
 

Programteori for Integro: Helsingør / Fredericia 

Indsats Delindsats Moderator Præstation Effekt/virkning af delindsats Slutmål 

Afklaring og vejled-
ningsforløb 
Helsingør 
 
Målgruppe: 
Kursister i matchgruppe 4 og 5  
For borgere i Helsingør-området. 
Målgruppen har alle ”andre pro-
blemer end ledighed”. Udfordrin-
gerne kan være: 

- sprog- og kulturbarrierer 
- behov for socialisering 
- soignering 
- personlig fremtræden og 

manglende situations-
fornemmelse 

- misbrugsproblemer 
- psykiske lidelser og 

psykosociale problema-
tikker  
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Visitationssamtale: Visitationssamtale og motivati-
onsafklaring: 
 
Samtalen: 
- første reelle samtale med kursisten.  
- markerer introduktionsforløbet på typisk 5 ugers 
start 
- præsenterer borgeren for forløbet 
- Underviseren / vejlederen får et billede af kursistens 
ønsker, ressourcer og i nogen grad også problemer.  
 
Samtalens temaer: 
- De fem opmærksomhedspunkter i dialog-
guide/ressourceprofilen 
- Integros ”kan og vil skema”: måler motivation og 
anvendes til at tale om motivation, helbred mv. 
 
Varighed: 1 – 2 timer 

Visitationssamtale:  
1) Visitationssamtalen er en anerkendende samtale:  
- Der skal tages hensyn til og være respekt for kursisten 
- Kursisten har haft tillid til underviseren / vejlederen 
hvilket har givet udslag i positiv feed-back fra kursisten 
- Kursisten oplever tryghed og føler sig mødt og forstået, 
der hvor vedkommende er 
- underviseren / vejlederen har udvist tålmodighed ift. 
kursisten 
- underviseren / vejlederen har begejstret kursisten 
 
2) Underviser/vejleder er uddannet/trænet i at bruge 
Integros ”kan og vil”. 

Visitationssamtale:  
 
Borger har gennemført visitationssamtale 
 

Visitationssamtale:  
 
- Spørg kursisten 
- Kan der laves en aftale med kursisten 
- Vores aftale – din plan 
 
Virkninger: Der skabes: 
 
1) Tillid, tryghed, respekt og begejstring,   
2) Motivation for at deltage i den videre proces  
3) Afklaring af helbredssituation: vaner, livsstil og problemer 
 
Dækkes af indikatorerne: 
 
4.1 Tillidsfuldhed og samarbejde i forløbet 
1.1 Motivation /ønske og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet 
3.1 Dokumentation/ afklaring af helbred 
3.2 Opbygning af hensigtsmæssige arbejdsvaner 
3.3 Oplevelse af helbredsproblemer/ viden om sundhed 
3.4 Sunde levevaner – fysisk træning 
 
 

Mål: 
 
1) Borger er kommet i ordinært arbej-
de 
2) Borger er kommet i (fast) arbejde 
på støttede vilkår 
3) Borger har reelt været ude i praktik 
(4-13 uger) eller været arbejdsprøvet 
på virksomhed 
5) Borger er (efter underviserens / 
vejlederens vurdering) løftet i match-
kategori 
6) Borger har erkendt / anerkendt 
egne ressourcer og muligheder og 
tager ansvar for eget liv: afklaret ift. 
egne ressourcer og er mere motiveret 
7) Borgerens kompetencer er styrket: 
almene, faglige og personlige.  
 

Indikatorer: 
 
1-7: Ja / nej 
 



 

Jobsol:  
 
- Grafisk illustration og dokumentation af værdier, 
kompetencer og jobønsker 
- Giver god mulighed debat af arbejdslivets mulighe-
der holdt op mod drømmejobbet. Kan gør det mere 
bevidst på det for den enkelte opnåelige – få lagt en 
jobplan – få energi til at arbejde videre. 
- Giver et visuelt overblik over kursistens færdigheder 
og kompetencer.  
 
