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Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden 

Marselisborg er en privat viden- og konsulentvirksomhed, der siden 2002 har arbejdet på at udvikle 
rammerne for indsatsen i den offentlige sektor.

Marselisborg er specialiseret i at udføre forandrings- og udviklingsopgaver for staten, kommunerne 
og hos private virksomheder.

Marselisborg er forankret indenfor beskæftigelsesområdet, og udvikler beskæftigelsesindsatsen 
på et strategisk, operationelt og driftsmæssigt niveau i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen, 
beskæftigelsesregionerne, jobcentrene og deres samarbejdspartnere.

Sideløbende løser vi udviklingsopgaver på børne-ungeområdet, det sociale område, sundhedsom-
rådet og ældreområdet. Derved sikrer vi, at vores a nbefalinger og modeller kan implementeres i en 
tværgående og tværfaglig kontekst.

Marselisborgs løsninger bygger på erfaring og viden, der er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde 
med vores kunder. Samtidig udvikler vi nye metoder i Marselisborgs egne udviklingslaboratorier, 
hvor vi omsætter viden til implementerbare produkter.

Besøg os på www.marselisborg.org
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IntroduktIon 

 
Introduktion 

opbygning af et Joborienteret mestringsforløb Figur 1
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Henvisning 

Forberedelse 
Visitation

Plan

Samtaler

Behandling

Praktikaftaler

Undervisning 
4 ugentlige  

under visningsdage

Fokus: 
Mestring af psykiske  

udfordringer og  barrierer

praktik og opfølgning
Udvikle kompetencer og  

arbejdsevne i virksomhed

1 ugentlig  
under visningsdag

Opfølgning 

m
ål •	 Borgere i mål- 

gruppen er udpeget
•	 Borger er motiveret  

for deltagelse
•	 Praktikaftaler  

er indgået

Borger oplever:
•	 Øget bevidsthed om  

egne ressourcer
•	 Ejerskab og ansvar  

for egen udvikling
•	 Accept og hånd- 

tering af barrierer
•	 Klar til praktik

Borger oplever:
•	 Afklaring ift. job eller 

uddannelse 
•	 Motivation for job  

eller uddannelse
•	 Udvikling af uddan-

nelses- eller jobmæs-
sige kompetencer
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IntroduktIon 

Hvad er Joborienteret mestringsforløb?

Joborienteret mestringsforløb er et tilbud til borgere, der modtager kontanthjælp, og som oplever 
psykiske lidelser eller udfordringer som barriere for fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller ud-
dannelse.

Hvorfor Joborienteret mestringsforløb?

Formålet med Joborienterede mestringsforløb er at forbedre borgerens evne til at mestre person-
lige og psykiske lidelser eller udfordringer og herigennem blive i stand til at opnå og fastholde en 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Gennem et Joborienteret mestringsforløb skal 
borgerens handlingskompetencer således styrkes med bedre trivsel og større selvværd som mål.  

Joborienteret mestringsforløb er dermed et tilbud til borgere, som har brug for en ekstra indsats 
grundet psykiske lidelser eller udfordringer. Tilbuddet er, set i lyset af førtidspensions- og kontant-
hjælpsreformen, særlig relevant, idet endnu flere borgere fremadrettet forventes at stå til rådighed 
for arbejdsmarkedet eller være under uddannelse. 

Joborienteret mestringsforløbs opbygning og drejebog

Det Joborienterede mestringsforløb varer mindst 18 uger og består af følgende fire faser: 
•	 Henvisning 
•	 Forberedelse
•	 Undervisning 
•	 Praktik og opfølgning 
 
Det Joborienterede mestringsforløb tager udgangspunkt i en drejebog, hvori hver enkelt fases 
formål, form og opbygning er detaljeret beskrevet. 

I figuren er det Joborienterede mestringsforløbs fire faser illustreret. For hver faser ses de overord-
nede aktiviteter i fasen samt målet med hver fase. 
 
Foruden ovenstående elementer er en helt central del af det Joborienterede mestringsforløb, at de 
deltagere, som har behov for det, gennem hele forløbet støttes af en mentor. Det kan fx være støtte 
til at komme hjemmefra om morgenen, støtte i at rejse med offentlig transport mm. 

 
Introduktion 
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IntroduktIon 

Det specifikke indhold af et joborienteret mestringsforløb kan variere alt efter drejebogen og den 
konkrete målgruppe for forløbet, men målet og den overordnede form på forløbet er det samme. 
Drejebogen for det Joborienterede mestringsforløb bør revideres løbende på baggrund af de erfa-
ringer, der gøres med forløbet i den enkelte kommune. I dette katalog gives anbefalinger til, hvilke 
revidereringer der med fordel kan foretages i den foreliggende drejebog.

om projekt Joborienteret mestringsforløb

Projekt Joborienteret mestringsforløb er finansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjæl-
land, der i samarbejde med jobcentrene i henholdsvis Greve -, Halsnæs - og Køge Kommune samt 
den private psykologiske og psykiatriske klinik PPclinic, har udviklet og afprøvet et samlet kon-
cept for et joborienteret mestringsforløb for psykisk sårbare borgere. Projektet blev gennemført i 
2013. 

evaluering af projekt Joborienteret mestringsforløb

Projekt Joborienteret mestringsforløb er evalueret af Marselisborg – Center for Udvikling, Kom-
petence & Viden. Målet med evalueringen er at indhente og dokumentere viden om og erfaringer 
med, hvordan og i hvilket omfang de forskellige elementer i Projekt Joborienteret mestringsforløb 
virker samt sikre erfaringsudveksling mellem de deltagende jobcentre. 

