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Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet ”Performance 

Management – Vi gør en forskel” i Roskilde Kommune – 

projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 

Sjælland 
 

 

Formålet med projektet er at afprøve, hvorvidt en indsats baseret på resultatbaseret 

styring kan medvirke til at styrke det tværfaglige samarbejde om indsatsen, at målret-

te indsatsen overfor målgruppen og at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen og 

beskæftigelsestilbuddet.  

 

Følgende aktører indgår i projektet: Jobcenter Roskilde, repræsenteret ved sagsbe-

handlere fra Ungeteamet og det kommunale beskæftigelsestilbud Daruplund. 

 

1. Samlet status 

 

Udviklingsfasen i projektet har forløbet i perioden fra 1. september 2011 til 31. 

december 2011. Den overordnede status er, at der er arbejdet med de planlagte 

udviklingsaktiviteter i projektet, og at arbejdet har udmøntet sig i en række 

materialer. Udviklingsarbejdet har taget afsæt i resultatbaserede workshops med 

deltagelse af medarbejdere fra hhv. Ungeteamet og Daruplund samt de respektive 

ledere. I forbindelse med workshops er udviklet et spørgeskema til brug ved 

progressionsmåling af indsatsen i beskæftigelsestilbuddet.  

 

Aktørerne i projektet vurderer, at udviklingsprocessen overordnet er forløbet godt, og 

at der er kommet gode produkter ud af udviklingsfasen.  

 

Der er foreløbigt udviklet følgende produkter: 

 

 Et progressionsmålingsværktøj 

 En samarbejdsmodel mellem parterne 

 Et ”menukort” til borgeren (beskrivelse af valgmuligheder) 

 En målgruppebeskrivelse 

 

Aktørerne er klar til at afprøve de nye værktøjer i afprøvningsfasen. 
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2. Baggrunden for udviklingsprojektet  

 

Initiativet til projektet kom fra ledelsen i jobcentret. Jobcenteret ønsker at afprøve 

resultatbaseret styring i det tværfaglige samarbejde om indsatsen og at skabe 

dokumentation for virkningen af indsatsen overfor målgruppen.  

 

I projektet samles ledere og medarbejdere fra jobcenteret og et kommunalt 

beskæftigelsestilbud for at afprøve resultatbaseret styring af indsatsen overfor 

psykisk skrøbelige unge i match 2. Målgruppen er bl.a. kendetegnet ved mangelfuld 

skoleuddannelse, tidligere misbrug, psykisk sårbarhed, ustabil døgnrytme, dårlig 

hygiejne, usund levevis, dårlig økonomi, adfærdsproblemer og manglende social 

netværk.  

 

Via projektet sigter aktørene på at skabe en fælles definition af målgruppen, at 

udvikle indsatsen og at udvikle styringsmodellen på området. Med andre ord sigtes 

der på at få en gensidig bedre viden om, hvad der hhv. bestilles og leveres i 

samarbejdet om indsatsen overfor målgruppen.  

 

I projektet er disse ønsker og ambitioner forfulgt ved at arbejde med følgende: 

 

 Beskrivelse af indsatsen på Daruplund 

 Udvikling af målgruppebeskrivelse af de unge på Daruplund 

 Udvikling af koncept for progressionsmålinger 

 Udpegning af mindst tre progressionsmål 

 

3. Læringen fra udviklingsfasen 

 

I det følgende gives en kort status for resultaterne af projektets udviklingsfase. 

 

3.1. Læringstema: Beskrivelse af indsats på Daruplund 

 

I projektet er der arbejdet på at sikre overensstemmelse mellem udbud og 

efterspørgsel på aktive tilbud til målgruppen. Desuden er der arbejdet på at definere 

og beskrive aktiviteterne og samarbejdsformen mellem jobcenteret og leverandørerne 

af det aktive tilbud til målgruppen.  

 

I processen har der været fokus på at fastlægge, hvad der bestilles og leveres på 

Daruplund i indsatsen overfor den unge. I beskrivelsen synliggøres hvilke aktiviteter 

på Daruplund, der iværksættes med henblik på at klargøre de unge til at deltage i 

eksterne aktiviteter uden for Daruplund, herunder et skoleøvebane, motions-

aktiviteter, praktikker, behandling, møder med jobcenteret mv.  

 

Beskrivelsen af indsatsen i Daruplund har først og fremmest haft til hensigt at skabe 

en fælles forståelse for medarbejderne om, hvilke aktiviteter, der sker i tilbuddet til 

den unge samt hvordan denne indsats tilgodeser den unges behov for ændringer samt 

gør den unge klar til uddannelse eller job. 