Procedure: 
- 100% fokus på jobmål A (1. prioritet) og dermed 
plan A. 
- Alt undersøges – hvem, hvor, hvad, hvordan, hvor-
ledes og hvornår – gerne selvstændigt med sparring 
fra relevante undervisere / vejledere. 
- Såfremt jobmål og – plan holder og kursisten bræn-
der for dette, noteres dette i den endelige afklarings-
beskrivelse/plan. Planen arbejder kursisten 100% på 
at realisere. 
- Gennemføres normalt på hold, men kan også gen-
nemføres for enkeltpersoner  
- Interviewformen skaber flow i tankerne og en anden 
kursist skriver det sagte ned. De åbne spørgsmål, 
sætter nye tanker i gang og svarene kan overraske 
kursisten for hvem 90 % af vedkommendes kvalifika-
tioner er skjulte. 
- Kursisterne inspireres til nye jobmål via gruppedy-
namik og involvering. 
- I de tilfælde hvor plan A ikke holder, vælger kursi-
sten STRAKS en ny 1. prioritet og deraf følgende 
jobmål og plan A, B og C. 
- Kursisten har ALTID en plan A, B og C !!!!! og 
støttes i denne prioritering og fokusering. 
- Proceduren kan ikke fraviges uden aftale med den 
Jobsolansvarlige. 
 
Varighed: 2 dage 

Jobsol:  
1)Tillid 
2) Kræver koncentration - Skal gennemføres om formid-
dagen 
3) Underviser/vejleder skal være uddannet/trænet i at 
bruge Jobsol 
4) Underviser / vejleder har fulgt de hovedpunkter i 
JobSol, som er beskrevet i programteorien. 
 
 

Jobsol:  
 
1) Jobsol: Borger har lavet en hel Jobsol  
 
2) Samtaler: 
 
a) Der har været gennemført samtaler  
b) Antal samtaler 
c) Type samtaler: 
- Støtten-
de/motiverende/fastholdende/afklarende 
- Vejledende/rådgivende samtaler 
- Afhjælpende/problemløsende 
- Fremtidsorienterende 
- Samtaler ift. ”minerydning”/praktiske  
 
3) Problemer: Hvis afdækning af proble-
mer ift. minerydning: 
- Hvilke problem(er) er identificeret? 
- Er der udarbejdet forslag til problemløs-
ning 
- Er der arbejdet med håndtering af pro-
blemerne? 

Jobsol:  
 
Virkninger: 
 
1)Overblik over jobønsker og veje til job 
2) Overblik over kompetencer  
3) Bevidstgørende – skaber selvindsigt 
4) Motivation 
5) Inspiration til at komme i job og blive 
selvforsørgende 
6) Samhørighed og netværk med øvrige 
kursusdeltagere 
7) Synliggør/afdækker borgerens personlige 
værdier 
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OFUS: 
- Adfærds- og personlighedsanalyse af borger.  
- En række spørgsmål som borger besvarer og der-
udfra kan tegnes en profil af borgeren: hvor meget af 
hver af de fire typer: 
 
1) Ordensmenneske 
2) Fredsmenneske 
3) Udvikler 
4) Slider  
 
OFUS-test gennemført og diskuteret mellem borger 
og underviser/vejleder – der gives feed back til kursi-
sten 
(Kun feed-back hvis kursisten ønsker konkret tilba-
gemelding.) 
 
Handler ikke om at underviser/vejleder skal vurdere 
realismen i kursistens planer ud fra profil, men at 
kursisten selv laver den vurdering om han/hun pas-
ser ift. de jobs der er valgt i jobsolen. 
 
Varighed: 1 dag 
 

OFUS: 
1)Tillid 
2) Kræver koncentration - Skal gennemføres om formid-
dagen 
3) Underviser/vejleder skal være uddannet/trænet i at 
bruge OFUS 
4) Underviser/vejleder fulgt de hovedpunkter i OFUS, 
som er beskrevet i programteorien. 
 
   

OFUS: 
1) Borgeren har lavet en OFUS-test 
 
 
+ samme punkt 2. og 3 som JobSol. 

OFUS: 
 
Virkninger: 
Anerkendelse af egne ressourcer og mulig-
heder: Borgeren har reflekteret over egen 
situation, er realistisk i sine jobønsker og 
kan bekræfte eller afkræfte jobmål / jo-
bønsker/drømme fra Jobsolen. 