Som del af evalueringen er der gennemført interviews og erfaringsudvekslingsmøder med repræ-
sentanter for de forskellige aktører i jobcentrerne, som har været involveret i projektet (projektle-
der, beskæftigelseskonsulent, sagsbehandler, virksomhedskonsulent) samt interview med ekstern 
leverandør og øvrige samarbejdsparter. Desuden er forløbsdeltagernes beskæftigelsesmæssige status 
opgjort ved forløbets afslutning (november 2013) og opgøres igen seks måneder efter forløbsaf-
slutning (maj 2014).

Af tabel 1 fremgår, hvor mange deltagere der var på hvert af de tre hold ved henholdsvis forløbs-
start og forløbsafslutning samt deltagernes beskæftigelsesmæssige status umiddelbart efter endt 
forløb.

Som det fremgår af tabellen, har langt flertallet af deltagerne gennemført forløbet. Flere har ved 
forløbsafslutning fået forlænget praktikperioden, mens enkelte er optaget, eller har konkrete pla-
ner om at søge optagelse, på uddannelse. Ingen af deltagerne er i ordinær beskæftigelse ved forløbs-
afslutning. Der skal dog her tages højde for, at forløbene er afsluttet meget kort tid før opgørelsen 
af deltagernes beskæftigelsesmæssige status, og flere har således endnu ikke haft tid til reelt at starte 
job eller uddannelse efter endt forløb, eller de er stadig i gang med praktikken. For at få indsigt 
i Projekt Joborienteret mestringsforløbs effekt på længere sigt opgøres deltagernes beskæftigelses-
mæssige status igen i maj 2014. Opgørelsen vil indgå som bilag til dette katalog.     

Evalueringen af Projekt Joborienteret mestringsforløb viser, at der dels er udfordringer og lærings-
punkter, der knytter sig til det konkrete forløb og dels, at der er udfordringer og læringspunkter, 
der er af mere generel karakter. Kataloget er derfor opdelt i to, hvor første del har fokus på forhold 
relateret til selve mestringsforløbet og dets fire faser, mens anden del sætter fokus på forhold af 
mere generel karakter, som er relevante for organiseringen af forløbet.

Indholdet kan variere.  
målet er det samme.
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IntroduktIon 

tabel over antal deltagere på hvert af de tre hold

om dette katalog

Dette katalog er udarbejdet på baggrund af evalueringen af Projekt Joborienteret mestringsforløb.  
Kataloget kan dels anvendes til at revidere drejebogen for det Joborienterede mestringsforløb og 
dels give inspiration til jobcentre og kommuner, der ønsker at tilbyde Joborienterede mestrings-
forløb som en del af beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der oplever psykiske lidelser eller 
udfordringer som barriere for at indgå i job eller uddannelse.  

I kataloget gives konkrete anbefalinger til, hvordan et Joborienteret mestringsforløb kan organi-
seres og afvikles, og hvad det er vigtigt at være opmærksom på i forløbet. Det er naturligvis forskel-
ligt fra kommune til kommune, hvordan et Joborienteret mestringsforløb mest hensigtsmæssigt 
organiseres, da dette vil afhænge af forholdene i den enkelte kommune. De anbefalinger, der gives 
i dette katelog, skal derfor fortolkes i kontekst af den enkelte kommune.  

I første del af kataloget gennemgås det Joborienterede mestringsforløbs fire faser (henvisning, 
forberedelse, undervisning samt praktik og opfølgning). Faserne beskrives i kronologisk række-
følge og for hver fase præsenteres de udfordringer og læringspunkter, der er gjort i Projekt Jobo-
rienteret mestringsforløb. For hver fase gives konkrete anbefalinger til, hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på i planlægning og afvikling af hver af de fire faser. 

I anden del af kataloget beskrives en række forhold og udfordringer omkring det Joborienterede 
mestringsforløb, som også bør tænkes ind i organiseringen af forløbet. Det er udfordringer, der 
relaterer sig til den overordnede organisering og ledelse samt til samarbejdet med eksterne leve-
randører. Også her gives konkrete anbefalinger til, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i 
forbindelse med den overordnede organisering af et Joborienteret mestringsforløb. Disse anbefa-
linger er af mere generel karakter end anbefalingerne i første del af kataloget, fordi de er relateret til 
udfordringer, der også gør sig gældende i andre projekter, og som ofte opleves ved implementering 
af nye indsatser. Ikke desto mindre er det vigtigt kontinuerligt at være opmærksom på disse mere 

 tabel 1

Antal deltagere Greve Køge Halsnæs

Visiteret 18 16 10

Startet i forløb 16 16 9

Gennemført forløb 13 15 9

Deltagernes status efter endt forløb

Job 0 0 0

Uddannelse 2 4* 0***

Forlænget i praktik 8 1 8

Andet 3 10** 1

* Uddannelsesforløbene er planlagt til at påbegyndes januar 2014.

** Andet dækker bl.a. over opkvalificerende forløb, ingen videre planer, samt afklaring.

*** Der er flere borgere, der har konkrete planer om uddannelse.
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IntroduktIon 

generelle udfordringer, da evalueringen af Projekt Joborienteret mestringsforløb viser, at der fort-
sat er behov for en indsats her. 

sammenfatning af anbefalinger

Herunder er en samlet oversigt over de anbefalinger, som knytter sig til hver af de fire faser i det 
Joborienterede mestringsforløb. Anbefalingerne uddybes under beskrivelsen af hver fase.  

 
anbeFalInger

Fase 1: henvisning
•	 Specificér målgruppen for forløbet
•	 Udarbejd en klar beskrivelse af det Joborienterede mestringsforløb til sags-

behandlere og deltagere forud for forløbsstart
•	 Vær åben for at tilbagevisitere borgere, der ikke får udbytte af forløbet

