
 

Spørgeskema til Integro 
 

Forløb i Helsingør/Fredericia 

 

Antal målinger: 3 eller 4 

 3 målinger: hvis forløbet afsluttes efter 13 uger / efter praktikken.   

 4 målinger: hvis forløbet forlænges efter 13 uger / efter praktikken.   

 
Tabel 1.1: Overblik over målingerne 

 Måling 

1 2 3 4 

Hvornår? Efter visitationssam-
talen 

Lige efter Jobsol og 
OFUS – før praktik-
ken starter 

 

Efter praktikken 

 

Slut - Ved 26 uger – 
eller ophør  

Hvad måles? Primært borgerens 
udgangspunkt og i 
nogen grad effekt af 
samtalen 

Afklaringsfasen  Afklarings og træ-
ningspraktikken. 

Evt. ny prak-
tik/aktivitet + hele 
forløbet 

Kilde: New Insight A/S og Integro 

 

Tabel 1.2: Hvilke indikatorer måles der på?  

Indikator Hvornår måles – måling nr. 

Skal revideres  

Kilde: New Insight A/S og Væksthuset 
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1. måling 

Første måling gennemføres ved anden samtale (typisk efter 1 uge).  

 

1.1 Baggrundsfaktorer 

1. Borgerens projektnummer________________ 

2. Borgerens køn?   Kvinde______  Mand________ 

3. Hvor mange år er borgeren ________    

4. Er borgeren gift_____ samlevende_____ enlig______ 

5. Hvor mange børn har borgeren?_______ 

6. Borgerens oprindelse/ herkomst 

 borgeren er født i Danmark af forældre, der er født i Danmark ____ 

 borgeren er indvandret til Danmark fra et vestligt land ____ 

 borgeren er indvandret til Danmark fra et ikke-vestligt land ____ 

 borgeren er født i Danmark af forældre, der begge er født uden for 

Danmark i vestlige lande (efterkommer)____ 

 borgeren er født i Danmark af forældre der begge er født i ikke-

vestlige lande (efterkommer)____ 

 borger er kommet til Danmark som flygtning ____ 

 

7. Hvilken matchgruppe tilhører borgeren?   

Match 4__ Match 5 __ Match 4-5__  Ved ikke___ 

8. Hvad er de vigtigste henvisningsårsager/ borgerens primære problemer?  

 Psykisk sygdom ___ 

 Fysisk sygdom ___ 

 Diffuse psykiske og fysiske helbredsproblemer ___ 

 Misbrug ___ 

 Kriminalitet ___ 

 Sociale problemer ___ 

 Sprogproblemer ___ 

 Manglende erhvervserfaring/ uddannelse ___ 

 Manglende motivation ___ 

 Afklaring af arbejdsevne og relevant branche mangler ___ 

 Ved ikke ___ 
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9. Angiv hvor lang tid borgeren har været ledig samlet set gennem de sene-

ste 5 år:  

 0-3 mdr. __ 

 4-6 mdr. __ 

 7-12 mdr. __ 

 1- 1,5år __ 

 1,5- 2år __ 

 Over 2 år __ 

 Ved ikke __ 

 

10. Borgerens uddannelsesbaggrund (angiv højeste uddannelse): 

 Ingen afsluttet grundskole 

 Grundskole __ 

 Gymnasial og erhvervsgymnasial uddannelse __ 

 Erhvervsfaglig uddannelse __ 

 Kort videregående udd.___ 

 Mellemlang videregående udd.___ 

 Bachelor og lang videregående udd.___ 

 

11. Hvor gennemføres forløbet?  Helsingør   Fredericia   

 

 

 Bemærkninger 

 

 

1.2 Måling af præstationer (Visitationssamtale)  

Borgeren har gennemført visitationssamtalen? Ja__ Nej __ 

Hvis nej, gå til måling af virkninger (afsnit 1.4) 

 

1.3 Måling af moderatorer (Visitationssamtale)  

Visitationssamtalen var anerkendende:  

Der skal tages hensyn til og være respekt for kursisten?  Ja__ Nej __ 
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Kursisten har haft tillid til underviseren / vejlederen hvilket har givet udslag i po-

sitiv feed-back fra kursisten? Ja__ Nej __ 

Kursisten oplever tryghed og føler sig mødt og forstået, der hvor vedkommende 

er? Ja__ Nej __ 

Underviseren / vejlederen har udvist tålmodighed ift. kursisten?  Ja__ Nej __ 

Underviseren / vejlederen har begejstret kursisten? Ja__ Nej __ 

 

Underviser/vejleder er uddannet/trænet i at bruge Integros ”kan og vil”? 
Ja__ Nej__  

 

1.4 Måling af virkninger (Visitationssamtale)  

4.1 Samarbejdsrelation i forløbet 

Vurder i hvor høj grad borgeren samarbejder med medarbejderen og er imødekommende 
overfor projektet på en skala fra 1-5, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre 
spalte 

 Antal 
point 

Borger er afvisende overfor konsulenten/ projektet 
- udtrykker vrede, frustration og modvilje mod projektet/ vejleder 
- giver udtryk for manglende ønske om samarbejde 
- udebliver uden at melde afbud 

1 

Borger er passiv, tager ikke initiativ, er afventende og lukket 2 

Borger åbner sig. Begynder at tale om sine ønsker, håb og udfordringer. 
- virker afslappet og tryg og føler sig hjemme i lokalet 
- viser følelser (glæde og sorger) 

3 

Borger beder om hjælp og modtager hjælp 
- føler sig hørt og inddraget 
- overholder aftaler og melder afbud ved fravær 
borgeren udtrykker sig positivt ift. samarbejdet 

4 

Borger handler aktivt ift. aftaler  
- går i dialog og stiller spørgsmål  
- tager selvstændigt initiativ 
- borgeren udtrykker glæde og tillid i samarbejdet 

4 
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1.5 Borgerens afstand/nærhed til arbejdsmarkedet målt 
med skalaspørgsmål 

1.1 Motivation/ ønske og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet  

Vurder borgerens motivation/ ønske og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet på en skala fra 
1-5, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ingen tiltro til egne kvalifikationer 
- ønsker pension 
- ønsker ikke at være på arbejdsmarkedet 
- udtrykker selv manglende vilje / evne til at være på arbejdsmarkedet  
- har fokus udelukkende rettet mod problemer og barrierer  
- ser ikke sig selv som parat til arbejdsmarkedet 
- handler ikke arbejdsmarkedsrettet (gør ikke noget for at ændre sin situation, 
forholder sig passivt – byder ikke ind i forhold til det der foregår)  

1 

Borger har en begyndende tiltro til egne kvalifikationer 
- formulerer enkelte ønsker om ændringer i sin livssituation og begynder at foku-
sere på fremtiden 
- begynder at handle (fx ved at melde afbud eller deltage i samtale) 

2 

Borger kan se nogle kvalifikationer/ kompetencer som på sigt kan anvendes på 
arbejdsmarkedet 
- er afventende, men har positive forestillinger om arbejdsmarkedet og ønsker på 
sigt at vende tilbage til/ komme ind på arbejdsmarkedet 
- vægter muligheder og barrierer lige højt 
- udtaler sig aktivt i forhold til egen plan. Siger fx: ”jeg skal nok prøve, det vil jeg 
gøre osv.” 
- handler i overensstemmelse med planen 

3 

Borger udtaler sig realistisk og konkret om sine ønsker 
- er fokuseret på muligheder 
- føler ejerskab til planen 
- kan se jobperspektiv i praktik/ løntilskud/ aktivering 
- ønsker og tror på position på arbejdsmarkedet i nær fremtid 

4 

Borger bringer uopfordret relevante kompetencer og interesser i spil 
- handler aktivt i forhold til sin egen plan ved at opsøge og undersøge muligheder 
(skrive ansøgninger/ ringe til arbejdsgivere) 
- har gjort mere end planen/ det der er aftalt mellem vejleder og borger 
- har opnået indflydelse på eget forløb/ har opnået ejerskab til handleplanen 
- handler arbejdsmarkedsrettet på eget initiativ 

5 

 

 

3.1 Dokumentation/ afklaring af helbred 

Vurder i hvor høj grad borgerens helbredssituation er afklaret på en skala fra 0-4, hvor de 
enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borgers helbredssituation er uafklaret for borger, arbejdsgiver og/eller jobcenter – 
der hersker ingen dokumentation i forhold til afklaring af helbred 

1 

Borgers helbredssituation er uafklaret for borger, arbejdsgiver og/eller jobcenter, 2 
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men. 
Der hersker en vis dokumentation for borgerens helbred, men dokumentationen 
er ikke rettet mod bestemte jobfunktioner 

Der er et begyndende billede af, hvad borgerens helbredsproblemer betyder for, 
hvilke konkrete jobfunktioner borger kan varetage med disse problemer 
Der er tilvejebragt dokumentation for dele af de jobfunktioner, borger skal afkla-
res i forhold til, men ikke tilstrækkeligt til en fuld afklaring 

3 

Borgers helbredssituation er næsten udredt i forhold til, hvilke jobfunktioner bor-
geren magter.  

4 

Borgers arbejdsevne er afklaret i forhold til helbredsproblemer og det er klart for 
borger, arbejdsgiver og jobcenter, hvilke funktioner borger kan varetage/ hvilken 
behandling borger har brug for  

5 

 

3.2 Opbygning af hensigtsmæssige arbejdsvaner 

Vurder i hvor høj grad borgeren har opbygget hensigtsmæssige arbejdsvaner på en skala 
fra 1-5, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger kan ikke håndtere begrænsninger i arbejdsevne 
- kan max arbejde 5-10 timer om ugen 

1 

Borger har fået viden og forståelse vedrørende sine helbredsproblemer 
Borger er blevet bevidst om betydningen af gode arbejdsvaner 

2 

Borger begynder at håndtere begrænsninger i arbejdsevne 
- begynder at bruge hjælpemidler/ procedurer til håndtering af helbredsproblemer 
- kan klare at arbejde 15 timer om ugen 

3 

Borger kan overføre erfaring om gode arbejdsvaner fra én arbejdsfunktion til en 
anden 
Borger foreslår selv løsninger til at opnå gode arbejdsvaner 

4 

Borger har lært at håndtere begrænsning i arbejdsevne 
- har fundet funktioner, der kan varetages på trods af helbredsproblemer eller 
med de rigtige hjælpemidler/ procedurer 
- har stor udholdenhed på jobbet, kan klare mindst 30 timers ugentligt arbejde 

5 
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3.3 Oplevelse af helbredsproblemer/ viden om sundhed 

Vurder i hvor høj grad oplever borgeren at have helbredsproblemer på en skala fra 0-4, hvor 
de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger oplever helbredsproblemer/ misbrugsproblemer som en uoverstigelig 
barriere i forhold til job  
- har ingen viden om sunde levevaner (fx kost, rygning og motion) 
- magter ikke at arbejde med sine levevaner (kost, rygning og motion) 

1 

Borger oplever helbredsproblemer/ misbrugsproblemer og ser disse som en van-
skelig barriere for at varetage en funktion på arbejdsmarkedet 
- har højt fravær pga. sygdom 

2 

Borger oplever i mindre grad helbredsproblemer som barriere for al arbejdsmar-
kedsdeltagelse 
- har opnået en bevidsthed om sine helbredsproblemer og konsekvenser af disse 
på arbejdsmarkedet 
- har begrænset sit misbrug/ møder ikke påvirket 
- er påbegyndt behandling/ genoptræning 
- er bevidst om sund livsstil og kender muligheder for forebyggelse 

3 

Borger har kun lille fokus på helbreds-/ misbrugsproblemer 
- har mindre fravær pga. sygdom 
- oplever ikke at arbejdet dræner borgeren for energi 
- er udholdende i det omfang det er nødvendigt i forhold til arbejdet 
- foreslår selv løsninger ift. helbredsproblemer 
- kan varetage arbejde på støttede vilkår 

4 

Borgers helbred opleves ikke som en barriere for fuld arbejdsmarkedsdeltagelse 
- kan varetage job på ordinære vilkår 
- har lavt fravær pga. sygdom 

5 

 

 

3.4 Sunde levevaner – fysisk træning 

Vurder borgerens levevaner og hans udbytte af evt. træning på en skala fra 1-5, hvor de 
enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger dyrker ikke motion og har usunde levevaner 
- føler sig træt og uoplagt   
- kan ikke se fordelen i at omlægge sine levevaner og / eller magter ikke at gøre 
noget for at ændre på disse 

1 

Borger begynder at åbne op for, at en omlægning af levevaner kan bidrage posi-
tivt til borgerens generelle sundhedstilstand og evnen til at varetage et arbejde 
Opnår begyndende viden om, hvad en omlægning betyder 

2 

Borger er begyndt at dyrke motion og har sat fokus på sine levevaner  
- oplever lidt mere energi/ overskud 
- er vidende om betydningen af omlægning af levevaner og vil gerne ændre på 
disse 

3 

Borger begynder at tage eget ansvar for omlægning af levevaner / motion / træ-
ning 
Borger har stadig brug for støtte, hjælp og opmuntring, men er mindre afhængig 
af vejledning 
Borger handler aktivt i forhold til at forbedre levevaner 

4 
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Borger dyrker regelmæssig motion/ spiser sundere 
- oplever at træning har givet større udholdenhed, bedre kondition, bedre kon-
centration, mere energi og større velvære 
- borger tager fuldt ud eget ansvar for omlægning af levevaner og de er integreret 
i livsførelsen 

5 
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2. måling 

2. måling gennemføres lige efter Jobsol og OFUS – før praktikken starter.  

