgang til EGU, et godt EGU forløb og en god udslusning til det arbejds-
marked, hvor det ender i job. I FGU forløbet er der kun mulighed for 2x2 ugers praktik til både at 
afklare og lande i en praktikaftale. Det, vurderer vi, ikke er nok til at få nok kvalitet ind i EGU´en.

Christel Jørgensen, koordinerende leder
Køge Kommune
christel.joergensen@koege.dk
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PITSTOP 3 

ESBJERG KOMMUNE 

DEN GENNEMGÅENDE  
VEJLEDER – VEJLEDER 
FRA GRUNDSKOLE  
TIL 25 ÅR

Efter en involverende proces med repræsentanter fra hele ungeområdet, og hvor ungeperspektivet 
var omdrejningspunktet for arbejdet, blev der juni 2019 i byrådet i Esbjerg Kommune taget beslut-
ning om den kommunale ungeindsats.

På den unges vej mod uddannelse og job er vejlederne I Esbjerg Kommune for de unge og foræl-
drene indgangen til KUI. Vejlederne er tilknyttet 1-2 skoleafdelinger og følger de unge indtil de 
forankret i uddannelse eller job/25 år. Det betyder, at de unge ikke som tidligere oplever op til tre 
vejlederskift inden deres 19. år. Det er vejlederen, der sikrer koordineringen på tværs af uddan-
nelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen fra overgangen fra grundskolen, og indtil den unge er 
fastholdt i uddannelse og job. Vejlederen fungerer også som gennemgående kontaktperson for en 
udvalgt gruppe af unge.

Esbjerg Kommune er nu i gang med en implementeringsproces, hvor vejlederrollen redefineres, 
hvor der er fokus på, at alle fagpersoner skal understøtte den unges mål om uddannelse og job, og 
hvor der skal sikres gode overgange til uddannelse og job.

 › BUDSKABER 

 › Den unge skal ikke fortælle sin historie igen og igen.

 › Den unge oplever sammenhæng qua relationen til vejlederen, og vigtig viden går ikke tabt i over-
gangen til uddannelse/job/FGU. 

 › Alle fagpersoner understøtter den unges mål om uddannelse og job.

Mie Vestergård Sørensen, udviklingskonsulent 
Borger & Arbejdsmarked 
amvs@esbjergkommune.dk 
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PITSTOP 4 

SLAGELSE KOMMUNE 

UNGEPLANEN  
– ÉN PLAN  
FOR DEN UNGE

I et samarbejde mellem den unge i alderen 16-30 år og relevante fagpersoner udarbejdes én sam-
menhængende plan. Heri beskrives en fælles og klar retning, hvor uddannelse eller job er omdrej-
ningspunktet.

Den unge understøttes i forhold til at blive aktivt styrende i eget liv. Udgangspunktet er, at den 
unge sætter dagsorden for møderne med kommunen, hvor fagpersonerne skal understøtte den 
unges motivation til at opnå forandring, selvforsørgelse og livsduelighed.

Ungeplanen, der iværksættes på netværksmøderne, indeholder såvel de overordnede mål som del-
mål, der er for alle de indsatser, der er for den unge på tværs af forvaltninger og sektorer. Herved 
undgår den unge at skulle forholde sig til flere sideløbende planer med individuelle forankringer.

På netværksmødet deltager en læringskonsulent, som har til opgave at sikre, at alle fagpersoner 
tager udgangspunkt i den unges situation og behov. Ligeledes er det læringskonsulentens opgave 
at videreudvikle fælles sprog og fælles kultur på møderne.

 › BUDSKABER 

 › Ungeplanen udarbejdes altid i tæt dialog med de unge og mellem de relevante nøglepersoner, 
der indgår i den unges plan.

 › Ungeplanens afsæt er at skabe bedre velfærd for borgeren ved at fokusere på den helhedsorien-
terede indsats.

 › Ungeplanen er bygget op, så den giver mening for den unge, og den skaber et tydeligt overblik.

Zina Zvizdic, afdelingsleder, Unge
Center for Arbejdsmarked og Integration, Slagelse Kommune
zizvi@slagelse.dk
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PITSTOP 5 

KOLDING KOMMUNE 

INDRETNING AF  
UNGEINDGANG  
– DESIGNET MED  
DE UNGE

Hvordan ser en indgang ud på ungeområdet, når den er designet med de unge?

Hvad sker der, når vi inviterer de unge ind i designet af en ny indgang for unge? Hvordan behol-
der vi fagligheden samtidig med, at vi inviterer brugeren ind. Det har vi prøvet i Kolding, hvor vi 
gennem brugerrejser og designmetoder har fået lavet en ny indgang for unge. Denne er placeret i 
vores campusområde, så de unge kommer et sted, hvor andre unge har deres gang. 