Fase 2: forberedelse
•	 Inddrag borgeren aktivt i forberedelsesprocessen
•	 Inddrag underviseren på det Joborienterede mestringsforløb i forberedelses-

processen
•	 Afsæt tid til at finde en passende praktikplads, udarbejd en præcis bestilling på 

praktikken og inddrag virksomhedskonsulent i forberedelsesfasen

Fase 3: undervisning
•	 Skræddersy indholdet af det Joborienterede mestringsforløb til deltagergruppen
•	 Forlæng undervisningsforløbet fra to til fire uger
•	 Arbejd aktivt med gruppedynamikken i undervisningsforløbet
•	 Find egnede undervisningslokaler
•	 Afsæt ressourcer til transportudgifter og støtte til at rejse til og fra undervisning  

fx ved mentor

Fase 4: praktik og opfølginge
•	 Forbered praktikstederne til at kunne håndtere borgere med særlige behov
•	 Vær parat til at nedsætte timetal eller udskyde praktikken, hvis en deltager har 

 behov herfor 
•	 Fasthold en ugentlig undervisningsdag under praktikforløbet
•	 Etablér et passende efterværn/opfølgning

anbeFalIng
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IntroduktIon 

sammenfatning af anbefalinger til justering af forløbets elementer

Evalueringen af Projekt Joborienteret mestringsforløb viser, at flere af elementerne i forløbet med 
fordel kan fastholdes i den form, som de er afprøvet i projektet, og som de er beskrevet i drejebo-
gen. Evalueringen viser dog samtidig, at der er andre elementer, som med fordel kan justeres. I 
tabellen herunder er en samlet oversigt over, hvilke elementer i forløbet, der anbefales fastholdt i 
deres nuværende form og hvilke elementer, der anbefales justeret, samt hvad de anbefales justeret 
til.

mestringsforløbets  
elementer

Fasthold i 
nuværende 

form

Justering  
anbefales Justering

2 til 4 ugers forberedelse af  
borgeren inden start på forløbet • 

Det anbefales, at underviseren fra forløbet og virk-
somhedskonsulenten indgår aktivt i forberedelsen 
af borgeren.

2 ugers undervisningsforløb  •
Det anbefales, at undervisningsforløbet forlænges 
til 4 uger med øget fokus på forberedelse til prak-
tik i forløbets to sidste uger. 

4 dages undervisning  
pr. uge i undervisningsforløb •   

Kombination af undervisning og 
fysisk træning •   

12 ugers praktikforløb  •
For nogle borgere vil det være relevant at for-
længe praktikperioden. For andre er 12 uger en 
passende længde. Dette bør vurderes i forhold til 
den enkelte borger.

1 ugentlig undervisningsdag  
i hele praktikperioden •   

Psykologisk tilgang til  
undervisningen •   

Undervisningen gennemføres  
af psykologer • (•)

Det anbefales, at størstedelen af undervisningen 
fortsat gennemføres af psykologer, men at andre 
faggrupper inddrages, når øvrige temaer er i fo-
kus fx kost og ernæring, fysisk træning mv.

Gruppeundervisning •   

Holdstørrelse på  
8-16 deltagere

 • Det anbefales, at hold størrelsen begrænses til 
mellem 8 og 10 deltagere.

Opfølgning efter  
forløbsafslutning

 •

Opfølgning er ikke indskrevet i drejebogen men 
er et centralt element i forløbet. Opfølgning kan 
være, at gruppen fortsat mødes efter forløbs-
afslutning, men med længere intervaller imellem. 
Opfølgning kan også være fortsat mentorstøtte 
og/eller løbende opfølgning fra sagsbehandler. 

Mentorstøtte  •
Mentorstøtte er ikke indskrevet i drejebogen,  
men er helt central for forløbets gennemførelse. 
Omfattende mentorstøtte til flertallet af deltagerne 
må forventes at indgå i forløbet.
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Det joborientereDe mestringsforløbs faser

I denne del af kataloget præsenteres de udfordringer og læringspunkter, der er gjort i forbin-
delse med Projekt Joborienteret mestringsforløb. Afsnittet sætter fokus på forhold, der relaterer sig 
 konkret til det Joborienterede mestringsforløb og dets fire faser dvs.:
•	 Henvisning
•	 Forberedelse
•	 Undervisning
•	 Praktik og opfølgning

For hver fase gives konkrete anbefalinger til, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i planlæg-
ningen og afviklingen af et Joborienteret mestringsforløb.

tre organisationsmodeller 
De tre jobcentre i Projekt Joborienteret mestringsforløb valgte at organisere forløbet på tre for-
skellige måder. Dermed er det Joborienterede mestringsforløb blevet afprøvet  under tre forskellige 
organisationsmodeller: 

model 1: 
Én ekstern leverandør indkøbes til at gennemføre hovedparten af forløbet (herunder visitation (i 
samarbejde med projektleder i jobcentret), undervisning, mentorfunktion, indgåelse af praktikaf-
taler). Jobcenterets virksomhedskonsulenter varetager den løbende opfølgning i praktikperioden. 

model 2: 
Én ekstern leverandør indkøbes til at gennemføre visitation og undervisning, mens en anden eks-
tern samarbejdspartner (fx inden for psykiatrien) i samarbejde med jobcenteret varetager mentor-
funktionen. Indgåelse af praktikaftaler samt den løbende opfølgning i praktikperioden varetages 
af jobcentrets virksomhedskonsulenter.  

model 3: 
Én ekstern leverandør indkøbes til at gennemføre visitation og undervisning. Indgåelse af praktik-
aftaler samt den løbende opfølgning i praktikperioden varetages af jobcentrets virksomhedskonsu-
lenter. Mentorfunktionen varetages af jobcentret.

Evalueringen af projektet viser, at der er både fordele og ulemper ved alle tre modeller, så valget 
af organisationsmodel må som udgangspunkt afhænge af, hvad der er mest hensigtsmæssigt i for-
hold til det enkeltes jobcentres rammer og vilkår. Model 1 kræver færrest medarbejderressourcer 
fra jobcentrets side, mens model 2 kræver nogle medarbejderressourcer og model 3 kræver flest 
medarbejderressourcer.  