 

Borgerens projektnummer:____ 

Hvis borgeren ikke længere deltager i forløbet – så svar på frafaldsspørgsmål 

 

2.1 Måling af præstationer (OFUS og Jobsol) 

Borger har lavet en hel Jobsol? Ja__ Nej __ 

Borger har lavet en OFUS-test? Ja__ Nej __ 

 

Der har været gennemført samtaler (fx før, under eller efter praktikken) med 

borgeren? Ja__ Nej __ 

Hvor mange samtaler? Skriv antal______________ 

Hvilken slags samtaler? (sæt kryds) 

1) Støttende/motiverende/fastholdende/afklarende 

2) Vejledende/rådgivende samtaler 

3) Afhjælpende/problemløsende 

4) Fremtidsorienterende 

5) Samtaler ift. ”minerydning”/praktiske problemer 

 

Hvis ja, ift. 5 så også disse spørgsmål 

Hvilke problem(er) er identificeret? Skriv     

Er der udarbejdet forslag til problem-løsning? Ja__ Nej __ 

Er der arbejdet med håndtering af problemerne? Ja__ Nej __ 
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2.2 Måling af moderatorer (OFUS og Jobsol) 

Borgeren har haft tillid? Ja__ Nej __ 

Underviser er uddannet/trænet i Integros Jobsol?: Ja__ Nej __ 

Underviser / vejleder har fulgt de hovedpunkter i JobSol, som er beskrevet i 

programteorien? Ja__ Nej __ 

Der har været koncentration i holdets arbejde med OFUS?:  Ja__ Nej __ 

Underviser er uddannet/trænet i Integros OFUS?: Ja__ Nej __ 

Underviser/vejleder fulgt de hovedpunkter i OFUS, som er beskrevet i pro-

gramteorien? Ja__ Nej __ 
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2.3 Måling af virkninger (OFUS og Jobsol) 

1.1 Motivation/ ønske og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet  

Vurder borgerens motivation/ ønske og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet på en skala fra 
0-4, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ingen tiltro til egne kvalifikationer 
- ønsker pension 
- ønsker ikke at være på arbejdsmarkedet 
- udtrykker selv manglende vilje / evne til at være på arbejdsmarkedet  
- har fokus udelukkende rettet mod problemer og barrierer  
- ser ikke sig selv som parat til arbejdsmarkedet 
- handler ikke arbejdsmarkedsrettet (gør ikke noget for at ændre sin situation, 
forholder sig passivt – byder ikke ind i forhold til det der foregår)  

1 

Borger har en begyndende tiltro til egne kvalifikationer 
- formulerer enkelte ønsker om ændringer i sin livssituation og begynder at foku-
sere på fremtiden 
- begynder at handle (fx ved at melde afbud eller deltage i samtale) 

2 

Borger kan se nogle kvalifikationer/ kompetencer som på sigt kan anvendes på 
arbejdsmarkedet 
- er afventende, men har positive forestillinger om arbejdsmarkedet og ønsker på 
sigt at vende tilbage til/ komme ind på arbejdsmarkedet 
- vægter muligheder og barrierer lige højt 
- udtaler sig aktivt i forhold til egen plan. Siger fx: ”jeg skal nok prøve, det vil jeg 
gøre osv.” 
- handler i overensstemmelse med planen 

3 

Borger udtaler sig realistisk og konkret om sine ønsker 
- er fokuseret på muligheder 
- føler ejerskab til planen 
- kan se jobperspektiv i praktik/ løntilskud/ aktivering 
- ønsker og tror på position på arbejdsmarkedet i nær fremtid 

4 

Borger bringer uopfordret relevante kompetencer og interesser i spil 
- handler aktivt i forhold til sin egen plan ved at opsøge og undersøge muligheder 
(skrive ansøgninger/ ringe til arbejdsgivere) 
- har gjort mere end planen/ det der er aftalt mellem vejleder og borger 
- har opnået indflydelse på eget forløb/ har opnået ejerskab til handleplanen 
- handler arbejdsmarkedsrettet på eget initiativ 

5 
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1.2 Arbejdsidentitet 

Vurder borgerens arbejdsidentitet på en skala fra 0-4 hvor de enkelte point svarer til indika-
torerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger kan ikke se en fremtid på arbejdsmarkedet 
- foretrækker at være på passiv forsørgelse  
- ser sine ikke-arbejdsmæssige identiteter: fx rollen som misbruger, husmor, syg, 
kriminel som stærkt begrænsende for sit arbejdsliv 
- har ingen ord for sin identitet på arbejdsmarkedet 

1 

Borger ser overvejende begrænsninger overfor at blive selvforsørgende 
- begynder at overveje sin situation om passiv forsørgelse 
- begynder at tale om fremtidige ønsker ift. arbejdsmarkedet 
- ser sine ikke-arbejdsmæssige identiteter som begrænsende for et arbejdsliv, 
men begynder at åbne op for nye perspektiver på disse 
- borger opnår begyndende viden om betydningen af at få en rolle på arbejds-
markedet 

2 

Borger viser åbenhed overfor at blive selvforsørgende, men ser begrænsninger 
- er afventende, men ønsker på sigt at være på arbejdsmarkedet 
- begynder at kunne se hvordan arbejde kan forenes med andre identiteter 
- vil hellere være underlagt en arbejdsgiver end systemet 
- spejler sig i folk på forskellige områder af arbejdsmarkedet og udtaler at hvis de 
kan, kan han også 
- får sat ord på sin arbejdsmarkedsidentitet 

3 

Borger kan se flere muligheder end begrænsninger ift. at blive selvforsørgende 
- borger har opnået viden om muligheder på arbejdsmarkedet 
- begynder at handle aktivt ud fra en arbejdsidentitet (orientere sig mod mulighe-
der på arbejdsmarkedet, går aktivt i dialog om forskellige jobfunktioner og bran-
cher) 

4 

Borger kan ikke forestille sig et liv uden arbejde 
- kan klart se sin evt. begrænsede arbejdsevne i brug på arbejdsmarkedet 
- har et klart billede af, hvordan arbejdsliv og familieliv praktisk kan forenes 
- ser arbejde som vigtigt for sin identitet eller status i samfundet  
- vil have et job for at kunne opfylde væsentlige behov (økonomi, sociale relatio-
ner, slå tiden ihjel, være rollemodel for sine børn) 
- handler i overensstemmelse med identiteten 
- kan selvstændigt formulere sig omkring sin arbejdsmarkedsidentitet 

5 
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1.3 Afklaring af ønsker om arbejde/ uddannelse 

Vurder borgerens grad af afklaring på en skala fra 0-4 hvor de enkelte point svarer til indika-
torerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ingen forestillinger om hvad han/ hun har lyst til at arbejde med/ ud-
danne sig til 

1 

Borger har diffuse/urealistiske ønsker om arbejde  
- har forbehold mod valg af praktik, løntilskud, stillede arbejdsopgaver 

2 

Borger nævner overordnede realistiske arbejdsområder, som han/ hun har lyst til 
at beskæftige sig med 
- viser større selvindsigt i forhold til ønsker, motivation og værdier 

3 

Borger nævner mere specifikke realistiske brancher, som han/ hun har lyst til at 
arbejde i 
- omsætter (sammen med vejleder) interesser / kompetencer til jobønsker 
- opnår indsigt i hvordan egne ressourcer og barrierer spiller sammen med kra-
vene på arbejdsmarkedet og accepterer disse vilkår 
- kan se perspektiv i valg af praktik/ løntilskud (tænker praktikken som et middel 
til at nå målet om at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet 
- kan se perspektiv i de opstillede arbejdsopgaver 

4 

Borgers jobønsker konkretiseres yderligere til specifikke jobs og specifikke ar-
bejdspladser som matcher hans/ hendes kompetencer og kvalifikationer 

5 

 

2.1 Dokumentation / afklaring af faglige kvalifikationer og kompetencer 

Vurder i hvor høj grad borgerens faglige kvalifikationer er afklaret på en skala fra 0-4 hvor de 
enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borgers arbejdsevne eller kompetencer er uafklarede for borger, arbejdsgiver 
og/eller jobcenter i forhold til sin (nye) situation  

1 

Borgers arbejdsevne er til dels uafklarede, men der er kommet et perspektiv på 
afklaringen ift. job- og brancheområde 

2 

Borgers arbejdsevne er delvis afprøvet og afklaret for borger, arbejdsgiver 
og/eller jobcenter 
Borger, arbejdsgiver og/ eller jobcenter er bevidst om yderligere behov for afkla-
ring  
Borger har opnået større kendskab til egne evner og muligheder på arbejdsmar-
kedet 

3 

Borgers arbejdsevne er næsten afklaret og afprøvet, men de optimale arbejdsbe-
tingelser er ikke fuldt afklaret 
Borger er bevidst om hvordan ressourcer spiller sammen med arbejdsmarkedets 
behov 

4 

Borgers faglige kvalifikationer er velbeskrevne/ dokumenterede og borger, ar-
bejdsgiver og/eller jobcenter er bevidst (fx via handleplan) om borgers ressourcer 
og udviklingspunkter  
Borger har et klart billede af, hvordan ressourcer og udviklingspunkter spiller 
sammen med arbejdsmarkedets krav 
Borger, arbejdsgiver og/ eller jobcenter er bevidst om yderligere behov for op-
træning/ uddannelse 
Faglige og praktiske kompetencer er afdækket og optimale arbejdsbetingelser er 
afklarede ift. relevant arbejdsområde 

5 
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2.2 Faglige kvalifikationer og kompetencer 

Vurder borgerens faglige kvalifikationer og kompetencer på en skala fra 0-4 hvor de enkelte 
point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har yderst begrænset kvalifikationer overhovedet/ på det valgte fagområ-
de 
- mangler basale færdigheder der kræves for at varetage det valgte fagområde 

1 

Borger kan varetage visse arbejdsfunktioner, dog kun med vejledning 
- arbejder i stærkt nedsat arbejdstempo i forhold til den konkrete arbejdsfunktion 
- løsning af den konkrete arbejdsopgave rummer en del fejl og/eller er ikke af 
tilfredsstillede kvalitet 

2 

Borger kan varetage få arbejdsfunktioner selvstændigt (uden vejledning) 
- har (opnået) basale nødvendige færdigheder til at varetage valgte fagområde 

3 

Borger kan varetage de fleste relevante arbejdsfunktioner selvstændigt 4 

Borger kan varetage alle relevante arbejdsfunktioner selvstændigt  
- har de nødvendige færdigheder til at varetage det valgte fagområde 

5 

 

 

