
 
 

 

Case- kontanthjælpsmodtager - jobparat 
Claus er 36 år. Han tilhører gruppen ’jobparat kontanthjælpsmodtager’.  
Claus har efter folkeskolen i 1998 haft flere forskellige job som fx specialarbejder i produktionsvirksomheder, 
ufaglært brolægger og ufaglært smed. 
I 2013 går han i gang med en erhvervsuddannelse som smed. Han gennemfører grundforløb og får derefter 
ansættelse i en praktikplads.  Efter en måned som lærling får han dog nogle personlige problemer, der ender i en 
nedtur for ham. Resultatet er at han sygemeldes og det er han i 2½ år. Sygeforløbet afbrydes i en kortere periode af 
et grundforløb på kokkeuddannelsen. Det fuldfører han dog ikke og sygemeldes derfor igen. 

Handlinger/henvendelsen 
 

Formål med handlingen Resultatet af handlingen/ 
henvendelsen 

Interessante 
fokuspunkter  

1. Handlig /henvendelse    

I februar 2016  
Raskmeldes Claus og 
kommer derefter til en 1. 
samtale på kommunens 
Jobcenter. 
 
 

Jobkonsulenten skal 
vurdere om Claus er 
jobparat. 
Claus skal i gang med at  
lave sit Kompetence CV 

Claus erklæres jobparat. 
Han har brug for at blive 
afklaret på det fremtidige 
arbejde. 
Han får tildelt en 
virksomheds-konsulent, som 
skal hjælpe ham med den 
afklaring. 
Samtidig henvises han til et 
informationsmøde, hvor han 
kan høre om uddannelses-
muligheder.  

 

2. Handling/henvendelse    

Februar 2016 
Informationsmøde med 
uddannelsesinstitutioner, 
VUC, erhvervsskoler mv. 
 

Informere om muligheder 
for uddannelse, screening 
af dansk og matematik mv. 

Claus bliver screenet og får 
tilbagemelding på testen i 
dansk og matematik 
Men han har svært ved ’at 
bruge’ de øvrige 
informationer. 
 

 

3. Handling/henvendelse    

Marts 2016  
1. Samtale med 
virksomhedskonsulent 
Virksomhedskonsulenten hjælper 
i en tæt dialog Claus til at få 
beskrevet og systematiseret alle 
sine kompetencer, så det kan 
være udgangspunktet for det 
videre valg af jobområde. 
Spørger fx til hvad er den bedste 
historie fra dit tidligere arbejde 

Afklare det fremtidige job 
og uddannelsesvalg 
Udfyldelse af ’Kompetence 
CV’et’. 

Kompetence CV’et udfyldes i 
en dialog og samarbejde 
med 
virksomhedskonsulenten.  
Der laves et brutto CV, der er 
kronologisk  
(der hentes bl.a. oplysninger fra et 

register over ansættelser via ATP). 
Claus arbejder videre med 
CV’et indtil næste samtale 

 

4. Handling/henvendelse    

Maj /juni 2016  
Samtaler med 
virksomhedskonsulent 

Afklare det fremtidige job 
og uddannelsesvalg.  
Udfyldelse af ’Kompetence 
CV’ets og får lavet et 

På baggrund af ’brutto’ 
Kompetence CV’et laves et 
kompetencedokument 
systematiseret i 
kompetenceområder og med de 

 



 
 

 

(Claus han er meget usikker på 
hvad skal være (fra servicejob, 
butik til smed) 
Claus frygter et langt skoleforløb. 
Han er også usikker på at 
kontakte skolen. Han frygter at 
han ikke kan forstå dem. Har 
brug for konsulenten i den videre 
proces. 

kompetence-dokument 
over alle sine kompetencer 

oplysninger der er relevante inden 
for fx smedeområdet. 
 
Beslutter sig for 
smeduddannelsen igen. 
Aftaler at få en tid med 
erhvervsskolens 
studievejleder. 

5. Handling/ henvendelse    

Juni 2016.  
Samtale på erhvervsskole 
med studievejleder 
sammen med 
virksomheds-konsulenten. 
Virksomhedskonsulenten kan 
oversætte love og rammer, 
økonomi, muligheder. ift. Claus, 
så han kan forstå hvad de 
betyder for ham. 

 

Vejledning i forhold til 
smede-uddannelsen. 
Afklaring af om han skal 
starte et nyt erhvervs-
uddannelsesfor-løb med 
RKV/EUV eller om han kan 
fortsætte den gamle 
påbegyndte uddannelse 
efter den gamle lov og 
ordning. 