I udformningen af løsningen har der været mange forskellige hensyn at tage. Nogle unge ønsker 
uformelle rammer – eks. Play & Talk koncept, mens det for andre unge kan virke useriøst at skulle 
spille spil og drikke kaffe med en vejleder. Hvordan bruger vi designtænkning, koncepttest og prø-
vehandlinger til at ramme tættere på de indsigter, vi har fået, samtidig med at fagligheden bruges 
til at skabe det rette faglige miljø til at lykkes?

Galleriet vil medbringe eksempler på indretning og dilemmaer, som vi har skullet finde veje i. Lige-
ledes præsenteres nogle af de væsentligste indsigter fra de unge.

Når vi laver designprocesser indebærer det ofte, at den indsigt vi får rummer dilemmaer – hvor det 
der er godt for den ene – ikke er godt for den anden. 

Vi er nødt til at have medarbejderne med i designprocessen – og insistere på at de bruger deres fag-
lighed. Kun derigennem får vi de rigtige løsninger.

Hvordan ser modtagelsen ud, når de unge har været med til at designe?

Søren Bork Hansen, ungechef
Kolding Kommune
sorha@kolding.dk



INSPIRATIONSGALLERI
jobCAMP 19

N
Y

E 
V

IN
K

LE
R 

PÅ
 U

N
G

EI
N

D
SA

TS
EN

PITSTOP 6 

RØDOVRE KOMMUNE 

VISUEL UNGEVEJVISER  
– FIND VEJ MELLEM 
FORVALTNINGERNE

I Rødovre Kommune gør vi os umage med at hjælpe de unge og deres forældre med at finde vej, så 
de oplever gode overgange mellem afdelinger og forvaltninger. 

Rødovre Kommune har visionen ”Sammen om Rødovre”, som handler om endnu bedre velfærd og 
større borgerinddragelse ved at involvere borgerne i udviklingen af kommunens tiltag.

I et tiltag ”Sammen med borgeren” har vi sammen med borgere og medarbejdere udviklet en vi-
suel guide til de unge og deres forældre, der tager udgangspunkt i fem livssituationer: 

 • Forældre til barn eller ung med særlige behov – hvor får jeg støtte i min hverdag og mit liv?
 • Uddannelse eller arbejde – hvor får jeg hjælp til en plan?
 • Jeg fylder 18 år – hvad skal jeg leve af?
 • Jeg skal flytte hjemmefra – hvor kan jeg evt. blive skrevet op til bolig? 
 • Min dagligdag kræver støtte – hvor får jeg støtte til at passe job eller uddannelse?

Den simple visuelle guide fortæller, hvilken hjælp borgerne kan hente i de enkelte afdelinger, hvor 
afdelingerne ligger samt, hvilke mødetyper de unge og deres forældre kan blive præsenteret for.

På pitstoppet får du en gennemgang af Rødovres visuelle ungevejviser samt fortællingen om, 
hvordan den er blevet til i en kreativ løsningsworkshop for borgere og medarbejdere i kommunen. 
Erfaring har igen vist, at borgere, der ikke bliver rigtigt henvist, nemt kan føle sig afvist, samt at det 
er vigtigt at inddrage borgerne, når de bedste løsninger skal findes.

Vigga Hassing Pedersen, teamchef Ungeenheden i Rødovre 
vigga.pedersen@rk.dk 
www.rk.dk/sammenmedborgeren/
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PITSTOP 7 

AALBORG KOMMUNE & TECHCOLLEGE 

BROBYGNINGSFORLØB  
FOR UDDANNELSES- 
OG AKTIVITETS- 
PARATE UNGE

13U afklarer og afmystificerer uddannelse for unge.

TECHCOLLEGE og Jobcenter Aalborg har i samarbejde udviklet 13U; et brobygningsforløb for ud-
dannelses- og aktivitetsparate unge, der modtager Uddannelseshjælp. Gennem 13 uger deltager 
de i undervisningen på uddannelser på TECHCOLLEGE, hvor de vælger mellem tre hovedområder; 
food, byggeri eller auto og metal. Hvert område introducerer dem for fem-seks uddannelser, og 
har en fasttilknyttet mentor, der følger deltagerne gennem forløbet. Mentoren er i tæt kontakt 
med deltagere, undervisere og rådgivere, så der er løbende dialog om udvikling, udfordringer og 
muligheder. Mentoren står for det praktiske og sikrer et ubureaukratisk forløb.