2.3 Dokumentation/ afklaring af sproglige kompetencer 

Vurder i hvor høj grad borgerens sproglige kvalifikationer er afklaret på en skala fra 1-5 hvor 
de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borgers mundtlige og skriftlige sproglige kompetencer er uafklarede for borger, 
arbejdsgiver og/eller jobcenter 

1 

Borgers mundtlige og skriftlige sproglige kompetencer er uafklarede for borger, 
arbejdsgiver og/eller jobcenter – men der er igangsat aktiviteter, der skal afklare 
disse 

2 

Borgers sproglige kompetencer er til dels afklarede for borger, arbejdsgiver 
og/eller jobcenter 
 

3 

Borgers sproglige kompetencer er næsten fuldt ud afklarede for borger, arbejds-
giver og/eller jobcenter 

4 

Borgers sproglige kompetencer er velbeskrevne og borger er klar over sit niveau 
samt evt. hvilken sproglig opkvalificering han/ hun har brug for  

5 
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2.4 Sproglige kompetencer 

Vurder borgerens sproglige kvalifikationer og kompetencer på en skala fra 1-5 hvor de en-
kelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger kan hverken forstå eller tale dansk og kommunikerer udelukkende via tolk 1 

Borger kan forstå en kortfattet mundtlig besked og kommunikere begrænset på 
kombineret dansk og engelsk (/tysk/ fransk) men har (undertiden) stadig brug for 
tolk 
Borger forstår og taler lidt dansk, men føler sig hæmmet af sine manglende 
sproglige kompetencer 

2 

Borger har mundtlige og skriftlige dansksproglige kompetencer, der gør det mu-
ligt at varetage en del af et arbejdsområde 
Borger kan læse/ skrive en kort besked og kommunikere på begrænset dansk 

3 

Borger har tilstrækkelige dansksproglige kompetencer til at kunne varetage næ-
sten alle nødvendige arbejdsfunktioner 
Borger føler sig til dels hæmmet socialt og fagligt 

4 

Borger har tilstrækkelige dansksproglige kompetencer til at kunne varetage alle 
nødvendige arbejdsfunktioner 
Borger føler sig ikke hæmmet socialt og fagligt af sine sproglige kompetencer 
Borger kan udtrykke tanker, læse længere instruktioner og skrive breve 
Borger forstår mening og betydning på et dybere niveau 

5 

 

3.1 Dokumentation/ afklaring af helbred 

Vurder i hvor høj grad borgerens helbredssituation er afklaret på en skala fra 0-4, hvor de 
enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borgers helbredssituation er uafklaret for borger, arbejdsgiver og/eller jobcenter – 
der hersker ingen dokumentation i forhold til afklaring af helbred 

1 

Borgers helbredssituation er uafklaret for borger, arbejdsgiver og/eller jobcenter, 
men. 
Der hersker en vis dokumentation for borgerens helbred, men dokumentationen 
er ikke rettet mod bestemte jobfunktioner 

2 

Der er et begyndende billede af, hvad borgerens helbredsproblemer betyder for, 
hvilke konkrete jobfunktioner borger kan varetage med disse problemer 
Der er tilvejebragt dokumentation for dele af de jobfunktioner, borger skal afkla-
res i forhold til, men ikke tilstrækkeligt til en fuld afklaring 

3 

Borgers helbredssituation er næsten udredt i forhold til, hvilke jobfunktioner bor-
geren magter.  

4 

Borgers arbejdsevne er afklaret i forhold til helbredsproblemer og det er klart for 
borger, arbejdsgiver og jobcenter, hvilke funktioner borger kan varetage/ hvilken 
behandling borger har brug for  

5 
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3.2 Opbygning af hensigtsmæssige arbejdsvaner 

Vurder i hvor høj grad borgeren har opbygget hensigtsmæssige arbejdsvaner på en skala 
fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger kan ikke håndtere begrænsninger i arbejdsevne 
-  kan max arbejde 5-10 timer om ugen 

1 

Borger har fået viden og forståelse vedrørende sine helbredsproblemer 
Borger er blevet bevidst om betydningen af gode arbejdsvaner 

2 

Borger begynder at håndtere begrænsninger i arbejdsevne 
- begynder at bruge hjælpemidler/ procedurer til håndtering af helbredsproblemer 
- kan klare at arbejde 15 timer om ugen 

3 

Borger kan overføre erfaring om gode arbejdsvaner fra én arbejdsfunktion til en 
anden 
Borger foreslår selv løsninger til at opnå gode arbejdsvaner 

4 

Borger har lært at håndtere begrænsning i arbejdsevne 
- har fundet funktioner, der kan varetages på trods af helbredsproblemer eller 
med de rigtige hjælpemidler/ procedurer 
- har stor udholdenhed på jobbet, kan klare mindst 30 timers ugentligt arbejde 

5 

 

 

3.3 Oplevelse af helbredsproblemer/ viden om sundhed 

Vurder i hvor høj grad oplever borgeren at have helbredsproblemer på en skala fra 0-4, hvor 
de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger oplever helbredsproblemer/ misbrugsproblemer som en uoverstigelig 
barriere i forhold til job  
- har ingen viden om sunde levevaner (fx kost, rygning og motion) 
- magter ikke at arbejde med sine levevaner (kost, rygning og motion) 

1 

Borger oplever helbredsproblemer/ misbrugsproblemer og ser disse som en van-
skelig barriere for at varetage en funktion på arbejdsmarkedet 
- har højt fravær pga. sygdom 

2 

Borger oplever i mindre grad helbredsproblemer som barriere for al arbejdsmar-
kedsdeltagelse 
- har opnået en bevidsthed om sine helbredsproblemer og konsekvenser af disse 
på arbejdsmarkedet 
- har begrænset sit misbrug/ møder ikke påvirket 
- er påbegyndt behandling/ genoptræning 
- er bevidst om sund livsstil og kender muligheder for forebyggelse 

3 

Borger har kun lille fokus på helbreds-/ misbrugsproblemer 
- har mindre fravær pga. sygdom 
- oplever ikke at arbejdet dræner borgeren for energi 
- er udholdende i det omfang det er nødvendigt i forhold til arbejdet 
- foreslår selv løsninger ift. helbredsproblemer 
- kan varetage arbejde på støttede vilkår 

4 

Borgers helbred opleves ikke som en barriere for fuld arbejdsmarkedsdeltagelse 
- kan varetage job på ordinære vilkår 
- har lavt fravær pga. sygdom 

5 
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3.4 Sunde levevaner – fysisk træning 

Vurder borgerens levevaner og hans udbytte af evt. træning på en skala fra 1-5, hvor de 
enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger dyrker ikke motion og har usunde levevaner 
- føler sig træt og uoplagt  
- kan ikke se fordelen i at omlægge sine levevaner og / eller magter ikke at gøre 
noget for at ændre på disse 

1 

Borger begynder at åbne op for, at en omlægning af levevaner kan bidrage posi-
tivt til borgerens generelle sundhedstilstand og evnen til at varetage et arbejde 
Opnår begyndende viden om, hvad en omlægning betyder 

2 

Borger er begyndt at dyrke motion og har sat fokus på sine levevaner  
- oplever lidt mere energi/ overskud 
- er vidende om betydningen af omlægning af levevaner og vil gerne ændre på 
disse 

3 

Borger begynder at tage eget ansvar for omlægning af levevaner / motion / træ-
ning 
Borger har stadig brug for støtte, hjælp og opmuntring, men er mindre afhængig 
af vejledning 
Borger handler aktivt i forhold til at forbedre levevaner 

4 

Borger dyrker regelmæssig motion/ spiser sundere 
- oplever at træning har givet større udholdenhed, bedre kondition, bedre kon-
centration, mere energi og større velvære 
- borger tager fuldt ud eget ansvar for omlægning af levevaner og de er integreret 
i livsførelsen 

5 

 

 

4.1 Tillidsfuldhed og samarbejde i forløbet 

Vurder i hvor høj grad borgeren føler tillid til medarbejderen og projektet på en skala fra 0-4, 
hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger er afvisende overfor konsulenten/projektet 
- udtrykker vrede, frustration og modvilje mod projektet/ vejleder 
- giver udtryk for at han/ hun føler sig tvunget til at deltage 
- udebliver uden at melde afbud 

1 

Borger er passiv, tager ikke initiativ, er afventende og lukket 2 

Borger åbner sig. Begynder at tale om sine ønsker, håb og udfordringer. 
- virker afslappet og tryg og føler sig hjemme i lokalet 
- viser følelser (glæde og sorger) 

3 

Borger beder om hjælp og modtager hjælp 
- føler sig hørt og inddraget 
- overholder aftaler og melder afbud ved fravær 
- borgeren udtrykke sig positivt ift. samarbejdet 

4 

Borger handler aktivt ift. aftaler  
- går i dialog og stiller spørgsmål  
- tager selvstændigt initiativ 
- borgeren udtrykker glæde og tillid i samarbejdet 

5 

 



 

 

 

19 

  

5.1 Sociale kompetencer  

Vurder borgerens sociale kompetencer på en skala fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til 
indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger taler ikke med andre, møder usoigneret og er ikke bevidst om hvordan 
han/hun virker på andre 
- tager ikke kontakt til andre i uformelle sammenhænge på arbejdspladsen 
- er ofte hidsig og opfarende i selskab med andre 
- føler sig stærkt utilpas i samværet med andre 
- føler sig stærkt utilpas og usikker i situationer, det er nødvendigt at være i for at 
kunne være på arbejdsmarkedet 
- tager ingen selvstændige initiativer 
- viser i tale og handling ringe selvtillid 

1 

- står ikke altid for sig selv i pauser  
- er enkelte gange hidsig og opfarende i selskab med andre 
- svarer kortfattet på henvendelser fra andre 
- viser i mindre grad ubehag i konkrete (nødvendige) situationer 
- har forbedret sin hygiejne 

2 

Borger kender til normer og har viden om det sociale liv på arbejdspladsen 
- møder soigneret 
- argumenterer sig oftere ud af en presset situation frem for at reagere med vrede 
- henvender sig oftere til andre 
- har tillært sig teknikker til at føle sig bedre tilpas i sociale sammenhænge/ be-
stemte situationer 

3 

Borger præsenterer uopfordret sig selv 
- hilser uopfordret på kolleger/ holddeltagere 
- har forståelse for eget kropssprog og reagerer hensigtsmæssigt på andres 
- spørger ind til kritik og ting han/ hun ikke forstår frem for at reagere med vrede  
- spørger til andres velbefindende/ privatliv/ situation 
- taler i længere tid, når han/ hun skal fortælle om sig selv 
- viser initiativ og tager ansvar for at det sociale liv på arbejdspladsen/ forløbet 
fungerer 
- har en øget forståelse for egne sociale styrker og udfordringer 

4 

Borger fungerer fint på arbejdspladsen/ på holdet, taler utvunget med andre om 
private og arbejdsmæssige emner samt emner relateret til projektet 
- deltager i sociale arrangementer i og uden for arbejdstid/ undervisningen 
- giver udtryk for stor selvtillid 
- fungerer fint i forskellige/ nye sociale sammenhænge 

5 
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5.2 Omstillingsevne 

Vurder borgerens evne til omstilling på en skala fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til indi-
katorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger er utryg og utilpas i ikke-kendte situationer 
- vil ikke indgå i aktiviteter (ex praktik), hvor der skal prøves nye ting 
- ved ikke hvordan ukendte situationer kan håndteres tilfredsstillende 

1 

Borger forsøger at aflæse nye situationer og forsøger at sætte ord på sin utryg-
hed/ utilpashed 
- er åben for at deltage i ikke-kendte aktiviteter under bestemte betingelser (ex at 
en kendt medarbejder er til stede) 

2 

Borger deltager i ikke-kendte aktiviteter (ex snusepraktik)  
- er bevidst om at nye situationer kan være svære at takle men har tilegnet sig en 
viden om hvordan de kan takles 

3 

Borger tager åbent imod nye opgaver 
- er villig til åben dialog om alternative jobmuligheder 
- forsøger at træde til hvor der er behov 
Borger føler sig tryg og tilpas i ikke-kendte situationer 

