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15 borgere 
pr. hold

1-2 hold 
i gang dagligt

1,5-time 
pr. modul

8 moduler 
på 8 uger

Sagsbehandlere visiterer borgere til tilbuddet

Jobkonsulenter laver blandede hold og står for undervisningen

Undervisningen foregår via Microsoft Teams
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Velkomst, 
præsentation samt 

jobhjulet
Motivation

Faglige og 
personlige 

kompetencer
CV og ansøgning

Research og 
netværk

Virksomhedskontakt Jobsamtalen
Evaluering og 

jobhjulet

En virksomhedskonsulent 
deltager i 3 moduler

Der er videoer og hjemmeopgaver 
til hvert modul
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”Har fundet ud af, hvordan en god ansøgning 
og CV skal se ud”

”Mere viden om, hvordan man gør sig 
interessant og professionel”

”Jeg har fået flere input til, hvordan jeg 
fremadrettet kan søge på en anderledes måde”

”Videoerne er rigtig gode”

”Alt sammen rigtig godt, brugbart og konkret”

90 % synes generelt ”Rigtig godt” eller 
”Godt” om den digitale platform

80 % vurderer, at de står stærkere i 
forhold til jobsøgning

80 % svarer ”Ja” til, at de har fået 
konkrete værktøjer, som de kan bruge i 
jobsøgningen
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• 372 borgere oprettet siden 1. juni 2020

• 122 aktive borgere: 67% har logget ind 
mere end 5 gange

• Devicetype:
• 63 % computer

• 37 % mobil/tablet

• Antal sete videoer:
• 6.789 siden 1. juni 2020

• 3.612 gange i 2021
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Brugeraktivitet på platformen
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• Borger får tilsendt en video via e-Boks, når borger melder sig ledig

• Videoen kommer på ca. 10 minutter omkring mange aspekter af det at være ledig 

(samtaleforløbet, Min Plan, aktivering, befordringsgodtgørelse, oplysningspligt mv.)

• Borger bliver vejledt og får viden omkring ret og pligt via videoen

• Borger kan se det igen og igen

• Giver mulighed for, at vi i højere grad kan bruge samtalerne til andet end ret og pligt