 

Det Joborienterede  
mestringsforløbs faser

11Organisering og afvikling af Joborienteret mestringsforløb for psykisk sårbare borgere_InspIratIOnskatalOg



Det joborientereDe mestringsforløbs faser
Fase 1: Henvisning

Fase 1: Henvisning
 
en klart defineret målgruppe

Alle tre jobcentre i Projekt Joborienteret mestringsforløb valgte en deltagergruppe bestående af 
unge borgere (under 30 år) i matchgruppe 2 med psykiske lidelser. Samtlige aktører i projektet 
har dog samstemmende vurderet, at andre målgrupper med mestringsproblematikker ligeledes vil 
kunne få udbytte af at deltage i et Joborienteret mestringsforløb.

Flere af jobcentrene har oplevet udfordringer i forbindelse med at finde borgere, der passede 
i målgruppen for forløbet. Udfordringerne skyldes dels, at medarbejderne, som skulle indstille 
borgere til forløbet, manglede viden om indholdet af og formålet med selve forløbet og dels, 
at målgruppen for det Joborienterede mestringsforløb ikke alle steder har været klart defineret: 
derfor har det været svært for medarbejderne at afgøre, hvorvidt den enkelte borger kunne være 
en del af målgruppen. Eksempelvis har det været vanskeligt at afgøre hvornår et kriterium om, at 
borgere i målgruppen skal være i behandling for eventuelt misbrug er opfyldt, da der er forskellige 
definitioner af ’behandling’. 

Udbytte kan ikke altid forudsiges

Oplevelsen i Projekt Joborienteret mestringsforløb har i nogle tilfælde været, at borgere, som man 
har haft størst forventninger til ville klare sig godt i forløbet, har været dem, som har været sværest 
at flytte. Omvendt har borgere, som der kun har været ringe forhåbninger om ville klare sig godt 
i forløbet, ofte været dem, der har udviklet sig mest. Det kan dermed være svært at afgøre på for-
hånd, hvilke borgere, der vil have mest gavn af at deltage i mestringsforløbet. 

Vigtigt at skabe en god gruppedynamik

I alle tre jobcentre i Projekt Joborienteret mestringsforløb er erfaringen, at gruppedynamikken 
på holdet i forbindelse undervisningsforløbet spiller en afgørende rolle for deltagernes udbytte af 
forløbet. En god gruppedynamik bevirker, at deltagerne inspireres og udfordreres af hinanden, 
hvilket er med til at flytte dem tættere på arbejde eller uddannelse. 

Deltagerne skal ikke nødvendigvis stå over for de samme psykologiske barrierer, være i samme 
aldersgruppe eller være af samme køn for, at der opstår en god gruppedynamik. Forskellighed 
blandt deltagerne kan skabe en energi i gruppen, hvor deltagerne inspireres af hinandens strategier 
til at håndtere psykologiske barrierer. Det er dog vigtigt, at der ikke er deltagere, som adskiller sig 
væsentligt fra de øvrige deltagere i gruppen. Eksempelvis én deltager, der er markant ældre end de 
øvrige. Det er desuden vigtigt, at deltagerne er trygge ved at diskutere og dele deres tanker med 
hinanden.
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Det joborientereDe mestringsforløbs faser
Fase 1: Henvisning

anbeFalInger: HenVIsnIng aF borgere tIl mestrIngsForløb

De erfaringer, der er gjort i forbindelse med henvisning af borgere til mestringsforløbet, 
giver anledning til følgende anbefalinger:

•	 Specificér målgruppen for forløbet

•	 Udarbejd en klar beskrivelse af det Joborienterede mestringsforløb til 
sagsbehandlere og deltagere forud for forløbsstart

•	 Vær åben for at tilbagevisitere borgere, der ikke får udbytte af forløbet

specificér målgruppen for forløbet 

Det er centralt, at der er udarbejdet en udførlig og konkret beskrivelse af målgruppen 
for forløbet. Eksempelvis skal det fremgå af målgruppebeskrivelsen, hvilke typer af 
psykiske lidelser eller udfordringer borgerne kan have, hvad borgerne konkret forven-
tes at få ud af forløbet, hvorvidt det er en forudsætning for deltagelse, at borgeren 
sideløbende indgår i et behandlingsforløb mv.   
Et eksempel på en målgruppebeskrivelse ses nedenfor:

eksempel på målgruppebeskrivelse

Målgruppebeskrivelse til Joborienteret mestringsforløb

m
ål

gr
up

pe

•	 Borgeren har lettere psykiske barrierer i form af ADHD, angst eller depression

•	 Borgeren er i aldersgruppen 25-30 år

•	 Borgeren udviser åbenhed over for at arbejde med psykiske barrierer  
sammen med andre borgere

•	 Borgeren har ikke udpræget kognitive barrierer, der forhindrer borgeren i 
at indgå i dialog med andre, men evner at beskrive og forholde sig til egne 
 barrierer og udfordringer

kr
av

•	 I tilfælde hvor borgeren har misbrug: Borgeren skal være i behandling   
for et evt. misbrug af stoffer eller alkohol. Dvs. borgeren skal modtage  
misbrugsbehandling fra et af kommunes tilbud eller samarbejdspartnere

•	 Borgeren må ikke have praktiseret sit misbrug inden for den seneste måned

Ud
vi

kl
in

gs
m

ål •	 Borgeren får via forløbet konkrete redskaber til at håndtere sin ADHD,  
depression eller angst. Forløbet skal særligt forberede borgeren på at kunne 
deltage i et  ordinært uddannelsesforløb. 