4 

Borger opstiller nye mål og ønsker nye typer opgaver 
- beder om nye typer opgaver (ex på praktiksted) 
- er ikke bange for at kaste sig ud i noget nyt og viser det aktivt i handlinger  
- er bevidst om egne reaktionsmønstre, og har et handleberedskab til at kunne 
håndtere nye situationer/ aktiviteter tilfredsstillende 
- er i stand til at vurdere og justere egen indsats 

5 

 

 

5.3 Praktiske kompetencer 

Vurder i hvor høj grad borgeren besidder praktiske kompetencer, der er nødvendige for at 
kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Skala fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til indikato-
rerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger mangler praktiske kompetencer, der er nødvendige for at fungere på ar-
bejdsmarkedet/ samfundet (fx: kan ikke gå i banken, transportere sig (på cykel, 
med bil eller med offentlig transport), kender ikke til offentlig børnepasning) 

1 

Borger har en begyndende viden om praktiske kompetencer, men kan ikke ud-
øve dem i praksis i særligt omfang 

2 

Borger har nogle praktiske kompetencer, der er nødvendige for at fungere på 
arbejdsmarkedet/ samfundet uden for familien, men manglende praktiske kompe-
tencer opleves stadig som en (delvis) barriere for arbejdsmarkedsdeltagelse 

3 

Borger har stor viden om, hvilke praktiske kompetencer der kan bidrage til at 
fungere på arbejdsmarkedet – og borger har opnået erfaring med at håndtere 
disse. 
Borger mangler lidt mere træning og/eller overbevisning om, at borger magter 
disse 

4 

Borger har alle de praktiske kompetencer, der er nødvendigt for at fungere på 
arbejdsmarkedet og føler ikke længere disse ting som en barriere for arbejds-
markedsdeltagelse 

5 
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5.4 Initiativ 

Vurder i hvor høj grad borgeren er i stand til at tage initiativ. Skala fra 0-4, hvor de enkelte 
point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger er passiv. 
Tager ikke initiativ i samtaler, kursusforløb, i arbejdsopgaver 
- uinteresseret i at starte nye opgaver 
- tør ikke /vil ikke prøve 
- ingen erfaring med og viden om at tage initiativ 

1 

Borger er passiv.  
Tager ikke initiativ i samtaler, kursusforløb, i arbejdsopgaver 
- begyndende viden om hvordan der kan tages initiativ, men har ingen erfaring i 
at gøre det 

2 

Borger er klar over at det forventes at han/hun selv deltager aktivt  
- usikker – men vil 
- går selv i gang med nye opgave efter instruktion 
- har viden om, hvad der forventes, og mulige måder at tage initiativ på  
- begyndende erfaring i at tage initiativ 

3 

Borger er initiativtagende med en vis usikkerhed og ikke altid konsekvent 
- usikker, men prøver og har en række erfaringer med at tage initiativ og være 
aktiv 
- Stiller spørgsmål og kommer med forslag 
- går selv i gang med nye opgaver indenfor de definerede rammer af borgerens 
arbejdsopgaver 

4 

Borger går selvstændigt i gang med nye arbejdsopgaver, eller deltager aktivt i 
undervisning, samtaler mv. 
Stiller spørgsmål, kommer med forslag og ”siger til og fra” 
Har opnået god erfaring med at tage initiativ, være aktiv og ”sige til og fra” 
Går selv i gang med arbejdsopgaver, der ikke forventes eller spørger på eget 
initiativ om der er yderligere han/hun kan gå i gang med. 

5 
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6. Økonomi og netværk  

Vurder borgerens økonomiske og forhold og mulighed for opbakning/ inspiration i netvær-
ket på en skala fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 

 

 

Antal 
point 

Borger har store gældsproblemer, står uden bolig, har uåbnede rudekuverter fra 
det sidste år, der er blevet lukket for varme, vand og el 
- har ingen personer i sit netværk, der er på arbejdsmarkedet 
Der er ingen mulighed for børnepasning i familien/ nuværende netværk 
Der er ingen opbakning i familien/ netværket af borgers arbejdsmarkedsdeltagel-
se/ deltagelse i uddannelse 
Borger er ikke interesseret i at tale om disse problemer eller i at løse dem (mag-
ter det ikke) 

1 

Borger er begyndt at åbne op for, at forskellige økonomiske og sociale problemer 
skal afhjælpes for at borgeren kan orientere sig mod arbejdsmarkedet 
Borger opnår begyndende viden om, hvordan problemerne kan afhjælpes / hånd-
teres 

2 

Borger har (fx via en skriftlig plan) overblik over hvad der skal gøres, hvornår (fx i 
forhold til gældssanering og boligproblemer). 
(Familien/ netværket viser forståelse for, men også forbehold mod borgers ar-
bejdsmarkedsdeltagelse) 
Borger vil gerne ændre på situationen, men mangler stadig erfaring i at håndtere 
disse problemer 

3 

Borger opfatter i mindre grad sine problemer som barrierer i forhold til at deltage 
på arbejdsmarkedet 
- har fået viden om og erfaring i at håndtere sine økonomiske/ boligmæssige 
problemer  
- opnået indsigt i at arbejdsmarkedsdeltagelse kan medvirke til at løse nogle pro-
blemer og give større økonomisk råderum 
- (Familien og netværket giver udtryk for støtte til borgers arbejdsmarkeds/ ud-
dannelsesdeltagelse) 

4 

Borger opfatter ikke eventuelle økonomiske / sociale problemer som en barriere 
for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet 
- har fuld opbakning i familie og netværk – eller har lært at håndtere manglende 
opbakning 
- får aflastning i hjemmet og hjælp til børnepasning af familie/ netværk, hvis det 
er nødvendigt 
- har fået tillært sig mestringsstrategier til at håndtere økonomiske og sociale 
problemstillinger, så de ikke bliver dominerende for livsførelsen  

5 
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7.3 Personlige værdier 

Vurder borgerens afklaring af sine personlige værdier på en skala fra 1-5, hvor de enkelte 
point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ikke noget billede af sine egne, personlige værdier 
- er uklar på hvad der vigtigt for ham/hende 

1 

Borger har en begyndende bevidsthed om sine personlige værdier  
-  

2 

Borger er rimeligt afklaret om hvad hans/hendes personlige værdier er  
- kan udtrykke sine værdier ift. samvær med andre 
- kan sætte ord på sine værdier og prioriteringer ift. sine nærmeste (fx familie) 

3 

Borger har et godt billede af sine personlige værdier  
-  

4 

Borger er meget bevidst om sine egne værdier, både i handling og ord 
- kan udtrykke sine værdier, men også indgå i dialog om hvor det kan være nød-
vendigt at gå på kompromis 

5 

 

7.4. Samhørighed 

Vurder omfanget og styrken af borgerens relationer til de øvrige kursusdeltagere / kollegaer 
på en skala fra 1-5, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ikke nogen kontakt med de øvrige kursusdeltagere 
- isolerer sig, taler ikke med de øvrige  
- kan ikke /ønsker ikke at indgå i fællesskab med de andre kursusdeltagere 

1 

Borger har begrænset kontakt med øvrige deltagere  
- deltager i øvelser med andre  
- opsøger ikke selv de andre deltagere  
 

2 

Borger har en del kontakt og begyndende relationer med øvrige deltagere 
- deltager både i øvelser og socialt med de øvrige kursusdeltagere 

3 

Borger har opbygget en god og stærk relation til en af de andre deltagere 
 

4 

Borger har opbygget flere stærke relationer til de øvrige deltagere 
- borgeren vil kunne anvende sine relationer til at opnår personlig afklaring 
- relationerne vil kunne støtte borgeren i hans/hendes vej til job/uddannelse 

5 
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3. måling 

3. måling gennemføres efter praktikken, det vil sige efter 13 uger. 

 Hvis forløbet afsluttes efter 13 uger, er 3. måling slutmålingen.  

 Forlænges forløbet efter 13 uger, er 3. måling en mellemmåling. 

 

Borgerens projektnummer:    

Hvis borgeren ikke længere deltager i forløbet – så svar på frafaldsspørgsmål 

  

3.1 Måling af præstationer (praktik) 

Praktik/Træning er i gang? Ja__ Nej __ 

Praktik/Træning er gennemført? Ja__ Nej __ 

 

Hvis nej til spørgsmål 1 og 2:  

Hvorfor er praktikken ikke kommet i gang eller ikke gennemført?  

Skriv årsager      

 

Der har været gennemført samtaler (fx før, under eller efter praktikken) med 

borgeren? Ja__ Nej __ 

Hvor mange samtaler? Skriv antal______________ 

Hvilken slags samtaler? (sæt kryds) 

1) Støttende/motiverende/fastholdende/afklarende 

2) Vejledende/rådgivende samtaler 

3) Afhjælpende/problemløsende 

4) Fremtidsorienterende 

5) Samtaler ift. ”minerydning”/praktiske problemer 

Hvis ja, ift. 5 så også disse spørgsmål 

Hvilke problem(er) er identificeret? Skriv     

Er der udarbejdet forslag til problem-løsning? Ja__ Nej __ 

Er der arbejdet med håndtering af problemerne? Ja__ Nej __ 



 

 

 

25 

 

3.2 Måling af moderatorer (praktik) 

Borgeren har haft tillid? Ja__ Nej __ 

 

Kursisten/borgeren har været motiveret for praktikken?: Ja__ Nej __ 

 

Der har været/er en troværdig og ærlig dialog overfor både borger og ar-

bejdsplads?: Ja__ Nej __ 

 

Der har været afklaret rådighed og muligheder med myndighederne?:  

Ja__ Nej __ 

 

Der er lavet introforløb til praktikken (fx Egons praktikplan): Ja__ Nej __ 

 

Arbejdsgiver/arbejdspladsen er klædt på til modtagelse af borger (arbejdsgi-

ver kender formål og baggrund for praktikken): Ja__ Nej __ 

 

Underviseren/ vejlederen er trænet til håndtering og forberedelse af praktik-

ker: Ja__ Nej __ 
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3.3 Måling af virkninger (praktik) 

1.1 Motivation/ ønske og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet  

Vurder borgerens motivation/ ønske og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet på en skala fra 
0-4, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ingen tiltro til egne kvalifikationer 
- ønsker pension 
- ønsker ikke at være på arbejdsmarkedet 
- udtrykker selv manglende vilje / evne til at være på arbejdsmarkedet  
- har fokus udelukkende rettet mod problemer og barrierer  
- ser ikke sig selv som parat til arbejdsmarkedet 
- handler ikke arbejdsmarkedsrettet (gør ikke noget for at ændre sin situation, 
forholder sig passivt – byder ikke ind i forhold til det der foregår)  

1 

Borger har en begyndende tiltro til egne kvalifikationer 
- formulerer enkelte ønsker om ændringer i sin livssituation og begynder at foku-
sere på fremtiden 
- begynder at handle (fx ved at melde afbud eller deltage i samtale) 

2 

Borger kan se nogle kvalifikationer/ kompetencer som på sigt kan anvendes på 
arbejdsmarkedet 
- er afventende, men har positive forestillinger om arbejdsmarkedet og ønsker på 
sigt at vende tilbage til/ komme ind på arbejdsmarkedet 
- vægter muligheder og barrierer lige højt 
- udtaler sig aktivt i forhold til egen plan. Siger fx: ”jeg skal nok prøve, det vil jeg 
gøre osv.” 
- handler i overensstemmelse med planen 

3 

Borger udtaler sig realistisk og konkret om sine ønsker 
- er fokuseret på muligheder 
- føler ejerskab til planen 
- kan se jobperspektiv i praktik/ løntilskud/ aktivering 
- ønsker og tror på position på arbejdsmarkedet i nær fremtid 

4 

Borger bringer uopfordret relevante kompetencer og interesser i spil 
- handler aktivt i forhold til sin egen plan ved at opsøge og undersøge muligheder 
(skrive ansøgninger/ ringe til arbejdsgivere) 
- har gjort mere end planen/ det der er aftalt mellem vejleder og borger 
- har opnået indflydelse på eget forløb/ har opnået ejerskab til handleplanen 
- handler arbejdsmarkedsrettet på eget initiativ 