 

Projektets parter fremhæver følgende læring i forhold til udvikling af en beskrivelse 

af indstsen på Daruplund: 
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 En fælles forståelse af indsatsen er med til at skabe klarhed i forhold til 

sagsbehandlerens forventninger i beskæftigelsestilbuddet og den egentlige 

indsats. Indsatsen er tilrettelagt i en sådan grad for den enkelte unge, at der 

arbejdes med delmål på vej mod det egentlige overordnede mål om 

selvforsørgelse enten gennem ordinær udddannelse eller job. Læringen 

tydeliggøres, når praktikkerne omkring den unge mødes og erfarings- og 

vidensudveksler. 

 

 Indsatsen i beskæftigelsestilbuddet er bygget op omkring fælles basismoduler 

og moduler, som enten tilvælges af den unge eller tilskyndes af den unges 

vejleder i Daruplund. Indsatsen er dermed fleksibel i forhold til den enkelte 

unges behov for forandring samt de forskellige muligheder/projekter som kan 

indarbejdes i tilbuddet og dermed gøre det fleksibelt og til enhver tid tilrettet 

det omgivende samfunds udvikling. Læringen i tilrettelæggelsen af indsatsen 

har bl.a. vist, at den først valgte skoleøvebane for de unge ikke i høj grad 

tilgodeså de ønskede udviklingsmål og derfor kunne der skiftes til en anden 

skoleøvebane, som bringer den unge tættere på et realistisk uddannelsesmål. 

 

 

3.2. Læringstema: Udvikling af progressionsmålinger 

 

Udviklingen af en resultatbaseret styring af indsatsen er baseret på, at der løbende 

foretages målinger af progressionen hos den unge i forløbet. Der lægges op til, at den 

unge vurderer sin egen progression ved egen hjælp og udfyldelse af spørgeskema, 

mens vejlederen kan score den unge for at give et sammenligningsgrundlag eller 

værktøj i den efterfølgende dialog mellem den unge og vejlederen. Med andre ord er 

der valgt en model for progressionsmålinger, hvor den unge involveres i den løbende 

vurdering af fremskridt og progression. 

 

Som led i processen er der udviklet et progressionsmålingsskema, som er klar til 

afprøvning i indsatsen overfor minimum 10 unge i den kommende fase af projektet. 

 

Projektets parter fremhæver følgende læring i forhold til udvikling af et progressions-

målingsværktøj: 

 

 Udviklingsprocessen har vist, at der i udviklingen af progressionsværktøjet skal 

gives plads i form af tid og rum til at skabe ejerskab blandt medarbejderne. 

Ejerskabet er centralt for udbytte af selve målingsværktøjet og det er vigtigt at 

afklare eventuel modstand undervejs i processen. Der er 2 tydelige forbehold 

overfor progressionsværktøj blandt medarbejderne: 1) at progressionsmålingen 

dækker over måling af medarbejdernes faglige indsats, og 2) at spørgeskemaet vil 

fylde i forhold til den egentlige dialog mellem den unge og vejlederen, altså at 

fokus er på progressionsmålingen fremfor selve indsatsen. Læringen fra 

processen er, at der skal sættes tid af til at skabe ejerskab hos medarbejderne i 

forhold til progressionsmålingerne.  

 

 I arbejdet med at udvikle progressionsværktøjet skal medarbejderne involveres. I 

projektet er opsat den hypotese, at den unge vil være i stand til at vurdere sig selv 

og udfylde spørgeskemaet. Denne hypotese arbejdes der bevidst med i 

udviklingen af spørgsmålene i progressionsværktøjet. Medarbejderne fra både 
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Ungeteamet og Daruplund har i flere omgange været involveret i at udvikle de 

parameter, hvor progressionen skal måles. Der er blevet arbejdet grundigt med 

selve formuleringen af spørgsmålene ud fra de unges formåen og medarbejdernes 

erfaring med de unge. En læring fra processen har været, at der er behov for 

involvering af medarbjderne samt en skarp prioritering af indhold, omfang og 

sprog for at skemaet bliver brugbart, og at der skal være fokus på denne 

problemstilling i afprøvningsfasen.  

 

Aktørene i projektet fremhæver følgende læring i forhold til udviklingsprocessen: 

 

 Det har været afgørende for fremdriften af udviklingsarbejdet, at der har været en 

projektleder, der har kunne håndtere processer, styre projektet og udarbejde 

produkterne. Læringen fra processen er, at det er svært at finde tid og rum til 

udviklingsarbejde i en travl hverdag. 