Målet er at give de unge lyst til uddannelse, gøre dem klar til det samt vise dem forskellige fag, så 
uddannelsesvalget bliver lettere. Forløbet følger den ordinære undervisning, så deltagerne ople-
ver, de er ligesom de andre elever, og de lærer skolen, lokalerne og underviserne at kende, så de 
føler sig forberedte til at påbegynde en uddannelse.

 › BUDSKABER 

 › Ubureaukratisk forløb, der erstatter formularer og registreringer med et sammenspil mellem del-
tager, mentor og rådgiver.

 › Tilbyder støtte til unge, der af en eller flere årsager har brug for hjælp til at vælge og komme i 
gang med en uddannelse.

 › Afmystificerer uddannelse for deltagerne, der oplever, at de er ligesom alle andre elever og at de 
sagtens kan klare en ordinær uddannelse.

Anne Louise Alstrup, afdelingschef Jette Frederiksen, leder
TECHCOLLEGE    Jobcenter Aalborg, Uddannelseshuset,  
alba@techcollege.dk   jfr-jobcenter@aalborg.dk 



INSPIRATIONSGALLERI
jobCAMP 19

N
Y

E 
V

IN
K

LE
R 

PÅ
 U

N
G

EI
N

D
SA

TS
EN

PITSTOP 8 

KOLDING KOMMUNE 

VEJEN TIL NY  
MESTERLÆRE

Projektet ”Vejen til Ny Mesterlære” sætter fokus på Ny Mesterlære – den mest praksisrettede ind-
gang til en erhvervsuddannelse. Bag projektet står UU og jobcentrene i Kolding og Vejen samt er-
hvervsskolerne HANSENBERG og IBC. Projektet er støttet af Region Syddanmark.

Målet er, at give ledige unge uden uddannelse, mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannel-
se, hvor den praktiske tilgang skal motivere de unge og give dem en bedre uddannelsesoplevelse.

Den overordnede målsætning for projektet er en stigning af igangværende Ny Mesterlæreaftaler i 
Kolding og Vejen Kommuner med 50% i forhold til referenceåret 2015.

”Vejen til Ny mesterlære” hviler på fire hovedaktiviteter:

1. Et afklaringsforløb, hvor der arbejdes med både faglige, personlige og sociale forudsætninger 
for uddannelse

2. En individuel handleplan, som er overskuelig for både de unge og potentielle virksomheder
3. Oplysning og information om Ny Mesterlære til interne og eksterne aktører
4. En model for samarbejdet mellem aktørerne omkring handleplaner og uddannelsesaktiviteter.

 › BUDSKABER 

 › Relationer mellem aktørerne skabt gennem samarbejde og en koordineret indsats har i høj grad 
været afgørende for indfrielse af projektets overordnede målsætning.

 › Unge i målgruppen kæmper ofte med andre problematikker ud over ledighed, hvilket har krævet 
en massiv individuel indsats omkring screeningssamtaler, handleplaner og praktikforløb.

 › De unge føler sig i højere grad ”forpligtet” af en uddannelsesaftale med en virksomhed end af 
optagelse på et grundforløb på en erhvervsskole – at den individuelle vejledning og hjælp skaber 
forpligtende relationer.

Christian Aagaard Christensen, uddannelseskonsulent
Kolding Kommune, Jobcenter Kolding
pbchr@kolding.dk
www.vejentilnymesterlaere.dk
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PITSTOP 9 

HALSNÆS KOMMUNE 

UNGEVÆRKET

Borgerkonsulentfunktion som inspiration til kontaktpersonsordning og én indgang. 

Halsnæs kommune har siden 2015 haft én indgang og én plan for udsatte unge. Indsatsen skyldes 
vores Borgerkonsulenter (BK’er), der både er myndighed og udfører på tværs af lovgivninger. De 
unge får som udgangspunkt en BK i et år – det er et intensivt forløb, hvor BK’en og den unge sam-
men udarbejder én plan, hvor hovedmålet ALTID er uddannelse og delmålene de sociale og per-
sonlige udfordringer i deres liv. De unge oplever at få muligheden for at opbygge tillidsfulde rela-
tioner til deres BK, samt et fleksibelt forløb, hvor planen er bygget op omkring den unges drømme 
og motivation. BK’erne oplever en arbejdsglæde forbundet med kombinationen af handlekraften 
i deres myndighedsrolle og det støttende og fastholdende element, der er forbundet med deres 
udførerrolle – det skaber magi.  

Vi oplever, vi lykkedes med at få de unge i uddannelse, og dem, der ikke kan det, får vi hurtigt af-
klaret til et ressourceforløb/flexjob. Inspireret af BK’erne er Ungeværket en samlet ungeenhed, 
hvor alle funktioner er blevet tværgående. 

