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Følgegruppe: 
 
Margit Svensson, tlf. 51 51 91 34 

msven@vejle.dk 
 
Aneline Carola Tietgen, tlf. 7681 6236  
ancti@vejle.dk 
 
Annette Noer Baandrup, tlf. 76 81 62 04  
annno@vejle.dk   
 
Til Annette er retur:  
Lene Nansen Nørgaard, tlf. 76 81 62 06 
lenno@vejle.dk  
 
Brit Bagger Thorsø, tlf. 76 81 61 66 
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Vejle Kommune 

Arbejdsmarkedsområdet 

KC: Vejen til 
job 

Fokus Tommy Hansen 

  Team 1 Jens Erik Johansen 

  Team 2 Mads Bjørn 

  Bankgården Henrik Petersen 

KC: Klar til 
job og virk-
somhedsser
vice 

Virksomhedscenter-
team 

Kate Nohr Jørgen-
sen 

KC Fleks  Gustav Sparvath 

 Integration Tina Kjærgaard 

KC Unge på vej Rikke Buch 

Beskæftigel-
se v. syge-
melding 

TAF- Komo Connie Østerlund 

  

  Team 1 Lonnie Roskvist 
Madsen 

Job og ud-
dannelse 

Aktiv Job Berit Kjær Andersen 

  Pro Job Charlotte Andersen 

  Hanne Bjerremand 

Tværs  Margit Laila Peter-
sen 

Modtagelse 
og ydelse 

  Ingen superbrugere 
nødvendige 
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Formål med implementering af RBS: 
 
Dialogredskab mellem sagsbehandler og 
borger. 
 
Fokus på udvikling i stedet for rettidig-
hed. 
 
Fokus på empowerment og agenthed. 
Borgeren skal opleve, at vi sætter bor-
geren i centrum, og at vi individualiserer 
indsatsen. 
 

De resultatskabende samtaler skal syn-

liggøre de nødvendige skridt på vejen til 

job eller uddannelse. 

 
Værdier 
 Vi giver borgeren ejerskab over sit 

eget liv 
 Vi ændrer fokus fra afklaring til ud-

vikling af borgeren 
 Vi giver borgeren en helhedsoriente-

ret indsats 
 Vi sikrer en differentieret og indivi-

duel tilgang til borgeren 
 Vi sikrer, at der arbejdes med pro-

gression for borgeren 

 
 
Forventninger til nøglepersoner 
 
 Ambassadører ift. resultatskabende samtaler 
 Sikre at RBS forankres som en naturlig del af 

arbejdet med borgerne 
 Deltage aktivt i den fortsatte udvikling af 

Results og de resultatskabende samtaler 
 Flytning af borgere i Results 
 Oprette nye kolleger i Results samt afslutte/

flytte kolleger -  efter aftale med leder 
 Oplære nye kolleger i systemet og i brugen 

af resultatskabende samtaler 
 Løbende besvare spørgsmål om RBS. 
 
 
 
 
 

 
 
Mødefrekvens 
 
Du vil som nøgleperson blive indkaldt til 
møder af en times varighed hver anden 
måned for løbende at have mulighed 
for at få  drøftet hvad går godt, hvad er 
svært, få svar på spørgsmål, sikre bru-
gervenligheden i systemet, sikre den 
fortsatte fokus på opgaven mv. 

Dette er et udkast, som I vil have mulighed for at være med til at ændre 