 Figur 2

anbeFalIng

13Organisering og afvikling af Joborienteret mestringsforløb for psykisk sårbare borgere_InspIratIOnskatalOg



Det joborientereDe mestringsforløbs faser
Fase 1: Henvisning

Udarbejd en klar beskrivelse af det Joborienterede mestrings 
forløb til sagsbehandlere og deltagere forud for forløbsstart

Det er centralt, at både sagsbehandlere og kommende deltagere er bevidste om, 
hvad målet med det Joborienterede mestringsforløb er. Det anbefales derfor, at der, 
forud for forløbsstart, udarbejdes en kort pjece, som beskriver forløbet i korte træk 
herunder hvilke udviklingsmål, der arbejdes hen imod.

En sådan pjece giver sagsbehandlere et hurtigt overblik over forløbet. Dermed vil de 
have nemmere ved at afgøre hvilke borgergrupper, der kan have gavn af forløbet.   

Derudover vil pjecen give borgerne et konkret holdepunkt, som de kan tage med 
hjem efter henvisningssamtalen. Dermed kan pjecen medvirke til at motivere og mod-
ne deltagerne til det kommende forløb.

Vær åben for at tilbagevisitere borgere, der ikke får  
udbytte af forløbet

Da det på forhånd kan være svært at afgøre hvilke borgere, der vil have gavn af 
forløbet, vil man i visse tilfælde opleve, at der visiteres en borger til et Joborienteret 
mestringsforløb, som ikke har gavn af det, eller som, i værste fald, får det dårligere af 
at deltage. 

Det anbefales derfor, at man, fra jobcentrets side, er særligt opmærksom på sådanne 
borgere, og at man er parat til at tilbagevisitere en borger, såfremt vedkommende ikke 
får udbytte af forløbet. 

Beslutningen om at tilbagevisitere en borger bør altid ske i dialog mellem borgeren, 
underviseren, sagsbehandler og eventuelt praktiksted.

anbeFalIng

anbeFalIng
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Det joborientereDe mestringsforløbs faser
Fase 2: forberedelse

Fase 2: Forberedelse
I alle tre jobcentre i Projekt Joborienteret mestringsforløb er borgerne, efter de er henvist til forlø-
bet, overgået til en forberedende fase, hvor også selve visitationen til forløbet sker. Formålet med 
denne fase er både at forberede, motivere og forventningsafstemme med borgerne og få sammen-
sat den rette deltagergruppe og at få lagt en passende plan for borgerens kommende praktikforløb 
herunder at finde et passende praktiksted. 

Vigtigt at klargøre borgeren til forløbet

Borgere, der henvises og visiteres til et Joborienteret mestringsforløb, har som udgangspunkt pro-
blemer ud over ledighed og vil derfor ofte have sparsomme eller mindre gode erfaringer med 
arbejdsmarkedet eller uddannelse. Derfor kan undervisning fire dage om ugen i mestringsforløbet 
og efterfølgende praktikforløb virke skræmmende og uoverkommeligt. Af den grund fremhæver 
alle tre jobcentre vigtighed af, at der afsættes god tid til at forberede borgeren på forløbet. Det har 
betydning for, hvorvidt borgeren ser et formål med mestringsforløbet og dermed for borgerens 
motivation for at deltage aktivt i det. 

I flere af jobcentrene oplevede sagsbehandlerne, at borgerne blev usikre, fordi de ikke havde til-
strækkelig tid til at forberede sig på forløbet. Andre borgere blev frustrerede over indholdet af 
forløbet, fordi der ikke forud for forløbet havde været tid nok til at forventningsafstemme.

afsæt tid og ressourcer til at finde rette praktikpladser

Enkelte jobcentre oplevede udfordringer i forbindelse med at finde relevante praktikpladser til de 
kommende deltagere i det Joborienterede mestringsforløb. Det skyldes dels, at der ikke blev afsat 
nok tid til, at virksomhedskonsulenterne kunne finde et relevant praktiksted, og dels at virksom-
hedskonsulenterne manglede den fornødne viden om borgerne og deres psykiske barrierer. 

Såvel sagsbehandlere som virksomhedskonsulenter fremhæver derfor, at det, specielt i forbindelse 
med borgere med psykiske barrierer, er nødvendigt, at der afsættes tiltrækkelig tid at finde passen-
de praktikpladser. Derudover er det nødvendigt, at virksomhedskonsulenterne har den nødvendig 
viden om borgernes skånebehov, så der kan findes en praktikplads, der tager højde for de særlige 
behov, som borgeren måtte have.
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Det joborientereDe mestringsforløbs faser
Fase 2: forberedelse

anbeFalInger: ForbereDelse aF borgere tIl Det 
JoborIentereDe mestrIngsForløb

De erfaringer, som er gjort i Projekt Joborienteret mestringsforløb i forbindelse med 
forberedelsen af borgerne til forløbet, giver anledning til følgende anbefalinger:

•	 Inddrag borgeren aktivt i forberedelsesprocessen

•	 Inddrag underviseren på det Joborienterede mestringsforløb i forberedel-
sesprocessen

•	 Afsæt tid til at finde en passende praktikplads, udarbejd en præcis bestil-
ling på praktikken og inddrag virksomhedskonsulent i forberedelsesfasen

Inddrag borgeren aktiv i forberedelsesprocessen 

En vigtig forudsætning for at forløbet bliver en succes er, at borgerne engagerer sig 
aktivt i undervisningen og i den efterfølgende praktik. Det er derfor vigtigt, at borgerne 
oplever forløbet som relevant. Det kræver, at den enkelte sagsbehandler har et ind-
gående kendskab til forløbets indhold, så de kan fortælle borgerne om det Joborien-
terede mestringsforløb, inden forløbet går i gang og dermed kan motivere borgerne 
til at deltage. Men det er også vigtigt, at sagsbehandleren hjælper borgerne med at 
opstille realistiske forventninger til forløbet, så de ikke bliver skuffede og falder fra. 
Eksempelvis skal deltageren forberedes på, at det Joborienterede mestringsforløb er 
forholdsvis intensivt.

