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PROJEKT
FRA LEDIG TIL VELFÆRDSMEDARBEJDER

Et projekt med afsæt i erfaringer fra pilotprojektet 

”Fra ledig til sundhedsfaglig”



BAGGRUND

Målsætning
Projektet skal flytte 500 fra ledighed til
velfærdsområderne

Målgrupper
• Ledige der uddannes inden for 

velfærdsfagene (SSH, SSA og PAU)

• Uddannede ledige der formidles job inden for 
eget velfærdsfag (SSH, SSA og pædagoger)

Projektperiode
2020 - 2022

Økonomi 2020 2021 2022

14 mio. kr. 18 mio. kr. 18 mio. kr.



PROJEKTETS TILTAG Uddannelsessporet

• Screening gennem jobcenter, herunder virtuelle infomøder
• For-forløb på 4 uger, virksomhedspraktik og skole
• Ansættelsessamtale, herunder profiltest
• (Screening og afhjælpning af læse/ skrive-vanskeligheder) 
• Ansættelse i samlet uddannelsesforløb
• Voksenelevløn efter gældende overenskomst
• Mentor
• Jobgaranti



STATUS Ledige i uddannelse

MÅLSÆTNING: Flytte 500 fra ledighed til velfærdsområderne

OBS! Det er sværere at finde deltagere til SOSU for-forløb i efterår 2021 end forventet.

Fokus på bredere målgrupper, fx blandt ledige samt unge

Realiseret 

(2020 – 2021)

Realiseret 

(2022)

Forventning 

(Resterende 2022)
I alt

Uddannelse, 

SSH og SSA
158 37 50 245

Uddannelse, 

PAU
81 24 51 156

Formidling af job,

SSH og SSA
73 - 0 73

Formidling af job,

pædagoger
25 - 30 55

I alt 337 61 131 529



STATUS Aktuel fastholdelsesprocent

# Opgørelsesmetode
Ansatte elever i 2020 og 2021 der fortsat er i uddannelse. Der kommer frafald.

Elever ansat

i 2020 og 2021

Fastholdelse, 

projektelever

Fastholdelse, 

ordinære elever

SSA 76% 69%

SSH 74% 63%

PAU 94% 88%



Jobgaranti
ODENSE KOMMUNE SOM 

ET ATTRAKTIVT OG 

KONKURRENCEDYGTIGT 

UDDANNELSES- OG 

ARBEJDSSTED FOR AT 

SIKRE TILSTRÆKKELIGT 

MED 

VELFÆRDSMEDARBEJD

ERE

,,

• Alle SOSU og PAU ansat i 2020 – 2022 (både ordinære- og projektelever) 

• Ud fra et ligebehandlingsprincip

• Skal udspringe af et reelt rekrutteringsbehov på velfærdsområderne

• Jobgarantiens varighed: minimum 9 måneder

• Jobgaranti gives så længe, Odense Kommune oplever rekrutteringsudfordringer

på

velfærdsområderne

• Økonomiudvalget ønsker kun at benytte jobgarantien dér, hvor det ikke lykkes 

med almindelig ansættelse



LÆRING OG EVALUERING
Opmærksomheder
• Projektet kræver tæt samarbejde internt og eksternt
• For-forløb giver kandidater blod på tanden og vigtigt indblik i uddannelse og fag
• Der er et større frafald på SOSU-hold uden for-forløb
• For-forløb kan presse driften, herunder opgave ift. socialisering
• Vigtigt at arbejdspladserne kender opgaven
• Samlet uddannelsesforløb giver ro
• Voksenelevløn betyder muligheder for den etablerede, 

mere modne målgruppe
• Egne hold på SOSU Fyn
• Mentor har betydning for elevernes gennemførsel

69%

45%