5 
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1.2 Arbejdsidentitet 

Vurder borgerens arbejdsidentitet på en skala fra 0-4 hvor de enkelte point svarer til indika-
torerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger kan ikke se en fremtid på arbejdsmarkedet 
- foretrækker at være på passiv forsørgelse  
- ser sine ikke-arbejdsmæssige identiteter: fx rollen som misbruger, husmor, syg, 
kriminel som stærkt begrænsende for sit arbejdsliv 
- har ingen ord for sin identitet på arbejdsmarkedet 

1 

Borger ser overvejende begrænsninger overfor at blive selvforsørgende 
- begynder at overveje sin situation om passiv forsørgelse 
- begynder at tale om fremtidige ønsker ift. arbejdsmarkedet 
- ser sine ikke-arbejdsmæssige identiteter som begrænsende for et arbejdsliv, 
men begynder at åbne op for nye perspektiver på disse 
- borger opnår begyndende viden om betydningen af at få en rolle på arbejds-
markedet 

2 

Borger viser åbenhed overfor at blive selvforsørgende, men ser begrænsninger 
- er afventende, men ønsker på sigt at være på arbejdsmarkedet 
- begynder at kunne se hvordan arbejde kan forenes med andre identiteter 
- vil hellere være underlagt en arbejdsgiver end systemet 
- spejler sig i folk på forskellige områder af arbejdsmarkedet og udtaler at hvis de 
kan, kan han også 
- får sat ord på sin arbejdsmarkedsidentitet 

3 

Borger kan se flere muligheder end begrænsninger ift. at blive selvforsørgende 
- borger har opnået viden om muligheder på arbejdsmarkedet 
- begynder at handle aktivt ud fra en arbejdsidentitet (orientere sig mod mulighe-
der på arbejdsmarkedet, går aktivt i dialog om forskellige jobfunktioner og bran-
cher) 

4 

Borger kan ikke forestille sig et liv uden arbejde 
- kan klart se sin evt. begrænsede arbejdsevne i brug på arbejdsmarkedet 
- har et klart billede af, hvordan arbejdsliv og familieliv praktisk kan forenes 
- ser arbejde som vigtigt for sin identitet eller status i samfundet  
- vil have et job for at kunne opfylde væsentlige behov (økonomi, sociale relatio-
ner, slå tiden ihjel, være rollemodel for sine børn) 
- handler i overensstemmelse med identiteten 
- kan selvstændigt formulere sig omkring sin arbejdsmarkedsidentitet 

5 
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1.3 Afklaring af ønsker om arbejde/ uddannelse 

Vurder borgerens grad af afklaring på en skala fra 0-4 hvor de enkelte point svarer til indika-
torerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ingen forestillinger om hvad han/ hun har lyst til at arbejde med/ ud-
danne sig til 

1 

Borger har diffuse/urealistiske ønsker om arbejde  
- har forbehold mod valg af praktik, løntilskud, stillede arbejdsopgaver 

2 

Borger nævner overordnede realistiske arbejdsområder, som han/ hun har lyst til 
at beskæftige sig med 
- viser større selvindsigt i forhold til ønsker, motivation og værdier 

3 

Borger nævner mere specifikke realistiske brancher, som han/ hun har lyst til at 
arbejde i 
- omsætter (sammen med vejleder) interesser / kompetencer til jobønsker 
- opnår indsigt i hvordan egne ressourcer og barrierer spiller sammen med kra-
vene på arbejdsmarkedet og accepterer disse vilkår 
- kan se perspektiv i valg af praktik/ løntilskud (tænker praktikken som et middel 
til at nå målet om at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet 
- kan se perspektiv i de opstillede arbejdsopgaver 

4 

Borgers jobønsker konkretiseres yderligere til specifikke jobs og specifikke ar-
bejdspladser som matcher hans/ hendes kompetencer og kvalifikationer 

5 

 

2.1 Dokumentation / afklaring af faglige kvalifikationer og kompetencer 

Vurder i hvor høj grad borgerens faglige kvalifikationer er afklaret på en skala fra 0-4 hvor de 
enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borgers arbejdsevne eller kompetencer er uafklarede for borger, arbejdsgiver 
og/eller jobcenter i forhold til sin (nye) situation  

1 

Borgers arbejdsevne er til dels uafklarede, men der er kommet et perspektiv på 
afklaringen ift. job- og brancheområde 

2 

Borgers arbejdsevne er delvis afprøvet og afklaret for borger, arbejdsgiver 
og/eller jobcenter 
Borger, arbejdsgiver og/ eller jobcenter er bevidst om yderligere behov for afkla-
ring  
Borger har opnået større kendskab til egne evner og muligheder på arbejdsmar-
kedet 

3 

Borgers arbejdsevne er næsten afklaret og afprøvet, men de optimale arbejdsbe-
tingelser er ikke fuldt afklaret 
Borger er bevidst om hvordan ressourcer spiller sammen med arbejdsmarkedets 
behov 

4 

Borgers faglige kvalifikationer er velbeskrevne/ dokumenterede og borger, ar-
bejdsgiver og/eller jobcenter er bevidst (fx via handleplan) om borgers ressourcer 
og udviklingspunkter  
Borger har et klart billede af, hvordan ressourcer og udviklingspunkter spiller 
sammen med arbejdsmarkedets krav 
Borger, arbejdsgiver og/ eller jobcenter er bevidst om yderligere behov for op-
træning/ uddannelse 
Faglige og praktiske kompetencer er afdækket og optimale arbejdsbetingelser er 
afklarede ift. relevant arbejdsområde 

5 
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2.2 Faglige kvalifikationer og kompetencer 

Vurder borgerens faglige kvalifikationer og kompetencer på en skala fra 0-4 hvor de enkelte 
point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har yderst begrænset kvalifikationer overhovedet/ på det valgte fagområ-
de 
- mangler basale færdigheder der kræves for at varetage det valgte fagområde 

1 

Borger kan varetage visse arbejdsfunktioner, dog kun med vejledning 
- arbejder i stærkt nedsat arbejdstempo i forhold til den konkrete arbejdsfunktion 
- løsning af den konkrete arbejdsopgave rummer en del fejl og/eller er ikke af 
tilfredsstillede kvalitet 

1 

Borger kan varetage få arbejdsfunktioner selvstændigt (uden vejledning) 
- har (opnået) basale nødvendige færdigheder til at varetage valgte fagområde 

2 

Borger kan varetage de fleste relevante arbejdsfunktioner selvstændigt 3 

Borger kan varetage alle relevante arbejdsfunktioner selvstændigt  
- har de nødvendige færdigheder til at varetage det valgte fagområde 

4 

 

3.1 Dokumentation/ afklaring af helbred 

Vurder i hvor høj grad borgerens helbredssituation er afklaret på en skala fra 0-4, hvor de 
enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borgers helbredssituation er uafklaret for borger, arbejdsgiver og/eller jobcenter – 
der hersker ingen dokumentation i forhold til afklaring af helbred 

1 

Borgers helbredssituation er uafklaret for borger, arbejdsgiver og/eller jobcenter, 
men. 
Der hersker en vis dokumentation for borgerens helbred, men dokumentationen 
er ikke rettet mod bestemte jobfunktioner 

2 

Der er et begyndende billede af, hvad borgerens helbredsproblemer betyder for, 
hvilke konkrete jobfunktioner borger kan varetage med disse problemer 
Der er tilvejebragt dokumentation for dele af de jobfunktioner, borger skal afkla-
res i forhold til, men ikke tilstrækkeligt til en fuld afklaring 

3 

Borgers helbredssituation er næsten udredt i forhold til, hvilke jobfunktioner bor-
geren magter.  

4 

Borgers arbejdsevne er afklaret i forhold til helbredsproblemer og det er klart for 
borger, arbejdsgiver og jobcenter, hvilke funktioner borger kan varetage/ hvilken 
behandling borger har brug for  

5 
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3.2 Opbygning af hensigtsmæssige arbejdsvaner 

Vurder i hvor høj grad borgeren har opbygget hensigtsmæssige arbejdsvaner på en skala 
fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger kan ikke håndtere begrænsninger i arbejdsevne 
-  kan max arbejde 5-10 timer om ugen 

1 

Borger har fået viden og forståelse vedrørende sine helbredsproblemer 
Borger er blevet bevidst om betydningen af gode arbejdsvaner 

2 

Borger begynder at håndtere begrænsninger i arbejdsevne 
- begynder at bruge hjælpemidler/ procedurer til håndtering af helbredsproblemer 
- kan klare at arbejde 15 timer om ugen 

3 

Borger kan overføre erfaring om gode arbejdsvaner fra én arbejdsfunktion til en 
anden 
Borger foreslår selv løsninger til at opnå gode arbejdsvaner 

4 

Borger har lært at håndtere begrænsning i arbejdsevne 
- har fundet funktioner, der kan varetages på trods af helbredsproblemer eller 
med de rigtige hjælpemidler/ procedurer 
- har stor udholdenhed på jobbet, kan klare mindst 30 timers ugentligt arbejde 

5 

 

 

3.3 Oplevelse af helbredsproblemer/ viden om sundhed 

Vurder i hvor høj grad oplever borgeren at have helbredsproblemer på en skala fra 0-4, hvor 
de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger oplever helbredsproblemer/ misbrugsproblemer som en uoverstigelig 
barriere i forhold til job  
- har ingen viden om sunde levevaner (fx kost, rygning og motion) 
- magter ikke at arbejde med sine levevaner (kost, rygning og motion) 

1 

Borger oplever helbredsproblemer/ misbrugsproblemer og ser disse som en van-
skelig barriere for at varetage en funktion på arbejdsmarkedet 
- har højt fravær pga. sygdom 

2 

Borger oplever i mindre grad helbredsproblemer som barriere for al arbejdsmar-
kedsdeltagelse 
- har opnået en bevidsthed om sine helbredsproblemer og konsekvenser af disse 
på arbejdsmarkedet 
- har begrænset sit misbrug/ møder ikke påvirket 
- er påbegyndt behandling/ genoptræning 
- er bevidst om sund livsstil og kender muligheder for forebyggelse 

3 

Borger har kun lille fokus på helbreds-/ misbrugsproblemer 
- har mindre fravær pga. sygdom 
- oplever ikke at arbejdet dræner borgeren for energi 
- er udholdende i det omfang det er nødvendigt i forhold til arbejdet 
- foreslår selv løsninger ift. helbredsproblemer 
- kan varetage arbejde på støttede vilkår 

4 

Borgers helbred opleves ikke som en barriere for fuld arbejdsmarkedsdeltagelse 
- kan varetage job på ordinære vilkår 
- har lavt fravær pga. sygdom 

5 
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3.4 Sunde levevaner – fysisk træning 

Vurder borgerens levevaner og hans udbytte af evt. træning på en skala fra 1-5, hvor de 
enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger dyrker ikke motion og har usunde levevaner 
- føler sig træt og uoplagt  
- kan ikke se fordelen i at omlægge sine levevaner og / eller magter ikke at gøre 
noget for at ændre på disse 

1 

Borger begynder at åbne op for, at en omlægning af levevaner kan bidrage posi-
tivt til borgerens generelle sundhedstilstand og evnen til at varetage et arbejde 
Opnår begyndende viden om, hvad en omlægning betyder 

2 

Borger er begyndt at dyrke motion og har sat fokus på sine levevaner  
- oplever lidt mere energi/ overskud 
- er vidende om betydningen af omlægning af levevaner og vil gerne ændre på 
disse 

3 

Borger begynder at tage eget ansvar for omlægning af levevaner / motion / træ-
ning 
Borger har stadig brug for støtte, hjælp og opmuntring, men er mindre afhængig 
af vejledning 
Borger handler aktivt i forhold til at forbedre levevaner 

4 

Borger dyrker regelmæssig motion/ spiser sundere 
- oplever at træning har givet større udholdenhed, bedre kondition, bedre kon-
centration, mere energi og større velvære 
- borger tager fuldt ud eget ansvar for omlægning af levevaner og de er integreret 
i livsførelsen 