Afklarende fase:  
 
Indikatorer: samlet 
 
1.1 Motivation/ ønske og tro 
på en fremtid på arbejdsmar-
kedet 
1.2 Arbejdsidentitet 
1.3 Afklaring af ønsker om 
arbejde/ uddannelse 
2.1 Dokumentation / afklaring 
af faglige kvalifikationer og 
kompetencer  
2.2 Faglige kvalifikationer og 
kompetencer 
2.3 Dokumentation/ afklaring 
af sproglige kompetencer 
2.4 Sproglige kompetencer 
3.1 Dokumentation/ afklaring 
af helbred 
3.2 Opbygning af hensigts-
mæssige arbejdsvaner 
3.3 Oplevelse af helbreds-
problemer/ viden om sundhed 
3.4 Sunde levevaner – fysisk 
træning 
4.1 Tillidsfuldhed og samar-
bejde i forløbet 
5.1 Sociale kompetencer 
5.2 Omstillingsevne 
5.3 Praktiske kompetencer 
5.4 Initiativ  
6. Økonomi og netværk 
7.3 Personlige værdier 
7.4. Samhørighed 
 



 

A
fk

la
rin

gs
- 

og
 tr

æ
ni

ng
s 

pr
ak

tik
 

 

Afklarings- og trænings praktik  
Kursisten skal selv medvirke til at finde praktik. Det 
tager typisk 4 – 8 uger – afhængig af den enkeltes 
problematikker.  
 
 
 
Adskiller sig fra rekrutteringspraktik og snusepraktik.  
Varighed : Selve praktikken varer mininmum 4 uger 
som udgangspunkt, men det sker selvfølgelig at de 
afbrydes før.  
 

Afklarings- og trænings praktik  
1) Tillid 
2) Kursisten skal være motiveret 
3) Troværdighed overfor kursisten /  praktikvært / ar-
bejdsgiver 
4) Afklaring af rådighed og muligheder med myndighe-
der / Jobcenter 
5) Der er lavet intro-forløb til praktik, fx ”Egons praktik-
plan” 
6) Praktikværten/arbejdsgiver er klædt på  
- det er når han/hun kender baggrund og formål med 
praktik 
7) Underviser / vejleder er trænet/klædt på til at forbere-
de praktik 
 

Afklarings- og trænings praktik  
 
1. Praktik / træning er i gang eller gen-
nemført? Hvis nej, hvorfor? 
 
2) Samtaler: 
 
a) Der har været gennemført samtaler  
b) Antal samtaler 
c) Type samtaler: 
- Støtten-
de/motiverende/fastholdende/afklarende 
- Vejledende/rådgivende samtaler 
- Afhjælpende/problemløsende 
- Fremtidsorienterende 
- Samtaler ift. ”minerydning”/praktiske  
 
3) Problemer: Hvis afdækning af proble-
mer ift. minerydning: 
- Hvilke problem(er) er identificeret? 
- Er der udarbejdet forslag til problemløs-
ning 
- Er der arbejdet med håndtering af pro-
blemerne? 

Afklarings- og trænings praktik  
 
Virkninger og indikatorer: 
 
1) Kursisten har fået afklaring ift. tidligere job og nyt job OG 2) Afklaring ift. 
evt. uddannelsesbehov/ønsker.  
 
1.1 Motivation/ ønske og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet 
1.2 Arbejdsidentitet 
1.3 Afklaring af ønsker om arbejde/ uddannelse 
 
3) Afklaring af helbred  
 
3.1 Dokumentation/afklaring af helbred 
3.2 Opbygning af hensigtsmæssige arbejdsvaner 
3.3 Oplevelse af helbredsproblemer/ viden om sundhed 
3.4 Sunde levevaner – fysisk træning 
 
4) Afklaring af faglige kompetencer  
 
2.1 Dokumentation / afklaring af faglige kvalifikationer og kompetencer  
 
5) Styrkelse af faglige kompetencer  
 
2.2 Faglige kvalifikationer og kompetencer 
 
6) Sociale kompetencer  
 
5.1 Sociale kompetencer 
5.2 Omstillingsevne 
5.3 Praktiske kompetencer 
5.4 Initiativ  
 
7) Afklaret personlige værdier 
 
7.3. Personlige værdier 
 
8) Samhørighed med kursist 
 
7.4. Samhørighed 
 

 