 › BUDSKABER 

 › Myndighed og udfører kan sagtens være i en og same funktion; de unge oplever sammenhæng 
mellem krav/regler og omsorg/motivation. 

 › Beskæftigelsesrettede indsatser skaber håb i tværfaglige sager og skal ses som en del af den 
unges behandlingsplan!

 › Besparelser på dyre indsatser – ca. 7 ud af 10 unge, som får en Borgerkonsulent afsluttes inden-
for et år til arbejde eller uddannelse.

Natalia Frøhling 
Halsnæs Kommune – Ungeværket
nasaf@halsnaes.dk
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PITSTOP 1 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

PROJEKT IBBIS  
– NÅR SUNDHED  
OG BESKÆFTIGELSE 
TÆNKES SAMMEN

IBBIS er et forskningsprojekt, som undersøger effekten af sundhedsfaglig behandling kombineret 
med en særlig tilrettelagt beskæftigelsesindsats. Formålet er at hjælpe sygemeldte med stress, 
angst eller depression bedre tilbage til arbejdsmarkedet.

Projektet er finansieret af STAR, og det er et samarbejde mellem Jobcenter København og Region 
Hovedstadens psykiatri. Indsatsen foregår i et tæt integreret samarbejde mellem medarbejdere på 
tværs af sektorer: en psykolog, en psykiater, caremanagers (behandlere) og beskæftigelseskonsu-
lenter. Medarbejderne er placeret fysisk sammen.

Borgeren, beskæftigelseskonsulent og caremanager formulerer en fælles plan for borgerens til-
bagevenden til arbejde. Borgeren oplever et sammenhængende forløb og profiterer af den fælles 
indsats.

IBBIS står for Integreret Behandlings- og BeskæftigelsesIndsats til Sygedagpengemodtagere med 
lettere depression, angst, belastningsreaktion og udbrændthed.

 › BUDSKABER 

 › En effektiv indsats til gavn for borgerne.

 › En sammenhængende indsats og fælles mål på tværs af sektorer.

 › Resultaterne angiver ny retning for samarbejdet med sygemeldte borgere.

Birgitte Rasmussen, centerleder
Københavns Kommune 
cb10@kk.dk
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PITSTOP 2 

IKAST-BRANDE KOMMUNE & NATURSTYRELSEN 

NATUREN SOM  
SOCIAL LØFTESTANG

Natur-sociale tilbud til mennesker i udsatte positioner giver resultater. Det viser evalueringen af 
natur-sociale tilbud i tre kommuner. Deltagerne får viden om naturen og bruger den som et rekrea-
tivt og socialt rum, hvor de kan udvikle sig sammen med andre deltagere eller egen familie. 

Siden 2015 har Ikast-Brande, Holstebro og Hedensted kommuner sammen med Naturstyrelsen 
gennemført en række forskellige natur-sociale tilbud målrettet borgere i udsatte positioner. 

Målgrupperne for tilbuddene er henvist af de kommunale aktører omfattende social-, sundheds- 
og arbejdsmarkedsområderne, bl.a. langtidssygemeldte, flygtninge, unge i særligt tilrettelagte for-
løb, overvægtige børn og familier med udfordringer.

Der er foretaget en omfattende erfaringsopsamling, der danner grundlag for en netop afsluttet 
rapport. Både kvantitative og kvalitative data er analyseret med henblik videndeling og inspirati-
on. Gennem evalueringen identificeres endvidere guidelines til partnerskaber mellem flere aktører.

 › BUDSKABER 

 › Der er en række udbytter. Hovedparten er gennemgående for samtlige målgrupper. Der er forskel 
på, hvordan målgrupperne vægter de forskellige udbytter.

 › Øget selvindsigt. Læring og refleksion ift. egen situation. Øget rummelighed i forhold til andre. 
Fysisk forbedring, fx vægttab og bedre balanceevne. 

 › Positivt socialt samvær. Øget selvtillid og mod til at prøve nyt. Styrkede sociale kompetencer fx 
samarbejde, mod til at interagere med andre mm.

Elsebeth Houe
Naturstyrelsen
elhou@nst.dk

Flemming Storgaard
Ikast-Brande Kommune
flsto@ikast-brande.dk
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PITSTOP 3 

VIBORG KOMMUNE 

GODE TILBUD  
TIL SYGEMELDTE
– VI MOTIVERER  
TIL HANDLEKRAFT

Vi tror på, at alle har noget værdifuldt at tilbyde arbejdsmarkedet. Derfor lægger vi stor vægt på at 
tage udgangspunkt i en arbejdspladsbaseret helhedsindsats. 

Med et konstruktivt fokus samarbejder vi med borgerne om at mobilisere egne ressourcer.