5 
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5.1 Sociale kompetencer  

Vurder borgerens sociale kompetencer på en skala fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til 
indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger taler ikke med andre, møder usoigneret og er ikke bevidst om hvordan 
han/hun virker på andre 
- tager ikke kontakt til andre i uformelle sammenhænge på arbejdspladsen 
- er ofte hidsig og opfarende i selskab med andre 
- føler sig stærkt utilpas i samværet med andre 
- føler sig stærkt utilpas og usikker i situationer, det er nødvendigt at være i for at 
kunne være på arbejdsmarkedet 
- tager ingen selvstændige initiativer 
- viser i tale og handling ringe selvtillid 

1 

- står ikke altid for sig selv i pauser  
- er enkelte gange hidsig og opfarende i selskab med andre 
- svarer kortfattet på henvendelser fra andre 
- viser i mindre grad ubehag i konkrete (nødvendige) situationer 
- har forbedret sin hygiejne 

2 

Borger kender til normer og har viden om det sociale liv på arbejdspladsen 
- møder soigneret 
- argumenterer sig oftere ud af en presset situation frem for at reagere med vrede 
- henvender sig oftere til andre 
- har tillært sig teknikker til at føle sig bedre tilpas i sociale sammenhænge/ be-
stemte situationer 

3 

Borger præsenterer uopfordret sig selv 
- hilser uopfordret på kolleger/ holddeltagere 
- har forståelse for eget kropssprog og reagerer hensigtsmæssigt på andres 
- spørger ind til kritik og ting han/ hun ikke forstår frem for at reagere med vrede  
- spørger til andres velbefindende/ privatliv/ situation 
- taler i længere tid, når han/ hun skal fortælle om sig selv 
- viser initiativ og tager ansvar for at det sociale liv på arbejdspladsen/ forløbet 
fungerer 
- har en øget forståelse for egne sociale styrker og udfordringer 

4 

Borger fungerer fint på arbejdspladsen/ på holdet, taler utvunget med andre om 
private og arbejdsmæssige emner samt emner relateret til projektet 
- deltager i sociale arrangementer i og uden for arbejdstid/ undervisningen 
- giver udtryk for stor selvtillid  
- fungerer fint i forskellige/ nye sociale sammenhænge 

5 
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5.2 Omstillingsevne 

Vurder borgerens evne til omstilling på en skala fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til indi-
katorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger er utryg og utilpas i ikke-kendte situationer 
- vil ikke indgå i aktiviteter (ex praktik), hvor der skal prøves nye ting 
- ved ikke hvordan ukendte situationer kan håndteres tilfredsstillende 

1 

Borger forsøger at aflæse nye situationer og forsøger at sætte ord på sin utryg-
hed/ utilpashed 
- er åben for at deltage i ikke-kendte aktiviteter under bestemte betingelser (ex at 
en kendt medarbejder er til stede) 

2 

Borger deltager i ikke-kendte aktiviteter (ex snusepraktik)  
- er bevidst om at nye situationer kan være svære at takle men har tilegnet sig en 
viden om hvordan de kan takles 

3 

Borger tager åbent imod nye opgaver 
- er villig til åben dialog om alternative jobmuligheder 
- forsøger at træde til hvor der er behov 
Borger føler sig tryg og tilpas i ikke-kendte situationer 

4 

Borger opstiller nye mål og ønsker nye typer opgaver 
- beder om nye typer opgaver (ex på praktiksted) 
- er ikke bange for at kaste sig ud i noget nyt og viser det aktivt i handlinger  
- er bevidst om egne reaktionsmønstre, og har et handleberedskab til at kunne 
håndtere nye situationer/ aktiviteter tilfredsstillende 
- er i stand til at vurdere og justere egen indsats 

5 

 

 

5.3 Praktiske kompetencer 

Vurder i hvor høj grad borgeren besidder praktiske kompetencer, der er nødvendige for at 
kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Skala fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til indikato-
rerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger mangler praktiske kompetencer, der er nødvendige for at fungere på ar-
bejdsmarkedet/ samfundet (fx: kan ikke gå i banken, transportere sig (på cykel, 
med bil eller med offentlig transport), kender ikke til offentlig børnepasning) 

1 

Borger har en begyndende viden om praktiske kompetencer, men kan ikke ud-
øve dem i praksis i særligt omfang 

2 

Borger har nogle praktiske kompetencer, der er nødvendige for at fungere på 
arbejdsmarkedet/ samfundet uden for familien, men manglende praktiske kompe-
tencer opleves stadig som en (delvis) barriere for arbejdsmarkedsdeltagelse 

3 

Borger har stor viden om, hvilke praktiske kompetencer der kan bidrage til at 
fungere på arbejdsmarkedet – og borger har opnået erfaring med at håndtere 
disse. 
Borger mangler lidt mere træning og/eller overbevisning om, at borger magter 
disse 

4 

Borger har alle de praktiske kompetencer, der er nødvendigt for at fungere på 
arbejdsmarkedet og føler ikke længere disse ting som en barriere for arbejds-
markedsdeltagelse 

5 
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5.4 Initiativ 

Vurder i hvor høj grad borgeren er i stand til at tage initiativ. Skala fra 0-4, hvor de enkelte 
point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger er passiv. 
Tager ikke initiativ i samtaler, kursusforløb, i arbejdsopgaver 
- uinteresseret i at starte nye opgaver 
- tør ikke /vil ikke prøve 
- ingen erfaring med og viden om at tage initiativ 

1 

Borger er passiv.  
Tager ikke initiativ i samtaler, kursusforløb, i arbejdsopgaver 
- begyndende viden om hvordan der kan tages initiativ, men har ingen erfaring i 
at gøre det 

2 

Borger er klar over at det forventes at han/hun selv deltager aktivt  
- usikker – men vil 
- går selv i gang med nye opgave efter instruktion 
- har viden om, hvad der forventes, og mulige måder at tage initiativ på  
- begyndende erfaring i at tage initiativ 

3 

Borger er initiativtagende med en vis usikkerhed og ikke altid konsekvent 
- usikker, men prøver og har en række erfaringer med at tage initiativ og være 
aktiv 
- Stiller spørgsmål og kommer med forslag 
- går selv i gang med nye opgaver indenfor de definerede rammer af borgerens 
arbejdsopgaver 

4 

Borger går selvstændigt i gang med nye arbejdsopgaver, eller deltager aktivt i 
undervisning, samtaler mv. 
Stiller spørgsmål, kommer med forslag og ”siger til og fra” 
Har opnået god erfaring med at tage initiativ, være aktiv og ”sige til og fra” 
Går selv i gang med arbejdsopgaver, der ikke forventes eller spørger på eget 
initiativ om der er yderligere han/hun kan gå i gang med. 

5 
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7.3 Personlige værdier 

Vurder borgerens afklaring af sine personlige værdier på en skala fra 1-5, hvor de enkelte 
point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ikke noget billede af sine egne, personlige værdier 
- er uklar på hvad der vigtigt for ham/hende 

1 

Borger har en begyndende bevidsthed om sine personlige værdier  
-  

2 

Borger er rimeligt afklaret om hvad hans/hendes personlige værdier er  
- kan udtrykke sine værdier ift. samvær med andre 
- kan sætte ord på sine værdier og prioriteringer ift. sine nærmeste (fx familie) 

3 

Borger har et godt billede af sine personlige værdier  
-  

4 

Borger er meget bevidst om sine egne værdier, både i handling og ord 
- kan udtrykke sine værdier, men også indgå i dialog om hvor det kan være nød-
vendigt at gå på kompromis 

5 

 

7.4. Samhørighed 

Vurder omfanget og styrken af borgerens relationer til de øvrige kursusdeltagere / kollegaer 
på en skala fra 1-5, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ikke nogen kontakt med de øvrige kursusdeltagere 
- isolerer sig, taler ikke med de øvrige  
- kan ikke /ønsker ikke at indgå i fællesskab med de andre kursusdeltagere 

1 

Borger har begrænset kontakt med øvrige deltagere  
- deltager i øvelser med andre  
- opsøger ikke selv de andre deltagere  
 

2 

Borger har en del kontakt og begyndende relationer med øvrige deltagere 
- deltager både i øvelser og socialt med de øvrige kursusdeltagere 

3 

Borger har opbygget en god og stærk relation til en af de andre deltagere 
 

4 

Borger har opbygget flere stærke relationer til de øvrige deltagere 
- borgeren vil kunne anvende sine relationer til at opnår personlig afklaring 
- relationerne vil kunne støtte borgeren i hans/hendes vej til job/uddannelse 

5 

 

 

3.4 Slutmål: 

Borger er kommet i ordinært arbejde? Ja__ Nej__ 

Borger er kommet i (fast) arbejde på støttede vilkår? Ja__ Nej__ 
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Borger har reelt været ude i praktik (4-13 uger) eller været arbejdsprøvet på 

virksomhed? Ja__ Nej__ 

Borger er (efter underviserens / vejlederens vurdering) løftet i matchkatego-

ri? Ja__ Nej__ 

Borger har erkendt / anerkendt egne ressourcer og muligheder og tager an-

svar for eget liv: afklaret ift. egne ressourcer og er mere motiveret? Ja__ 

Nej__ 

Borgerens kompetencer er styrket: almene, faglige og personlige? Ja__ Nej__ 

 

 

 

4. måling 

4. måling gennemføres ved afslutningen af det forlængede praktikforløb (efter 26 

uger) eller hvis forløbet ophører. 

 

Borgerens projektnummer:     

Hvis kursisten ikke længere deltager i forløbet, så svar på frafaldsspørgsmål 

4.1 Måling af præstationer (praktik) 

Praktik/Træning er i gang? Ja__ Nej __ 

Praktik/Træning er gennemført? Ja__ Nej __ 

 

Hvis nej til spørgsmål 1 og 2:  

Hvorfor er praktikken ikke kommet i gang eller ikke gennemført?  

Skriv årsager      

 

Der har været gennemført samtaler (fx før, under eller efter praktikken) med 

borgeren? Ja__ Nej __ 

Hvor mange samtaler? Skriv antal______________ 

Hvilken slags samtaler? (sæt kryds) 

1) Støttende/motiverende/fastholdende/afklarende 

2) Vejledende/rådgivende samtaler 

3) Afhjælpende/problemløsende 
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4) Fremtidsorienterende 

5) Samtaler ift. ”minerydning”/praktiske problemer 

Hvis ja, ift. 5 så også disse spørgsmål 

Hvilke problem(er) er identificeret? Skriv     

Er der udarbejdet forslag til problem-løsning? Ja__ Nej __ 

Er der arbejdet med håndtering af problemerne? Ja__ Nej __ 
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4.2 Måling af moderatorer (praktik) 

Borgeren har haft tillid? Ja__ Nej __ 

 

Kursisten/borgeren har været motiveret for praktikken?: Ja__ Nej __ 

 

Der har været/er en troværdig og ærlig dialog overfor både borger og ar-

bejdsplads?: Ja__ Nej __ 

 

Der har været afklaret rådighed og muligheder med myndighederne?:  

Ja__ Nej __ 

 

Der er lavet introforløb til praktikken (fx Egons praktikplan): Ja__ Nej __ 

 

Arbejdsgiver/arbejdspladsen er klædt på til modtagelse af borger (arbejdsgi-

ver kender formål og baggrund for praktikken): Ja__ Nej __ 

 

Underviseren/ vejlederen er trænet til håndtering og forberedelse af praktik-

ker: Ja__ Nej __ 
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4.3 Måling af virkninger (praktik) 

1.1 Motivation/ ønske og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet  

Vurder borgerens motivation/ ønske og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet på en skala fra 
0-4, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ingen tiltro til egne kvalifikationer 
- ønsker pension 
- ønsker ikke at være på arbejdsmarkedet 
- udtrykker selv manglende vilje / evne til at være på arbejdsmarkedet  
- har fokus udelukkende rettet mod problemer og barrierer  
- ser ikke sig selv som parat til arbejdsmarkedet 
- handler ikke arbejdsmarkedsrettet (gør ikke noget for at ændre sin situation, 
forholder sig passivt – byder ikke ind i forhold til det der foregår)  