Inddrag underviseren på det Joborienterede  
mestringsforløb i forberedelsesprocessen

Underviseren/psykologen kan med fordel, udover selve visitationssamtalen, deltage i 
en af samtalerne i forbindelse med forberedelsen af den enkelte borger til forløbet. 

Dette vil for det første give underviseren/psykologen mulighed for tidligt at forklare den 
enkelte borger præcist, hvad borgeren kan forvente af forløbet. For det andet vil un-
derviseren/psykologen tidligt få mulighed for at vurdere, hvorvidt borgeren har de rette 
forudsætninger for at gennemføre forløbet.

For det tredje vil den tidlige inddragelse give underviseren/psykologen et bedre over-
blik over hvilke typer af borgere, der skal deltage i forløbet, hvormed det bliver nem-
mere at tilrettelægge et forløb, der gavner nøjagtig den borgergruppe, som er visiteret.

anbeFalIng
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afsæt tid til at finde en pasende praktikplads, udarbejd  
en præcis bestilling på praktikken og inddrag virksomhedskonsulent 
i forberedelsesfasen 

Det er vigtigt, at der er nok tid til at finde en passende praktikplads til borgeren. For 
det første vil det give borgeren mulighed for at engagere sig i processen med at finde 
praktikstedet, hvilket vil være med til at afmystificere den kommende praktik, samt at 
motivere borgeren. Dermed forøges chancen for, at praktikken bliver en succes. For 
det andet vil det give virksomhedskonsulenten reel mulighed for at finde en praktik, 
der kan bidrage til borgerens udvikling. 

Det anbefales derfor, at der afsættes ca. 4 uger inden undervisningsforløbet starter 
til at finde et passende praktiksted. På den måde kan praktikaftalen være på plads, 
inden undervisningsforløbet begynder, hvilket medvirker til at skabe ro omkring borge-
ren, der så lettere vil kunne koncentrere sig om undervisningen.

Derudover anbefales det, at en virksomhedskonsulent deltager i et af de forbere-
dende møder med borgeren. På den måde har virksomhedskonsulenten mulighed 
for at lære borgeren at kende og derved bedre kunne afdække borgerens ønsker og 
skånebehov. Samtidig giver det borgeren mulighed for at give udtryk for sine ønsker 
og bekymringer i forhold til praktikken, hvilket giver større tryghed og ejerskab over 
processen.

Borgeren, virksomhedskonsulenten og sagsbehandleren kan med fordel sammen 
udfylde en aftaleguide for virksomhedspraktikken. Denne ekspliciterer præcist, hvad 
der aftales, hvilket gør det nemmere for virksomhedskonsulenten at finde en praktik, 
mens borgeren får tryghed omkring det videre forløb. 

Et eksempel på en  
aftaleguide ses her.

anbeFalIng

Navn: Dato:

Cpr.nr.:

Formål
•	 Hvad skal afklares eller opkvalificeres?

Vilkår
•	 Hvilke forventninger har du til  

mødetider og timetal?

Støttebehov og muligheder
•	 Hvilken form for støtte har du brug for?
•	 Hvem kan støtte dig i dit netværk?
•	 Hvornår har du typisk brug for støtte?

Alarmklokker
•	 Hvad er faresignaler på at en krise er på vej?
•	 Hvordan støtter jeg eller virksomheden dig 

bedst gennem krisen?

Praktikønsker
•	 Hvor ønsker du at komme i praktik?
•	 Hvordan skal virksomheden være? 

Videreformidling af oplysninger 
•	 Hvad skal/må virksomheden vide?

Samtykke

Borgerens navn Konsulentens navn

Aftaleguide til virksomhedspraktik
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Fase 3: Undervisning
 
Vigtige overvejelser i forbindelse med udvikling af indholdet af forløbet 

Undervisningsforløbet er i den oprindelige drejebog planlagt til at have en varighed af to uger, 
hvor der primært er fokus på håndtering af deltagernes psykiske barrierer. Jobcentrene har dog 
gennem forløbet erfaret, at flere af deltagerne har haft brug for længere tid med undervisning og 
mere introduktion til den efterfølgende praktik. Samtidig manglede flere af deltagerne basale fær-
digheder, der er nødvendige for at gennemføre job- eller uddannelsespraktik. Således har flere af 
deltagerne problemer med mødestabilitet, med at komme op om morgenen, med dårlig kondition 
og med dårlige kostvaner. Disse manglende færdigheder har vist sig at udgøre væsentlige barrierer 
for deltagerne.

Undervisningsforløbets gruppedynamiske og socialt udviklende funktion

Alle de deltagende jobcentre fremhæver, at undervisningsforløbet har skabt en gruppedynamik 
blandt deltagerne. På den måde har den gruppebaserede undervisning gjort, at deltagerne har 
kunnet spejle sig i hinanden, og at de har mødt forståelse hos de andre deltagere, der, som de selv, 
oplever psykiske barrierer.

Gruppedynamikken har haft en positiv indflydelse på deltagernes udvikling i kraft af, at deltagerne 
har haft lyst til at skabe situationer for sig selv, hvor de kunne lykkes, da dette gav dem succeshisto-
rier at fortælle de andre deltagere. Samtidig er deltagerne blevet inspireret af hinandens fremskridt 
og mestringsstrategier. 

Endelig har gruppedynamikken haft en netværksskabende funktion blandt deltagerne, hvilket er 
særdeles vigtig hos målgruppen for forløbet, da disse borgere ofte er kendetegnet ved at have et 
begrænset antal relationer. Forløbet har dermed ikke blot medvirket til at udvikle deltagernes me-
stringskompetencer, men også udviklet deres netværk, samt deres sociale kompetencer.