 › BUDSKABER 

 › Sideløbende med de enkelte tilbud får borgerne hjælp til at opnå overblik over deres jobsitua-
tion.

 › Mestringsstrategier giver borgerne værktøjer til at søge medindflydelse, og de motiveres til at 
være opsøgende og handlende i processen.

 › Oplysning og støttende vejledning giver borgerne indsigt i, hvad der skal til for at komme videre. 

Anne Mette Kragh Knudsen
Tidlig coachende indsats
amkn@viborg.dk

Linda Mostrup
Gl. Almind Stresshabilitering
zlm@viborg.dk
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PITSTOP 4 

VESTHIMMERLAND KOMMUNE 

PROJEKT LISES

TILGANG
Beskæftigelsesindsatsen skal give mening.
Fokus på inddragelse af mødet med og troen på den enkelte borger. Det er afgørende, at den en-
kelte borger føler sig set, hørt og inddraget.

INDSATS
LISES (Local Innovation in Social and Employment Services) er et forskningsprojekt, der gennem-
føres i samarbejde med Aalborg Universitet. Målet er at udvikle nye og innovative løsninger i be-
skæftigelsesindsatsen for udsatte borgere samt at nye modeller for, hvordan borgerens perspektiv 
kan inkluderes, således kvaliteten af samarbejdet mellem borger og professionel forbedres.

PROJEKTET UNDERSØGER
 • hvordan beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges over for sårbare borgere
 • hvilken rolle og betydning borgerne har i denne proces.

LISES har betydet ændringer i set up for samtalen. Målet er, at
 • skabe et fælles fagligt rum og trygt læringsrum for udvikling af medarbejdere og til kvalificering 

af samtaler med borgere
 • fælles skabelon og ensartet struktur for samtaler, fx. ved øget brug af visualisering i samtalen, 

hvor det giver mening
 • sikre kvalitet i samtaler med borgerne 
 • fastholde/understøtte fokus på arbejdsmarkedsperspektiv (gribninger i samtalen), aftaler og 

opfølgning
 • inddrage borgerne/ eget ansvar
 • sikre progression i borgernes forløb

 › BUDSKABER 

 › Opkvalificering af medarbejdere i relation til LISES tænkning.

 › Inddragelse og troen på borgere.

 › Ensartethed i sagsbehandling.

Tina Elkjær, afdelingsleder
Vesthimmerland Kommune
tiel@vesthimmerland.dk
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PITSTOP 5 

VEJEN KOMMUNE 

PLATFORM  
– ET BORGERBEHOVS-
FOKUSERET TILBUD

Baggrunden for tilbuddet var et ønske om at udvikle og opkvalificere den uddannelses- og beskæf-
tigelsesmæssige indsats overfor borgere med psykiatriske og psykosociale problemstillinger. Vi 
ønsker at sikre en helhedstænkning mellem beskæftigelses- og socialområdet, herunder at sam-
tænke og integrere indsatser på området, så andelen af sammenhængende og parallelle forløb i 
uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen for målgruppen øges. Tilbuddet er både for førtidspen-
sionister og jobcentrets målgrupper. Socialpsykiatrien har mangeårig erfaring med at skabe trivsel, 
motivation og livskvalitet hos borgerne. Jobcentret har erfaring med at rammesætte målrettede 
tilbud, som får borgere i uddannelse og beskæftigelse. Projektet integrerer de to tilgange. Mål-
gruppen profiterer af praksisnære træningsfaciliteter i form af ”en rigtig virksomhed” med rigtige 
kolleger og arbejdsopgaver samtidig med en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i Reco-
very. Samlet understøtter forløbet borgerens udvikling og vej mod job eller uddannelse.

 › BUDSKABER 

 › Platform er et godt eksempel på et ukompliceret borger-behovsorienteret og tværsektorielt sam-
arbejde. Et uformelt men forpligtende og borgerinddragende tilbud.

 › Det kræver en klar partnerskabsmodel, som konkretiserer hvordan ansvaret, opgaverne og sam-
arbejdsrelationerne skal organiseres i praksis.

 › Politisk og ledelsesmæssig opbakning om finansiering og administration af en ”ny” fælles kerne-
opgave.

Anneth Jensen, arbejdsmarkedschef
Vejen Kommune
anje@vejen.dk 
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PITSTOP 6 

HILLERØD KOMMUNE 

ÉN BORGER,  
ÉN TID, ÉN PLAN

Hvordan kan man samarbejde med borgeren om én plan og samtidig bidrage med den nødvendige 
faglighed på henholdsvis social- og beskæftigelsesområdet? Hvad skal der til for, at borgeren op-
lever ejerskab for egne mål? Og hvordan kan borgeren få én plan med fra mødet, når vi skal regi-
strere i tre fagsystemer? 