Det bliver besluttet, at det er 
bedst for Claus, at 
genoptage den gamle 
uddannelse. Det betyder 
nemlig, at han kan starte på 
hovedforløbet, finde en 
praktikplads og genstarte 
uddannelsesforløbet med 
praktik. 

 

Aug. 2016 
Praktikvirksomhedssøgning 
Virksomhedskonsulenten hjælper 
med praktiksøgningen internt i 
Jobcenterets virksomheds-
netværk   
 

Finde praktikplads Der findes en mulig 
praktikplads og der aftales et 
besøg på arbejdspladsen.  

 

6. Handling/henvendelse    

September 2016  
Samtale med virksomhed. 
Virksomhedskonsulenten er med i 
første del af besøget, for at 
redegøre for de mulige rammer 
kommunen kan tilbyde 
arbejdspladsen 

 

Ansættelse som 
voksenlærling 

Der indgås en aftale om 1 
mdr. praktik  

 

7. Handling/henvendelse    

Praktik 1 mdr. 
 

Jobprøvning Gennemføres   

Ansat som ufaglært smed 1 
mdr. 
 

Jobprøvning  Gennemføres   

November 2016   
Ansat som voksenlærling 
efter den gamle EUD lov.  

Genoptager sin uddannelse 
i virksomheden som lærling 
og fortsætter på 
skoledelen, hovedforløb 
(HF) 1. 

Ansættelse som 
voksenlærling 

 

  



Kim -  case ledig dagpengemodtager 
 

 

Kort beskrivelse af personen –  
Kim er 41 år.  Han har i 26 år arbejdet med lager og logistik. Han har en erhvervsuddannelse inden for lager og 
logistik fra 1997.  
 I 2013 blev han fyret efter 13 år -  fra sit job som truckfører i pakkeafdelingen på en stor møbelfabrik. 
Han har i dag 56 ugers ledighed tilbage inde han falder ud af dagpengesystemet 

Handlinger/henvendelsen 
 

Formål med handlingen 
 

Resultatet af handlingen/ 
henvendelsen 

Interessante 
fokuspunkter  

1. Handlig /henvendelse    

I 2013 meldes Kim sig ledig 
på Jobcenteret for første 
gang 
 
 

Han er til en samtale og 
starter der på at udfylde 
sit Kompetence CV 
De aftaler samtidig at 
han vil søge forskellige 
job inden for 
lagerområdet  

Erklærer sig jobsøgende 
Beskriver sine kompetencer i sit 
KOMPETENCE CV 
Fx skolegang uddannelse, kurser 
Tidligere ansættelser 
Beskrivelsen en kortfattet. Detaljer om 
jobfunktioner er sparsomme. Den er 
skrevet på tro og love, gennem samtale 
med jobcenteret. 

 

2. Handling/henvendelse    

Kim søger job via 
vikarbureau 
 
 

Tilmelder sig et 
vikarbureau 

Får div. vikarjob inden for lager. 
2013 – 2014:  
7 mdr. lagerarbejde i elektronik 
virksomhed 
2015:  
4 mdr. ansættelse i 
Lagerafdeling  
1½ mdr. ansættelse truck lager 
2 mdr. ansættelse.  
Blandet chaufførkørsel. 
 

 

3. Handling/henvendelse    

Kim henvender sig til  
a-kassen  i aug. 2016 

Vejledningssamtale om 
fremtidige muligheder 
og rettigheder 

Vil tænke over de forskellige 
muligheder. 
Opdaterer sit KompetenceCV 
 

 

4. Handling/henvendelse    

Møde på jobcenter 
29. sep. 2016 

Information om 6 ugers 
kursustilbud 

Intet - … 
Kim kan ikke bruge tilbuddet  
 

 

5. Handling/ henvendelse    

Samtale i a-kasse 
23 okt. 2016 
 
 
 

Vejledningssamtale  Har besluttet at få opkvalificeret 
sine lagerkompetencer med den 
nye teknologi 
 
 

 

6 Handling/ henvendelse    

Samtale på jobcenter 
29. Okt. 2016 

Ønsker at få bevilliget 
en RKV inden for LAGER 
og LOGISTIK. 

Bevilges på en erhvervsskole 
Jobcenter bestiller en RKV på 
erhvervsskole 
 

 

7. Handling /henvendelse    

RKV på erhvervsskole  
nov. 2016 

Forberedelse til RKV på 
erhvervsskole 

Udfylder en tilsendt logbog: det er bl.a. 
personlige oplysninger, 
uddannelsesbaggrund, kurser og 

 



 
 
 
 
 
 
Samtale   
RKV på 
erhvervsskolerne 
 

tidligere joberfaringer (virksomheder, 
perioder og jobfunktioner), 
fritidsaktiviteter samt en selvvurdering 

af en række kompetenceområder. 
Meritvurderes på baggrund af 
tidlige kompetencer over 2 dg 
Kompetencer kortlægges vha.: 
logbog, Uddannelses-beviser, 
samtale, evt. praktisk 
opgaver/teoretiske tests.  
 