De deltagende jobcentre fremhæver dog alle, at det er væsentligt for gruppedynamikken, at holdet 
har den rigtige størrelse. På den måde kan det virke hæmmende, hvis holdet bliver for stort, da 
dette betyder, at deltagerne kan ’gemme’ sig blandt hinanden, ligesom det kan virke overvældende 
at skulle fortælle om sine psykiske barrierer, når mange lytter på.

lokaliteten for afvikling af forløbet er vigtig for forløbets succes

Jobcentrene har oplevet, at stedet for afholdelse af undervisningen har stor indflydelse på deltager-
nes motivation for at deltage i mestringsforløbet. Således kan stedet for undervisningen både være 
med til at skabe intern præstige om forløbet blandt deltagerne, eller det kan få deltagerne til at føle 
sig stigmatiserede, hvis de føler sig udstillet. 

Eksempelvis har et jobcenter haft gode erfaringer med, at afholde undervisningen i et mødelokale 
på rådhuset. Dette bevirkede, at deltagerne følte sig som noget særlig og var stolte over at møde 
op. I et andet jobcenter blev undervisningen afholdt i distriktspsykiatriens lokaler lige ved siden 
af en række uddannelsesinstitutioner. Dette gjorde, at deltagerne følte sig udstillede, når de mødte 
op til undervisning.
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Vigtigt at overveje transport til og fra undervisning

Flere af jobcentrene har i andre sammenhænge oplevet, at deltagere er udeblevet med henvisning 
til, at de ikke havde penge til transport. Det er derfor vigtigt at fastholde dækning af deltagernes 
transportudgifter. Desuden har flere deltagere svært ved at benytte offentlig transport og har haft 
brug for støtte og træning i dette.

anbeFalInger: aFVIklIng aF UnDerVIsnIng

De erfaringer, som er gjort i Projekt Joborienteret mestringsforløb i forbindelse med 
gennemførelsen af undervisningen, giver anledning til følgende anbefalinger:

•	 Skræddersy indholdet af det Joborienterede mestringsforløb   
til deltagergruppen 

•	 Forlæng undervisningsforløbet fra to til fire uger

•	 Arbejd aktivt med gruppedynamikken i undervisningen

•	 Find egnede undervisningslokaler

•	 Afsæt ressourcer til transportudgifter og støtte til rejse til og fra undervis-
ning

skræddersy indholdet af det Joborienterede mestringsforløb til 
deltagergruppen

Det anbefales, at det enkelte forløb tilpasses de konkrete udfordringer, som delta-
gerne i gruppen står overfor. Det vil sige, at undervisningsforløbet, foruden under-
visningen i mestring af psykiske barrierer, med fordel også kan omfatte eksempelvis:

•	 Undervisning i kost og ernæring

•	 Mere forberedelse til praktikken som del af undervisningen fx via besøg   
på virksomheder og/eller uddannelsesinstitutioner

•	 Fysisk træning

•	 Individuelle samtaler

Hovedparten af undervisningen bør gennemføres af psykologer, men de øvrige delele-
menter i undervisningen kan med fordel afholdes af fagpersonale med kompetencer 
inden for det område, der undervises i. Således kan eksempelvis undervisning i kost 
og ernæring gennemføres af en sundhedsprofessionel. 

anbeFalIng
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Forlæng undervisningsforløbet fra to til fire uger

Det anbefales, at undervisningsforløbet forlænges fra to til fire uger, hvor der i de to 
sidste uger er øget fokus på forberedelse til praktikken. 

arbejd aktivt med gruppedynamikken i undervisningen

Det anbefales, at der i undervisningen arbejdes aktiv med at udvikle gruppedynamik-
ken blandt deltagerne. En forudsætning for, at gruppedynamikken kan udfolde sig, er, 
at holdet ikke bliver for stort, da det vil gøre det nemmere for de enkelte deltagere at 
gemme sig blandt hinanden. Det anbefales derfor, at holdene begrænses til mellem 8 
og 10 deltagere.

Gruppedynamikken kan med fordel påvirkes aktivt eksempelvis ved, at der i starten 
af forløbet gennemføres aktiviteter, der har fokus på at knytte deltagerne til hinanden. 
Derudover kan noget af undervisningen gennemføres i mindre grupper, som ligeledes 
tilskynder deltagerne til at indgå aktivt i relation med hinanden.

Find egnede undervisningslokaler

Det anbefales, at der arbejdes aktivt med at finde et undervisningslokale, som opleves 
positivt af deltagerne. 

Ligeledes bør der ved eventuelle aktiviteter, der foregår uden for undervisningslokalet, 
tages højde for, at deltagerne kan føle ubehag ved at udføre aktiviteter på områder, 
der er meget åbne eller fx ved uddannelsesinstitutioner, hvor der færdes mange unge.

afsæt ressourcer til transportudgifter til rejse til og fra undervisning

For at deltagerne ikke skal bruge økonomi som en undskyldning for at udeblive, an-
befales det, at der på forhånd afsættes midler til transport til og fra undervisningen. 

Her kan der med fordel investeres i et månedskort, da deltagerne vil kunne opbruge 
et klippekort på transport, der ikke relaterer sig til forløbets aktiviteter. Desuden kan 
nogle deltagere have behov for støtte til at anvende offentlig transport. Det kan fx 
være støtte fra mentorer, der bør inddrages allerede fra forløbsstart. 

anbeFalIng

anbeFalIng
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Fase 4: praktik og opfølgning
 
praktikken har afgørende betydning for deltagernes udvikling

Alle tre jobcentre fremhæver deltagernes udbytte af praktikforløbet. Det fremhæves især, at delta-
gerne via praktikken opnår succesoplevelser i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Prak-
tikken medfører, at deltagerne bliver opmærksomme på, at der er noget, de er gode til samtidig 
med, at de bliver bekræftet i, at der kan være en plads til dem. Dermed er praktikken med til at 
udvikle deltagernes arbejdsidentitet. For eksempel oplever mange deltagere, at praktikken betyder, 
at de har noget spændende at fortælle hinanden og deres omgangskreds om.