De spørgsmål og mange flere har vi søgt at besvare i vores frikommuneforsøg for borgere i res-
sourceforløb. Vi tilbyder borgerne at få udarbejdet én samlet plan på koordinerende møder, hvor 
jobkonsulent, sagsbehandler på socialområdet og støttekontaktperson/mentor altid deltager. Der 
er fokus på, at det skal være borgerens plan, og derfor bruger vi grafisk facilitering på møderne. Vi 
skriver og tegner borgerens plan på en tavle, som borgeren kan tage et billede af og dermed have 
planen med hjem direkte fra mødet. Møderne ligger hver 8. uge, og borgerens udvikling følges tæt.

 › BUDSKABER 

 › Sammenhæng forudsætter rammer og roller der rykker!

 › Tegn mere, skriv mindre!

 › Borger bestemmer, systemet udfordrer! 

Marie Stockmarr, udviklingskonsulent 
Hillerød Kommune
mast@hillerod.dk
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PITSTOP 7 

AALBORG & BRØNDERSLEV KOMMUNER 

FRIKOMMUNES  
ERFARINGER MED 
MØDER I REHABILITE-
RINGSTEAMET

Siden 2018 har otte nordjyske kommuner deltaget i et frikommuneforsøg, der giver mulighed for 
at fravige kravet om indhentelse af LÆ265 ifm. rehabiliteringsmøder samt fritage sager fra be-
handling i rehabiliteringsteamet ved overgang til 1. jobafklaringsforløb (JAF). 

Baggrunden for forsøget er et ønske om lempede proceskrav og i hovedtræk, at:
 • give fagligheden tilbage til rådgiver 
 • mindske overbelysning af sagerne samt oversagsbehandling på JAF 
 • opnå kortest mulige sagsforløb for borgerne 
 • mindske de økonomiske udgifter for såvel borgere som for kommunerne.

Kommunerne har hver især udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser, som tager udgangspunkt i den 
enkelte kommunes organisering af arbejdet, samt politiske ønsker. De foreløbige resultater viser 
tilfredshed med forsøget blandt medarbejdere og samarbejdspartnere (herunder læger, a-kasser 
og fagforeninger). Der ses også en økonomisk besparelse for kommunerne, da der afholdes færre 
rehabiliteringsteammøder og indhentes færre attester.

 › BUDSKABER 

 › Hav tillid til medarbejdernes faglighed.

 › Gør det, der giver mening og værdi.

 › Less is more. 

Jette Rank Andersen,     Sólbjørg Jakobsen
teamleder, tovholder for netværket  fagkonsulent
Sygedagpengehuset, Aalborg Kommune  Brønderslev Kommune
Jra-jobcenter@aalborg.dk   solbjorg.jakobsen@99454545.dk
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PITSTOP 8 

MORSØ KOMMUNE 

MEST MULIG VÆRDI 
MED MINDST MULIG 
INDGRIBEN

Ringvejen mod Job og Uddannelse – En samling af tre enheder på tværs af loven om aktiv beskæf-
tigelse og loven om social service.

Vores mission er at støtte borgere i deres udvikling hen mod øget selvstændighed, selvforsørgelse 
og inklusion i det omgivende samfund. Borgeren er ekspert i eget liv, og vi bidrager med en res-
sourcefokuseret, anerkendende og helhedsorienteret tilgang, hvor vi sigter mod at skabe mest 
mulig afklaring og effekt med mindst mulig indgriben.

Ved at lægge de tre separate huse sammen under ét, forventes det, at der kan opnås faglige syner-
gier, der betyder, at Morsø Kommuners udsatte borgere kan blive tilbudt en mere helhedsorien-
teret og fagligt stærkere indsats end hidtil. Samlingen skal være med til at optimere arbejdsgange, 
sikre at der ikke er tilbudsoverlap og øge det tværfaglige samarbejde. Vigtigst af alt skal det for 
den enkelte borger være med til at styrke oplevelsen af sammenhæng.

Ringvejen mod Job og Uddannelse er bygget op omkring et princip om, at det er borgerens behov, 
der er styrende for et forløb i huset og med et princip om, at indsatsen skal gribe mindst muligt 
ind i borgerens liv. En borger kan godt modtage tilbud/indsatser på tværs i huset alt efter borge-
rens målsætning og ikke mindst mulig motivation. Uanset hvilken sammensætning af indsatser 
som borgeren modtager i huset, er det bagvedliggende mindset fokuseret på flow og udvikling.

 › BUDSKABER 

 › Tro på hinandens bedste intentioner.