1 

Borger har en begyndende tiltro til egne kvalifikationer 
- formulerer enkelte ønsker om ændringer i sin livssituation og begynder at foku-
sere på fremtiden 
- begynder at handle (fx ved at melde afbud eller deltage i samtale) 

2 

Borger kan se nogle kvalifikationer/ kompetencer som på sigt kan anvendes på 
arbejdsmarkedet 
- er afventende, men har positive forestillinger om arbejdsmarkedet og ønsker på 
sigt at vende tilbage til/ komme ind på arbejdsmarkedet 
- vægter muligheder og barrierer lige højt 
- udtaler sig aktivt i forhold til egen plan. Siger fx: ”jeg skal nok prøve, det vil jeg 
gøre osv.” 
- handler i overensstemmelse med planen 

3 

Borger udtaler sig realistisk og konkret om sine ønsker 
- er fokuseret på muligheder 
- føler ejerskab til planen 
- kan se jobperspektiv i praktik/ løntilskud/ aktivering 
- ønsker og tror på position på arbejdsmarkedet i nær fremtid 

4 

Borger bringer uopfordret relevante kompetencer og interesser i spil 
- handler aktivt i forhold til sin egen plan ved at opsøge og undersøge muligheder 
(skrive ansøgninger/ ringe til arbejdsgivere) 
- har gjort mere end planen/ det der er aftalt mellem vejleder og borger 
- har opnået indflydelse på eget forløb/ har opnået ejerskab til handleplanen 
- handler arbejdsmarkedsrettet på eget initiativ 

5 
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1.2 Arbejdsidentitet 

Vurder borgerens arbejdsidentitet på en skala fra 0-4 hvor de enkelte point svarer til indika-
torerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger kan ikke se en fremtid på arbejdsmarkedet 
- foretrækker at være på passiv forsørgelse  
- ser sine ikke-arbejdsmæssige identiteter: fx rollen som misbruger, husmor, syg, 
kriminel som stærkt begrænsende for sit arbejdsliv 
- har ingen ord for sin identitet på arbejdsmarkedet 

1 

Borger ser overvejende begrænsninger overfor at blive selvforsørgende 
- begynder at overveje sin situation om passiv forsørgelse 
- begynder at tale om fremtidige ønsker ift. arbejdsmarkedet 
- ser sine ikke-arbejdsmæssige identiteter som begrænsende for et arbejdsliv, 
men begynder at åbne op for nye perspektiver på disse 
- borger opnår begyndende viden om betydningen af at få en rolle på arbejds-
markedet 

2 

Borger viser åbenhed overfor at blive selvforsørgende, men ser begrænsninger 
- er afventende, men ønsker på sigt at være på arbejdsmarkedet 
- begynder at kunne se hvordan arbejde kan forenes med andre identiteter 
- vil hellere være underlagt en arbejdsgiver end systemet 
- spejler sig i folk på forskellige områder af arbejdsmarkedet og udtaler at hvis de 
kan, kan han også 
- får sat ord på sin arbejdsmarkedsidentitet 

3 

Borger kan se flere muligheder end begrænsninger ift. at blive selvforsørgende 
- borger har opnået viden om muligheder på arbejdsmarkedet 
- begynder at handle aktivt ud fra en arbejdsidentitet (orientere sig mod mulighe-
der på arbejdsmarkedet, går aktivt i dialog om forskellige jobfunktioner og bran-
cher) 

4 

Borger kan ikke forestille sig et liv uden arbejde 
- kan klart se sin evt. begrænsede arbejdsevne i brug på arbejdsmarkedet 
- har et klart billede af, hvordan arbejdsliv og familieliv praktisk kan forenes 
- ser arbejde som vigtigt for sin identitet eller status i samfundet  
- vil have et job for at kunne opfylde væsentlige behov (økonomi, sociale relatio-
ner, slå tiden ihjel, være rollemodel for sine børn) 
- handler i overensstemmelse med identiteten 
- kan selvstændigt formulere sig omkring sin arbejdsmarkedsidentitet 

5 
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1.3 Afklaring af ønsker om arbejde/ uddannelse 

Vurder borgerens grad af afklaring på en skala fra 0-4 hvor de enkelte point svarer til indika-
torerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ingen forestillinger om hvad han/ hun har lyst til at arbejde med/ ud-
danne sig til 

1 

Borger har diffuse/urealistiske ønsker om arbejde  
- har forbehold mod valg af praktik, løntilskud, stillede arbejdsopgaver 

2 

Borger nævner overordnede realistiske arbejdsområder, som han/ hun har lyst til 
at beskæftige sig med 
- viser større selvindsigt i forhold til ønsker, motivation og værdier 

3 

Borger nævner mere specifikke realistiske brancher, som han/ hun har lyst til at 
arbejde i 
- omsætter (sammen med vejleder) interesser / kompetencer til jobønsker 
- opnår indsigt i hvordan egne ressourcer og barrierer spiller sammen med kra-
vene på arbejdsmarkedet og accepterer disse vilkår 
- kan se perspektiv i valg af praktik/ løntilskud (tænker praktikken som et middel 
til at nå målet om at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet 
- kan se perspektiv i de opstillede arbejdsopgaver 

4 

Borgers jobønsker konkretiseres yderligere til specifikke jobs og specifikke ar-
bejdspladser som matcher hans/ hendes kompetencer og kvalifikationer 

5 

 

2.1 Dokumentation / afklaring af faglige kvalifikationer og kompetencer 

Vurder i hvor høj grad borgerens faglige kvalifikationer er afklaret på en skala fra 0-4 hvor de 
enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borgers arbejdsevne eller kompetencer er uafklarede for borger, arbejdsgiver 
og/eller jobcenter i forhold til sin (nye) situation  

1 

Borgers arbejdsevne er til dels uafklarede, men der er kommet et perspektiv på 
afklaringen ift. job- og brancheområde 

2 

Borgers arbejdsevne er delvis afprøvet og afklaret for borger, arbejdsgiver 
og/eller jobcenter 
Borger, arbejdsgiver og/ eller jobcenter er bevidst om yderligere behov for afkla-
ring  
Borger har opnået større kendskab til egne evner og muligheder på arbejdsmar-
kedet 

3 

Borgers arbejdsevne er næsten afklaret og afprøvet, men de optimale arbejdsbe-
tingelser er ikke fuldt afklaret 
Borger er bevidst om hvordan ressourcer spiller sammen med arbejdsmarkedets 
behov 

4 

Borgers faglige kvalifikationer er velbeskrevne/ dokumenterede og borger, ar-
bejdsgiver og/eller jobcenter er bevidst (fx via handleplan) om borgers ressourcer 
og udviklingspunkter  
Borger har et klart billede af, hvordan ressourcer og udviklingspunkter spiller 
sammen med arbejdsmarkedets krav 
Borger, arbejdsgiver og/ eller jobcenter er bevidst om yderligere behov for op-
træning/ uddannelse 
Faglige og praktiske kompetencer er afdækket og optimale arbejdsbetingelser er 
afklarede ift. relevant arbejdsområde 

5 
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2.2 Faglige kvalifikationer og kompetencer 

Vurder borgerens faglige kvalifikationer og kompetencer på en skala fra 0-4 hvor de enkelte 
point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har yderst begrænset kvalifikationer overhovedet/ på det valgte fagområ-
de 
- mangler basale færdigheder der kræves for at varetage det valgte fagområde 

1 

Borger kan varetage visse arbejdsfunktioner, dog kun med vejledning 
- arbejder i stærkt nedsat arbejdstempo i forhold til den konkrete arbejdsfunktion 
- løsning af den konkrete arbejdsopgave rummer en del fejl og/eller er ikke af 
tilfredsstillede kvalitet 

1 

Borger kan varetage få arbejdsfunktioner selvstændigt (uden vejledning) 
- har (opnået) basale nødvendige færdigheder til at varetage valgte fagområde 

2 

Borger kan varetage de fleste relevante arbejdsfunktioner selvstændigt 3 

Borger kan varetage alle relevante arbejdsfunktioner selvstændigt  
- har de nødvendige færdigheder til at varetage det valgte fagområde 

4 

 

3.1 Dokumentation/ afklaring af helbred 

Vurder i hvor høj grad borgerens helbredssituation er afklaret på en skala fra 0-4, hvor de 
enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borgers helbredssituation er uafklaret for borger, arbejdsgiver og/eller jobcenter – 
der hersker ingen dokumentation i forhold til afklaring af helbred 

1 

Borgers helbredssituation er uafklaret for borger, arbejdsgiver og/eller jobcenter, 
men. 
Der hersker en vis dokumentation for borgerens helbred, men dokumentationen 
er ikke rettet mod bestemte jobfunktioner 

2 

Der er et begyndende billede af, hvad borgerens helbredsproblemer betyder for, 
hvilke konkrete jobfunktioner borger kan varetage med disse problemer 
Der er tilvejebragt dokumentation for dele af de jobfunktioner, borger skal afkla-
res i forhold til, men ikke tilstrækkeligt til en fuld afklaring 

3 

Borgers helbredssituation er næsten udredt i forhold til, hvilke jobfunktioner bor-
geren magter.  

4 

Borgers arbejdsevne er afklaret i forhold til helbredsproblemer og det er klart for 
borger, arbejdsgiver og jobcenter, hvilke funktioner borger kan varetage/ hvilken 
behandling borger har brug for  

5 
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3.2 Opbygning af hensigtsmæssige arbejdsvaner 

Vurder i hvor høj grad borgeren har opbygget hensigtsmæssige arbejdsvaner på en skala 
fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger kan ikke håndtere begrænsninger i arbejdsevne 
-  kan max arbejde 5-10 timer om ugen 

1 

Borger har fået viden og forståelse vedrørende sine helbredsproblemer 
Borger er blevet bevidst om betydningen af gode arbejdsvaner 

2 

Borger begynder at håndtere begrænsninger i arbejdsevne 
- begynder at bruge hjælpemidler/ procedurer til håndtering af helbredsproblemer 
- kan klare at arbejde 15 timer om ugen 

3 

Borger kan overføre erfaring om gode arbejdsvaner fra én arbejdsfunktion til en 
anden 
Borger foreslår selv løsninger til at opnå gode arbejdsvaner 

4 

Borger har lært at håndtere begrænsning i arbejdsevne 
- har fundet funktioner, der kan varetages på trods af helbredsproblemer eller 
med de rigtige hjælpemidler/ procedurer 
- har stor udholdenhed på jobbet, kan klare mindst 30 timers ugentligt arbejde 

5 

 

 

3.3 Oplevelse af helbredsproblemer/ viden om sundhed 

Vurder i hvor høj grad oplever borgeren at have helbredsproblemer på en skala fra 0-4, hvor 
de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger oplever helbredsproblemer/ misbrugsproblemer som en uoverstigelig 
barriere i forhold til job  
- har ingen viden om sunde levevaner (fx kost, rygning og motion) 
- magter ikke at arbejde med sine levevaner (kost, rygning og motion) 

1 

Borger oplever helbredsproblemer/ misbrugsproblemer og ser disse som en van-
skelig barriere for at varetage en funktion på arbejdsmarkedet 
- har højt fravær pga. sygdom 

2 

Borger oplever i mindre grad helbredsproblemer som barriere for al arbejdsmar-
kedsdeltagelse 
- har opnået en bevidsthed om sine helbredsproblemer og konsekvenser af disse 
på arbejdsmarkedet 
- har begrænset sit misbrug/ møder ikke påvirket 
- er påbegyndt behandling/ genoptræning 
- er bevidst om sund livsstil og kender muligheder for forebyggelse 

3 

Borger har kun lille fokus på helbreds-/ misbrugsproblemer 
- har mindre fravær pga. sygdom 
- oplever ikke at arbejdet dræner borgeren for energi 
- er udholdende i det omfang det er nødvendigt i forhold til arbejdet 
- foreslår selv løsninger ift. helbredsproblemer 
- kan varetage arbejde på støttede vilkår 

4 

Borgers helbred opleves ikke som en barriere for fuld arbejdsmarkedsdeltagelse 
- kan varetage job på ordinære vilkår 
- har lavt fravær pga. sygdom 

5 
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3.4 Sunde levevaner – fysisk træning 