 

 Projektet har haft positive erfaringer med at skabe et lærings- og udviklingsmiljø 

for deltagerne ved at være omhyggelige i valg af mødelokale, forplejning og 

selve afviklingen af møderne. Deltagerne skal føle sig som vigtige parter i 

processen, og de skal have en oplevelse af, at der sker noget særligt for dem 

under møderne. Læringen har været, at processen bliver mere intensiv og 

uafbrudt, når der tages hensyn til travle kalendre, vælges mødelokaler med omhu 

og sørges for at forkæle deltagerne og medinddrage dem i workshopsene. 

 

3.3. Læringstema: Udvikling af målgruppebeskrivelse af de unge på Daruplund 

 

Der er i udviklingsfasen arbejdet på at definere og afgrænse målgruppen for ind-

satsen på Daruplund. Aktørerne i projektet finder, at det har været en nødvendig 

øvelse at finde den rette definition, der tilgodeser, at Daruplund er et beskæftigelses-

rettet tilbud mod tidligere et revalideringstilbud. Det har defor været afgørende for 

projektet, at der er overensstemmelse i medarbejdernes fælles forståelse og definition 

af målgruppen. 

 

Arbejdet med at definere målgruppen har også direkte afsæt i indsatsens indhold og 

elementer og peger videre over i hvilke delmål og mål, beskæftigelsestilbuddet skal 

tilvejebringe gennem indsatsen i forhold til det overordnede mål med ordinær 

uddannelse eller job. Målgruppedefinitionen var derfor det egentlig første led i 

forandringsteori-arbejdet for de involverede medarbejdere og tema for første 

workshop. 

 

Projektets parter fremhæver følgende læring i forhold til udviklingen af en 

målgruppebeskrivelse: 

 

 Arbejdet med at definere målgruppen var en sej proces, da de unges problem-

stillinger generelt er meget sammensatte, og da medarbejderne gerne vil have 

alle detaljer med i definitionen. Der blev derfor prioriteret og valgt forskellige 

kategorier med beskrivelse af problemstillinger med afsæt i ressourceprofilen. 

Den endelige liste giver et indtryk af hvilke problemstillinger den unge kan 

have overordnet og skaber en fælles forståelse blandt medarbejderne omkring 

hvem der vil have gavn af beskæftigelsestilbuddet.  
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 Arbejdet med at fastlægge målgruppen har givet en bedre tværgående 

forståelse af BUM-modellen hos deltagerne. Det er samtidig læringen af 

processen, at der skal investeres løbende i at vedligeholde et fælles billede af 

målgruppen og visiteringen til tilbuddet.      

   

4. Anbefalinger til andre jobcentre 

 

Projektets parter  finder, at der på baggrund af den gennemførte udviklingsproces kan 

anbefales følgende til andre jobcentre, der ønsker at påbegynde lignende udviklings-

projekter: 

 

 Det anbefales, at der skabes gode rammer til udviklingsarbejdet. Projektet har 

gode erfaringer med at afvikle udviklingsmøder både internt og eksternt og skabe 

et godt og kreativt læringsmiljø, hvor den enkelte medarbejder inddrages ved 

hjælp af forskellige metoder. Samtidig anbefaler projektet, at der sættes midler at 

til frikøb af en projektleder, der kan styre processerne og udarbejde produkterne 

af processen.  

 

 Det er svært at udvikle progressionsmålinger, og det kræver en grundig invol-

vering af de medarbejdere, som skal forstå og skal håndtere målingerne. Projektet 

har desuden vist, at der kan være skepsis blandt medarbejderne i forhold til at 

indføre progressionsmålinger, der kan opfattes som målinger af medarbejdernes 

resultater. Det anbefales på den baggrund, at der arbejdes med at give 

medarbejderne indflydelse og medejerskab til progressionsmålingerne, og at der 

findes et realistisk ambitionsniveau for kompleksitet og omfang  af værktøjet.   

 

 Det kan anbefales til andre jobcentre, at man gennemfører en fælles målgruppe-

afgrænsning sammen med leverandørerne af aktive tilbud til unge med psykiske 

problemer. Erfaringen fra projektet er, at det er en nødvendig øvelse for at skabe 

gode synergieffekter af arbejdet.  

 

 Det kan endvidere anbefales at indføre gensidige praktikperioder, hvor med-

arbejderne hos hhv. jobcenter og leverandør kommer i kort praktik hos hinanden. 

Læringen fra projektet har været, at det er en god metode til at øge det 

tværgående indblik og forståelse i en BUM-model.     

 