Skolen savnede detaljer om 
Kims arbejdserfaring i den 
beskrivelse han havde lavet 
 

Samtale på erhvervsskole Resultatet af RKV nov. 
2016 

16,1 uges uddannelse på skolen. 
20 mdr. praktik. 
Skal have en praktikplads. 
 

 

8. handling/henvendelse    

Jobcenter 4/11 Samtale om resultatet 
af RKV’en 

Får 16, 1 uges skoledelen med 
dagpenge 100%  
(i Silkeborg kommune) 
 
Til de 20 måneders praktik skal 
findes en praktikplads, der vil 
ansætte Kim  

 

9. handling/henvendelse    

Samtale i a-kasse 18. nov. Søger hjælper til 
praktiksøgning 

Kim kan godt starte på 
uddannelsesforløbet nu, men 
han skal hurtigt have fundet en 
praktikplads, da hele forløbet 
(skole og praktik) skal været 
sammenhængende.  

 

10. handling/henvendelse    

 
 

   

    

  



Case Margret - udlænding  
 

Kort beskrivelse: 

Margret er M er 41 år og Islænding. Hun har været bosat i Silkeborg i et år sammen med sin islandske mand, der er 

ingeniøruddannet og ansat i privat virksomhed og barn.  

Hun har erfaring fra plejehjem (6 år) på Island, og har også arbejdet som tax-free medarbejder i lufthavnen. Ved 

ankomst til Silkeborg starter hun på sprogskole, hun har dog haft dansk på Island i folkeskolen. Hun taler rigtig 

godt engelsk, men er usikker på udtalen af det danske. 

Handlinger/henvendelsen 
 
 

Formål med 
handlingen 
 

Resultatet af 
handlingen/ 
henvendelse 

Fokuspunkter  

1.  
Kontakt til jobcenter  

Henvendelse til 
jobcenter efter 
ankomst til Silkeborg 
fra Island. Vil gerne i 
job eller uddannelse 

Hun henvises til 
sprogcentret mhp. 
opstart af dansk. 

Forstår dansk og taler det 
OK, men vil helst slå over i 
engelsk, som har været 
koncernsprog på hendes 
tidligere arbejdsplads 

2.  
Kontakt til jobkonsulent  

Hun knyttes til en 
jobkonsulent 
efterfølgende, som 
hører hun gerne vil i 
job. 

Hun inviteres til 
infomøde om 
vikarkursus til 
plejeområdet mhp. på 
sommerferie afløsning  

Ved at tage afløser job, kan 
hun ikke deltage i 
sprogskoleundervisning 

    

3.  
Kontakt til Sosuskole mhp på 
kursus og / eller uddannelse 

På sosu-skolen 
oprettes til hold for 2 
kulturelle med dansk 
som andetsprog, og 
hun vil gerne deltage. 

Jobkonsulenten mener 
hun bør tage 
danskprøve på 
sprogcentret og søge 
ind på ordinær 
uddannelse. Dette 
estimeres til en varig 
på ca. 1 år, på skolens 
tilbud er hun igang 
efter 4 mdr. 

Sprogskolen er den 
formelle indgang, og 
skolens tilbud kendes ikke 
af alle jobkonsulenter. Hun 
synes det har for lange 
udsigter 

    

4. 
 henvises til kursusafdelingens 
sekretariat  

Hun spørger om 
deltagelse på skolens 
forløb, men forsikres 
om at sprogskolen er 
den rigtige vej, med 
danskprøve og 
efterfølgende VUC for 
FVU 

Hun opsøger vejleder 
på VUC og får nu et 
bud på ca. 2 år inden 
opstart på uddannelse. 
Først sprogskole, 
derefter 9.klasses 
eksamen i dansk 

Forstår ikke forskellen på 
skolernes udmelding. 
  

