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PITSTOP 10 

ESBJERG KOMMUNE & AMU VEST 

INTROFORLØB  
PÅ ÉN UGE TÆNDER 
ILDEN I ØJNENE

Et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og AMU-Vest har resulteret i et introforløb på én uge, der 
tænder ilden i øjnene hos ledige. 

Offshorebranchen søger stilladsarbejdere og overfladebehandlere. Her er der jobmuligheder for 
den ufaglærte, den faglærte, den unge og den mere modne. Og vejen til disse jobs går gennem op-
kvalificering i AMU-kurser. 

Er drømmen realistisk? I 3 år har AMU-Vest og jobcenter Esbjerg udviklet og gennemført et fast 
koncept med én uges introforløb, der fungerer som screening inden overgang til ordinære kurser. 
Forløbet er skræddersyet til at teste kandidaterne på både kryds og tværs og tjekke, om de kan 
holde ud at komme op i højden, kan møde til tiden, er i stand til at klare det fysisk hårde arbejde, 
samt at de er engagerede.

Cirka halvdelen går videre med individuelle planer målrettet introugens branche. Derefter begyn-
der eleverne et ordinært kursusforløb. Et forløb der bør ses som en investering og en satsning for 
jobcentre. Uanset om målet er offshorearbejde eller en anden branche. 

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 2 uger ude og 3 uger hjemme, andre af at hænge i et reb 40 m over havets 
overflade, en tredje gruppe ved slet ikke, at muligheden er der.

EN LANGTIDSHOLDBAR LØSNING
De medarbejdere, som tidligere har været igennem forløbet, bliver rollemodeller til et arbejdsliv 
fyldt med eventyrlyst. Når over cirka halvdelen af kursisterne går videre efter introforløbet, kan 
programmet have store indvirkninger på de fremtidige medarbejdere i stillads- og offshore bran-
chen.
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Det gør, at virksomheder der for to måneder siden gik og manglede arbejdskraft, kan hente nye 
medarbejdere med et stort drive. Det er virksomhederne generelt tilfredse med. Særligt i Sydvest-
jylland, hvor der ikke er langt imellem, at man i medierne kan høre lokale virksomheder klage 
over, at de mangler kvalificeret arbejdskraft.

Derfor er konceptet for nyligt blevet udvidet til flere brancher – særligt de steder som er udpeget 
som flaskehalsområder. I et samarbejde mellem skolen, virksomhederne og jobcenteret har de 
kompetente faglærer og dygtige medarbejdere på jobcenteret opbygget en tæt kontakt, der gør, at 
der kan tilbydes agile kurser, og der er tillid til afviklingen. Det er samlet i Energiteamet på Esbjerg 
Jobcenter.

Forløbene bliver strikket sammen i forhold til faglighed og de personlige kompetencer til den 
valgte branche. På AMU-Vest kaldes dette koncept for intro. Og det er en bedre og smartere måde 
at screene kursisterne på.

ILD I ØJNENE
Vendepunktet for kursisterne sker, når ilden tændes i øjnene på kursisterne. Det er, når kursisten 
finder mening i handlingerne, at der sker konkret udvikling. De har måske ikke tidligere har haft 
de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelse. Derfor har de lidt nederlag i det ordi-
nære uddannelsessystem. I stedet bliver kursisterne mødt af jordnære og relevante rollemodeller 
på skolen. Samtidig udfordres kursisten dog i form af relevante krav. Dermed bliver det tydeligt for 
kursisten, at der er konsekvenser ved valg, vi foretager.

Da det er frivilligt at deltage, og ingen dermed skal tvinges til at deltage, vælger nogle få at stoppe 
undervejs. Her arbejder jobcenteret og skolen på, at det ikke er et nederlag at stoppe, og der fin-
des en anden vej. Dermed bliver den enkelte hjulpet videre, får den nødvendige selvtillid og finder 
en anden vej.

 › BUDSKABER 

 › Vi har brug for, at de, der ikke har trukket så meget på uddannelseskontoen, også får et fag og en 
faglighed.

 › Vi har brug for en indsats, der virker på dem med den brogede fortid, de afbrudte uddannelses-
forløb og dem, der drømmer om noget andet (brancheskiftere).

 › Vi ved, at kortere ordinære kursusforløb er en af de hurtigste veje til ordinært job.

ERFARINGER
 • Det er vigtigt med god visitering fra jobcenteret på tværs af målgrupper.
 • Ét kursusbevis kan være med til at ændre en negativ selvopfattelse til en positiv.
 • Kontinuiteten og tovholdermedarbejdere hos jobcenter og uddannelsesinstitutionen kan gøre 

hele forskellen.

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