 › Gå over broen til et andet menneske.

 › Mest mulig værdi med mindst mulig indgriben.

Louise Meiner, gruppeleder 
Ringvejen mod Job og Uddannelse
lmo@morsoe.dk
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PITSTOP 9 

TØNDER KOMMUNE 

INTEGRATIONS- 
KVINDERNES  
VEJ TIL JOB

I Tønder Kommune blev der i efteråret 2018 sat særlig fokus på at hjælpe kvinder mellem 18 – 65 
år på integrationsydelse ind på arbejdsmarkedet. Gennem et særligt tilrettelagt integrationspro-
jekt bliver der nu ydet målrettet støtte til kvinder i deres integration i det danske samfund.

Der tages udgangspunkt i kvindernes egen forståelse af årsagerne til ledighed og at give nye ind-
sigter og forståelser af, hvad der blokerer for en aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet.

Kvinderne støttes i at få sociale og personlige netværk samt kendskab til det danske samfund og i 
at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. 

Der arbejdes med at give kvinderne større viden om sundhed og om, hvordan man kan være er-
hvervsaktiv med helbredsmæssige begrænsninger, og at kvinderne bliver gode rollemodeller for 
deres børn.

RESULTAT
Tønder Kommune: Andel af kvinder i beskæftigelse 12,7% i juli 2018 og 31,5% i juli 2019.
Hele landet: Andel af kvinder i beskæftigelse 12,9% i juli 2018 og 19,2% i juli 2019.

 › BUDSKABER 

 › Vi skaber forståelse for det danske arbejdsmarked, og kvinderne oplever, at de får flere handle-
kompetencer og føler sig mere jobparate.

 › Kvinderne viser stor interesse for deltagelse i projektet, og der er høj fremmødeprocent.

 › Vi skaber gennem projektet forståelse for det omkringliggende samfund, og det er et af kerneele-
menterne i projektets aktiviteter for kvinderne.

Anne-Mette Dalgaard, fagchef  
Sundhed og Arbejdsmarked
anndal@toender.dk
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PITSTOP 1 

REBILD KOMMUNE 

SÅDAN SKABER  
VI BEGEJSTRING  
FOR LOVÆNDRINGER

I Rebild arbejder vi for og i en kultur, hvor ændringer bydes velkommen. Vi har således en kultur 
for at møde de mange lovændringer på vores område med et nysgerrigt sind. Det er ikke raketvi-
denskab, men ledelse er altafgørende ift. hvordan ændringerne opleves af medarbejderne.

Ledelsen går forrest i stedet for at hyre eksterne konsulenter eller lade ændringerne beskrive fra 
konsulenter på et afsides kontor. Vi gør det med begejstring i stedet for, ”Nu kommer der endnu 
en ændring”. Fokus er på mulighederne i reformerne og på at fodre begejstringen. Samtidig kom-
munikeres, at vores kerneopgave overordnet er den samme – det handler om at hjælpe borgere i 
job og uddannelse, og at arbejdsgiverne får den arbejdskraft, de har brug for.

Vi går hurtigt i gang og bruger ændringerne som afsæt for at give vores lokale praksis et serviceef-
tersyn. Alle medarbejdere inviteres til at komme med forslag til implementeringen. Derfor er der 
bredt ejerskab, og vi er altid klar, når lovgivningen træder i kraft.

 › BUDSKABER 

 › Lad ledelsen gå forrest og kom hurtigt i gang. Det giver tid til processer med medarbejderne.

 › Beslut jer for at se og italesætte mulighederne – og husk at fodre begejstringen.

 › Sæt rammen og inviter medarbejderne med på råd – det sikrer bredt ejerskab til implemente- 
ringen.

Sarah Kondrup Sørensen
Jobcenter Rebild
skso@rebild.dk
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PITSTOP 2 

VARDE KOMMUNE 

FREMTIDENS  
JOBCENTER LIGGER 
I BORGERLAND

Jobcenter Varde stod i 2018 overfor en række udfordringer. Arbejdsmiljøet i Jobcenter Varde var 
nedadgående, og sygefraværet stigende. Det politiske niveau oplevede, at jobcentret var uigen-
nemsigtigt, og rygterne sagde, at jobcentret i bunker af love og paragraffer ofte glemte at finde de 
gode og fleksible løsninger sammen med borgerne.

Jobcenter Varde igangsatte på denne baggrund, med det politiske udvalg i spidsen, en stor foran-
dringsrejse henimod Fremtidens Jobcenter. 

Forandringsrejsen bestod af en lang række initiativer; Alle medarbejdere deltog bl.a. i et kompe-
tenceudviklingsforløb, hvor fokus særligt var på at tage udgangspunkt i borgerens ønsker og ideer. 
Alle medarbejdere afholdte borgerinterviews og igangsatte prøvehandlinger på baggrund heraf. 