Vurder borgerens levevaner og hans udbytte af evt. træning på en skala fra 1-5, hvor de 
enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger dyrker ikke motion og har usunde levevaner 
- føler sig træt og uoplagt  
- kan ikke se fordelen i at omlægge sine levevaner og / eller magter ikke at gøre 
noget for at ændre på disse 

1 

Borger begynder at åbne op for, at en omlægning af levevaner kan bidrage posi-
tivt til borgerens generelle sundhedstilstand og evnen til at varetage et arbejde 
Opnår begyndende viden om, hvad en omlægning betyder 

2 

Borger er begyndt at dyrke motion og har sat fokus på sine levevaner  
- oplever lidt mere energi/ overskud 
- er vidende om betydningen af omlægning af levevaner og vil gerne ændre på 
disse 

3 

Borger begynder at tage eget ansvar for omlægning af levevaner / motion / træ-
ning 
Borger har stadig brug for støtte, hjælp og opmuntring, men er mindre afhængig 
af vejledning 
Borger handler aktivt i forhold til at forbedre levevaner 

4 

Borger dyrker regelmæssig motion/ spiser sundere 
- oplever at træning har givet større udholdenhed, bedre kondition, bedre kon-
centration, mere energi og større velvære 
- borger tager fuldt ud eget ansvar for omlægning af levevaner og de er integreret 
i livsførelsen 

5 

 

5.1 Sociale kompetencer  

Vurder borgerens sociale kompetencer på en skala fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til 
indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger taler ikke med andre, møder usoigneret og er ikke bevidst om hvordan 
han/hun virker på andre 
- tager ikke kontakt til andre i uformelle sammenhænge på arbejdspladsen 
- er ofte hidsig og opfarende i selskab med andre 
- føler sig stærkt utilpas i samværet med andre 
- føler sig stærkt utilpas og usikker i situationer, det er nødvendigt at være i for at 
kunne være på arbejdsmarkedet 
- tager ingen selvstændige initiativer 
- viser i tale og handling ringe selvtillid 

1 

- står ikke altid for sig selv i pauser  
- er enkelte gange hidsig og opfarende i selskab med andre 
- svarer kortfattet på henvendelser fra andre 
- viser i mindre grad ubehag i konkrete (nødvendige) situationer 
- har forbedret sin hygiejne 

2 

Borger kender til normer og har viden om det sociale liv på arbejdspladsen 
- møder soigneret 
- argumenterer sig oftere ud af en presset situation frem for at reagere med vrede 
- henvender sig oftere til andre 
- har tillært sig teknikker til at føle sig bedre tilpas i sociale sammenhænge/ be-
stemte situationer 

3 
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Borger præsenterer uopfordret sig selv 
- hilser uopfordret på kolleger/ holddeltagere 
- har forståelse for eget kropssprog og reagerer hensigtsmæssigt på andres 
- spørger ind til kritik og ting han/ hun ikke forstår frem for at reagere med vrede  
- spørger til andres velbefindende/ privatliv/ situation 
- taler i længere tid, når han/ hun skal fortælle om sig selv 
- viser initiativ og tager ansvar for at det sociale liv på arbejdspladsen/ forløbet 
fungerer 
- har en øget forståelse for egne sociale styrker og udfordringer 

4 

Borger fungerer fint på arbejdspladsen/ på holdet, taler utvunget med andre om 
private og arbejdsmæssige emner samt emner relateret til projektet 
- deltager i sociale arrangementer i og uden for arbejdstid/ undervisningen 
- giver udtryk for stor selvtillid  
- fungerer fint i forskellige/ nye sociale sammenhænge 

5 
 

 

5.2 Omstillingsevne 

Vurder borgerens evne til omstilling på en skala fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til indi-
katorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger er utryg og utilpas i ikke-kendte situationer 
- vil ikke indgå i aktiviteter (ex praktik), hvor der skal prøves nye ting 
- ved ikke hvordan ukendte situationer kan håndteres tilfredsstillende 

1 

Borger forsøger at aflæse nye situationer og forsøger at sætte ord på sin utryg-
hed/ utilpashed 
- er åben for at deltage i ikke-kendte aktiviteter under bestemte betingelser (ex at 
en kendt medarbejder er til stede) 

2 

Borger deltager i ikke-kendte aktiviteter (ex snusepraktik)  
- er bevidst om at nye situationer kan være svære at takle men har tilegnet sig en 
viden om hvordan de kan takles 

3 

Borger tager åbent imod nye opgaver 
- er villig til åben dialog om alternative jobmuligheder 
- forsøger at træde til hvor der er behov 
Borger føler sig tryg og tilpas i ikke-kendte situationer 

4 

Borger opstiller nye mål og ønsker nye typer opgaver 
- beder om nye typer opgaver (ex på praktiksted) 
- er ikke bange for at kaste sig ud i noget nyt og viser det aktivt i handlinger  
- er bevidst om egne reaktionsmønstre, og har et handleberedskab til at kunne 
håndtere nye situationer/ aktiviteter tilfredsstillende 
- er i stand til at vurdere og justere egen indsats 

5 

 

 

5.3 Praktiske kompetencer 

Vurder i hvor høj grad borgeren besidder praktiske kompetencer, der er nødvendige for at 
kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Skala fra 0-4, hvor de enkelte point svarer til indikato-
rerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger mangler praktiske kompetencer, der er nødvendige for at fungere på ar-
bejdsmarkedet/ samfundet (fx: kan ikke gå i banken, transportere sig (på cykel, 
med bil eller med offentlig transport), kender ikke til offentlig børnepasning) 

1 
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Borger har en begyndende viden om praktiske kompetencer, men kan ikke ud-
øve dem i praksis i særligt omfang 

2 

Borger har nogle praktiske kompetencer, der er nødvendige for at fungere på 
arbejdsmarkedet/ samfundet uden for familien, men manglende praktiske kompe-
tencer opleves stadig som en (delvis) barriere for arbejdsmarkedsdeltagelse 

3 

Borger har stor viden om, hvilke praktiske kompetencer der kan bidrage til at 
fungere på arbejdsmarkedet – og borger har opnået erfaring med at håndtere 
disse. 
Borger mangler lidt mere træning og/eller overbevisning om, at borger magter 
disse 

4 

Borger har alle de praktiske kompetencer, der er nødvendigt for at fungere på 
arbejdsmarkedet og føler ikke længere disse ting som en barriere for arbejds-
markedsdeltagelse 

5 
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5.4 Initiativ 

Vurder i hvor høj grad borgeren er i stand til at tage initiativ. Skala fra 0-4, hvor de enkelte 
point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger er passiv. 
Tager ikke initiativ i samtaler, kursusforløb, i arbejdsopgaver 
- uinteresseret i at starte nye opgaver 
- tør ikke /vil ikke prøve 
- ingen erfaring med og viden om at tage initiativ 

1 

Borger er passiv.  
Tager ikke initiativ i samtaler, kursusforløb, i arbejdsopgaver 
- begyndende viden om hvordan der kan tages initiativ, men har ingen erfaring i 
at gøre det 

2 

Borger er klar over at det forventes at han/hun selv deltager aktivt  
- usikker – men vil 
- går selv i gang med nye opgave efter instruktion 
- har viden om, hvad der forventes, og mulige måder at tage initiativ på  
- begyndende erfaring i at tage initiativ 

3 

Borger er initiativtagende med en vis usikkerhed og ikke altid konsekvent 
- usikker, men prøver og har en række erfaringer med at tage initiativ og være 
aktiv 
- Stiller spørgsmål og kommer med forslag 
- går selv i gang med nye opgaver indenfor de definerede rammer af borgerens 
arbejdsopgaver 

4 

Borger går selvstændigt i gang med nye arbejdsopgaver, eller deltager aktivt i 
undervisning, samtaler mv. 
Stiller spørgsmål, kommer med forslag og ”siger til og fra” 
Har opnået god erfaring med at tage initiativ, være aktiv og ”sige til og fra” 
Går selv i gang med arbejdsopgaver, der ikke forventes eller spørger på eget 
initiativ om der er yderligere han/hun kan gå i gang med. 

5 

 

 

7.3 Personlige værdier 

Vurder borgerens afklaring af sine personlige værdier på en skala fra 1-5, hvor de enkelte 
point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ikke noget billede af sine egne, personlige værdier 
- er uklar på hvad der vigtigt for ham/hende 

1 

Borger har en begyndende bevidsthed om sine personlige værdier  
-  

2 

Borger er rimeligt afklaret om hvad hans/hendes personlige værdier er  
- kan udtrykke sine værdier ift. samvær med andre 
- kan sætte ord på sine værdier og prioriteringer ift. sine nærmeste (fx familie) 

3 

Borger har et godt billede af sine personlige værdier  
-  

4 

Borger er meget bevidst om sine egne værdier, både i handling og ord 
- kan udtrykke sine værdier, men også indgå i dialog om hvor det kan være nød-
vendigt at gå på kompromis 

5 
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7.4. Samhørighed 

Vurder omfanget og styrken af borgerens relationer til de øvrige kursusdeltagere / kollegaer 
på en skala fra 1-5, hvor de enkelte point svarer til indikatorerne i venstre spalte 

 Antal 
point 

Borger har ikke nogen kontakt med de øvrige kursusdeltagere 
- isolerer sig, taler ikke med de øvrige  
- kan ikke /ønsker ikke at indgå i fællesskab med de andre kursusdeltagere 

1 

Borger har begrænset kontakt med øvrige deltagere  
- deltager i øvelser med andre  
- opsøger ikke selv de andre deltagere  
 

2 

Borger har en del kontakt og begyndende relationer med øvrige deltagere 
- deltager både i øvelser og socialt med de øvrige kursusdeltagere 

3 

Borger har opbygget en god og stærk relation til en af de andre deltagere 
 

4 

Borger har opbygget flere stærke relationer til de øvrige deltagere 
- borgeren vil kunne anvende sine relationer til at opnår personlig afklaring 
- relationerne vil kunne støtte borgeren i hans/hendes vej til job/uddannelse 

5 

 

 

4.4 Slutmål: 

Borger er kommet i ordinært arbejde? Ja__ Nej__ 

Borger er kommet i (fast) arbejde på støttede vilkår? Ja__ Nej__ 

Borger har reelt været ude i praktik (4-13 uger) eller været arbejdsprøvet på 

virksomhed? Ja__ Nej__ 

Borger er (efter underviserens / vejlederens vurdering) løftet i matchkatego-

ri? Ja__ Nej__ 

Borger har erkendt / anerkendt egne ressourcer og muligheder og tager an-

svar for eget liv: afklaret ift. egne ressourcer og er mere motiveret? Ja__ 

Nej__ 

Borgerens kompetencer er styrket: almene, faglige og personlige? Ja__ Nej__ 

 

5. Frafaldsårsager 

1. Hvor mange uger deltog borgeren i forløbet før han/ hun stoppede? ____ uger 

 

2. Hvad var de(n) vigtigste årsag(er) til, at borgeren stoppede med forløbet? 

 - kom i ordinært arbejde 
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- kom i løntilskud  

- kom i arbejde på støttede vilkår  

 - begyndte på en uddannelse 

 - blev sygemeldt 

 - kunne ikke magte forløbet pga. sin fysiske eller psykiske tilstand 

 - gik på barselsorlov 

- sociale begivenheder i privatlivet (fx skilsmisse, dødsfald eller sygdom       

blandt nærmeste, tab af bolig) 

 - blev tilkendt pension 

 - flyttede fra kommunen/ fra landet 

 - kom i fængsel 

- døde 

 - niveauet på forløbet var for højt til borgeren 

 - niveauet på forløbet var for lavt til borgeren 

 - var ikke motiveret for de præsenterede jobretninger 

 - de mulige praktiksteder matchede ikke borgerens ønsker og interesser 

 - blev overflyttet til andet internt forløb 

 - konflikter mellem borger og vejleder 

 - konflikter mellem borger og medkursister 

 - konflikter på praktik/løntilskudsarbejdspladsen 

 - praktik/løntilskudsarbejdsplads lukkede 

 - andre grunde, skriv____________________________ 

 - ukendt årsag 