    

5.  
Kontakt med lokalleder i 
ældreplejen 

Hun får vikarjob i 
ældreplejen, men de 
kan ikke fastansætte 

Hun har samtale med 
vejleder, og orienteres 
om vores 2 kulturelle 

Oplever hun er i en 
blindgyde og vælger at 
forblive som ufaglært og 



hende som ufaglært, 
de opfordrer hende til 
at søge på uddannelse  

forløb, som hun først 
starter igen om 7 mdr. 
ligesom hun orienteres 
om mulighederne for 
EUV1 og kravene til 
optagelse (dansk 9. kl) 

tale dansk på 
arbejdspladsen 

    

    

  



Abdi case – flygtning med opholdstilladelse 
  

Kort beskrivelse af personen –  
Abdi er 27 år. Han er flygtning fra Somalia og er for ½ år siden overgået til kommunen. Abdi har arbejdet som bager i 
sit hjemland. Han har dog ingen formel dokumentation med sig men fortæller, at han har mange års erfaring med 
erhvervet. 
Dansk Supermarked har et program for træningspraktikker for målgruppen af udsatte ledige, herunder borgere med 
flygtningebaggrund. 
Via DS’ samarbejde med kommunen og andre aktører, herunder det lokale sprogcenter, bliver Abdi tilbudt en 
indledende visitationssamtale om en mulig træningspraktik. 
 

Handlinger/henvendelsen 
 

Formål med handlingen 
 

Resultatet af handlingen/ 
henvendelsen 

Udfordringer 

1. Handlig /henvendelse    

 
Abdi kommer til 
visitationssamtale om en 
mulig træningspraktik med 
butikschefen inden for 
fødevarer i det lokale Bilka 
Supermarked. 
 
 
 
 

Butikschefen er 
koordinator for 
virksomhedens 
træningspraktikanter.  
Der er på forhånd 
opstillet en række 
kriterier som grundlag 
for visitationssamtalen.  
Da der er en generel 
efterspørgsmål på 
uddannede bagere i 
virksomheden er dette 
en del af samtalen. 
Men det vægtes særligt 
højt, at borgeren 
udtrykker motivation 
for træningspraktikken 
og at borgeren er 
indforstået med, at der 
ikke er nogen garanti 
for ordinært job. 

Der indgås aftale med 
Abdi, Jobcentret og Bilka 
om, at Abdi skal 
gennemføre et 13 uger 
langt praktikforløb. 
Det vurderes, at Abdi ikke 
har et 
kompetencegrundlag, 
som umiddelbart kan give 
adgang til arbejde i 
bageriet. 
 

 

2. Handling/henvendelse    

 
Abdi introduceres til 
træningspraktikken og de 
personer, som han vil være 
tilknyttet under sin praktik. 
Det gælder koordinatoren, 
som han allerede har mødt 
og det gælder den 
sidemandsmentor, som 
bliver Abdis tætte partner 
under praktikken. 
 
 
 
 
 
 

Abdi præsenteres bl.a. 
for virksomhedens 
progressionsværktøj. 
Det er et skema, som 
skal bruges til den 
løbende beskrivelse af 
indholdet i Abdis 
praktik. Skemaet 
rummer endvidere en 
vurdering af Abdis 
kompetenceudvikling 
under praktikken. 
Skemaet er struktureret 
i form af 
nøglekompetencer til 
jobområdet, 
brødafdelingen. 
Sprogfærdigheder, 
service, hastighed og 

Abdis progressionsskema 
udfyldes og i forbindelse 
med dette, spørger Abdi 
til, hvornår han kan få et 
rigtigt arbejde. 
Ud fra de løbende 
målinger sættes der fokus 
på Abdis udvikling og det 
synliggøres ved hjælp af 
værktøjet, hvor tæt på 
eller hvor langt, Abdi er 
fra et job, og hvor der nu 
skal sættes særligt ind. 

 



omhu er nogle af disse 
nøglekompetencer. 
Abdi vurderes med 
jævne mellemrum i 
træningspraktikken og 
vurderingen sker i form 
af kategorierne: 
Kende – kunne – 
beherske, sådan at der 
er angivet et ønsket 
måltal for hver af 
nøglekompetencerne. 
Det er koordinatoren, 
der står for de jævnlige 
samtaler med Abdi. 

3. Handling/henvendelse    

Afslutning på 
træningspraktikken. 
Efter de 13 uger afsluttes 
praktikken og det vurderes 
i samarbejde med 
jobcentret, om en IGU kan 
være en mulighed for Abdi 
inden for bagerfaget. 
 
 
 

Abdi indstilles i 
samarbejde med 
Jobcentret til en RKV og 
han bringer sit 
progressionsskema med 
sig til vurderingen, som 
foretages i samarbejde 
med AMU. 

Abdi ansættes af DS i et 
IGU forløb og indberettes 
til Styrelsen som IGU 
kursist. 

 

4. Handling/henvendelse    

 
 
 
 
 
 
 

   

5. Handling/ henvendelse    

 
 
 
 
 
 
 
 

   

6. Handling/henvendelse    

  