Jobcentret fik en ny organisering, hvor flere ledelseslag blev skåret væk. Den enkelte afdelingsle-
der fik færre medarbejdere, men det fulde ledelsesansvar. Og der blev etableret TRIO samarbejde i 
alle afdelinger (AMR, TR og leder).

 › BUDSKABER 

 › I Fremtidens Jobcenter i Varde har vi fokus på at altid at starte i Borgerland: Hvilke ønsker og 
ideer har borgeren? Og hvad er så muligt i Grænseland, hvor Borgerland og Fagland mødes. Vi 
stiller spørgsmål, før vi giver svar.

 › Alle medarbejdere har afholdt borgerinterviews og igangsat prøvehandlinger med udgangspunkt 
i de muligheder, den forenklede beskæftigelsesindsats forventes at føre med sig.

 › Organiseringen i Jobcenter Varde er ændret og gjort flad, således at afdelingslederne har 10-20 
medarbejdere, men det fulde ledelsesansvar.

Rikke Rødekilde, Jobcenterchef
Varde Kommune
rird@varde.dk
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PITSTOP 3 

KOLDING KOMMUNE 

TEAMSTRUKTUR  
– MED FOKUS PÅ  
MÅLGRUPPENS 
BEHOV

Undersøgelser viser, at skiftende sagsbehandlere, interne henvisninger til forskellige funktioner i 
Jobcenter Kolding og ventetid i sagsbehandlingen har en negativ påvirkning på samarbejdet mel-
lem borger og jobcentret. En ny teamtilgang er derfor blevet testet – og med så positive resultater, 
at tilgangen pr. 1. maj 2019, er udbredt til området for aktivitetsparate voksne og fra 1.oktober 
på vej til resten af jobcentret. Det primære fokus i det nye team er at identificere de borgere, der 
inden for en kortere periode kan komme i småjobs, lønnede timer eller ordinær beskæftigelse. 
Hvert team sammensættes ud fra målgruppens behov og har til ansvar at identificere, finde løsnin-
ger og skabe resultater for borgerne. Således møder borgerne fra start de fagpersoner på jobcen-
tret, som de skal arbejde sammen med på deres vej mod job, hvilket reducerer utryghed, skift og 
ventetid.

 › BUDSKABER 

 › Den nye teamstruktur skaber en kortere vej for borgeren fra ledig til job.

 › Den nye teamstruktur giver en bedre mulighed for at arbejde ud fra borgerens centrum.

 › Den nye teamstruktur skaber sømløse overgange for borgerne, der undgår at skifte kontaktper-
son i tilfældet af overgang til anden målgruppe.

Jakob Gudbrand, arbejdsmarkedschef, 
Kolding Kommune
jakgu@kolding.dk
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PITSTOP 4 

KL, HK KOMMUNAL &  
DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 

FRA  
REGELORIENTERING 
TIL  
BORGERORIENTERING

I Fremfærdprojektet, Forenklet Beskæftigelsesindsats – fra regelorientering til borgerorientering, 
følger vi blandt andet medarbejdere og ledere i fire kommuners jobcentre, der arbejder med at im-
plementere Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) og i den forbindelse en generel omstilling 
af indsatsen – fra regelorientering til borgerorientering. Forenklingen af LAB giver mulighed for i 
højere grad at sætte medarbejdernes faglighed i spil, så de kan yde en meningsfuld og helhedsori-
enteret indsats for borgerne, men det kræver også nye måder at styre indsatsen på. Derfor arbej-
der kommunerne i projektet med strategisk kompetenceudvikling og samskabt styring, som er en 
metode til at få involveret flere led i arbejdet med at få gjort op med unødvendigt bureaukrati og 
finde nye og bedre måder at arbejde på i praksis. Vi vil fortælle overordnet om projektet, om bru-
gen af fagligheder på beskæftigelsesområdet i strategisk kompetenceudvikling og metoden sam-
skabt styring.

 › BUDSKABER 

 › Indsatsen i jobcenteret skal give mening for både borgere og medarbejdere.

 › Det er nødvendigt, at arbejde med strategisk kompetenceudvikling i jobcenteret.

 › Med forenklingen er det væsentlig at finde nye måder at styre indsatsen på.

 › Der skal samarbejdes om implementering og omstilling på flere niveauer.

Mette Laurberg, konsulent  Lars Brandstrup, konsulent
mlj@socialraadgiverne.dk lars.brandstrup.nielsen@hk.dk

https://www.linkedin.com/showcase/forenklet-beskæftigelsesindsats/