Derudover giver praktikken deltagerne mulighed for at afprøve nogle af de mestringsstrategier, 
som de har lært i undervisningen. Dermed kommer mestringsstrategierne i spil med det samme, 
hvilket gør, at de ikke glemmes.

Endelig hjælper praktikken med til at afklare deltagerne i forhold til fremtidig uddannelse eller 
beskæftigelse, og deltagerne opnår realistiske forventninger med hensyn til, hvilke opgaver de vil 
kunne varetage i et fremtidigt job med de psykiske barrierer, som de har. Det fremhæves dog af 
alle jobcentre, at det er helt centralt, at den enkelte deltager matches til den rette virksomhed, og 
at virksomheden bliver klædt på til at kunne håndtere borgere, der har særlige udfordringer og 
behov.

 
stort udbytte af ugentlig undervisningsdag

Det fremhæves af alle jobcentrene, at deltagerne har haft stort udbytte af den ugentlige undervis-
ningsdag under praktikforløbet. For det første har deltagerne kunnet støtte hinanden, hvis der er 
opstået udfordringer under praktikken samtidig med, at de har kunnet finde støtte og vejledning 
hos holdets undervisere. For det andet er det jobcentrernes opfattelse, at den ugentlige undervis-
ningsdag har betydet, at deltagerne har gjort sig ekstra umage ude på praktikstederne, så de havde 
succeshistorier at fortælle de andre deltagere.

 
Vigtigt med efterværn/opfølgning

Det er erfaringen fra alle jobcentre, at det er afgørende, at deltagerne følges tæt gennem hele for-
løbet. Således er det nødvendig, at der følges op på fx fravær. En grundig opfølgning er med til at 
give deltagerne en følelse af, at de bliver taget seriøst, og ikke opgives.

Derudover har jobcentrene etableret efterværn/opfølgning for deltagerne. Der er enighed om, at 
efterværn/opfølgning kan være afgørende for, at deltagerne fastholdes i en positiv udvikling. Dog 
har ikke alle deltagere haft det samme behov for efterværn eller opfølgning.  
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Det joborientereDe mestringsforløbs faser
Fase 4: Praktik og opfølgning

anbeFalInger: Deltagenes praktIk og opFølgnIng

Erfaringerne fra Projekt Joborienteret mestringsforløb i forbindelse med praktikforløb 
og den efterfølgende opfølgning giver anledning til følgende anbefalinger:

•	 Forbered praktikstederne til at kunne håndtere borgere med  
særlige behov

•	 Vær parat til at nedsætte timetal eller udskyde med praktikken, hvis en 
deltager har behov herfor 

•	 Fasthold en ugentlig undervisningsdag under praktikforløbet

•	 Etablér et passende efterværn/opfølgning

Forbered praktikstederne til at kunne håndtere borgere  
med særlige behov

Deltagerne i Projekt Joborienteret mestringsforløb er kendetegnet ved, at de har pro-
blemer udover ledighed. Dette stiller nogle særlige krav til de virksomheder, der skal 
have deltagerne i et praktikforløb.  

Det anbefales derfor, at der arbejdes målrettet på at forberede virksomhederne til at 
kunne håndtere borgere, der har særlige behov. Jobcentrene kan med fordel afholde 
et fyraftensmøde for virksomheder, der har interesse i at modtage borgere med psy-
kiske barrierer. Her præsenteres virksomhederne for nogle af de typiske måder bor-
gerne kan reagere på og får vejledning i at håndtere dette.

Vær parat til at nedsætte timetal eller udskyde praktikken,  
hvis deltagere har behov herfor 

I visse tilfælde vil en deltager ikke være parat til at påbegynde et fuldtids praktikfor-
løb efter undervisningsforløbets afslutning. Selvom det kan være hensigtsmæssigt 
at presse deltagerne lidt for, at de skal komme i gang med praktikken, vil der være 
deltagere, hvor et sådan pres vil have en negativ indflydelse på deres udvikling. I så-
danne tilfælde anbefales det, at man enten giver deltagerne mulighed for at indgå i et 
praktikforløb med færre ugentlige timer, fx korte ”snuspraktikker”, hvor deltageren får 
mulighed for at komme ud i en virksomhed et par dage, eller at praktikken udskydes 
en til to uger, imens deltageren får mulighed for at fordøje undervisningsforløbet. 

anbeFalIng

anbeFalIng
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Det joborientereDe mestringsforløbs faser
Fase 4: Praktik og opfølgning

Fasthold en ugentlig undervisningsdag under praktikforløbet

Det anbefales, at der holdes fast i den ugentlige undervisningsdag under praktikforlø-
bet, da deltagerne her finder støtte og motivation hos hinanden. Undervisningsforlø-
bet bør fokusere på deltagernes positive fortællinger om sig selv samt have fokus på, 
hvordan de svære ting i dagligdagen håndteres på en hensigtsmæssig måde.

Det er vigtig at pointere over for de virksomheder, hvor deltagerne er i praktik, at del-
tagerne skal have fri til undervisningen. Ellers risikeres det, at deltagerne udebliver fra 
undervisningen, fordi de føler, at de ikke kan holde fri fra deres praktiksted. 

etablér et passende efterværn/opfølgning

Der kan være stor forskel på, i hvilken grad deltagerne har behov for støtte og fast-
holdelse efter forløbets afslutning, og det kan være svært på forhånd at afgøre hvilke 
deltagere, der vil have mest brug for støtte. Det anbefales derfor, at et efterværn med-
regnes som en del af forløbet, men kun iværksættes efter behov. Man kan med fordel 
operere med tre niveauer af efterværn:

1. Fortsat praktik og mentor

2. Fortsat praktik eller mentor

3. Andre aktiviteter og/eller opfølgning fra sagsbehandler  
(med eller uden mentorstøtte)

anbeFalIng

anbeFalIng
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Organisering, ledelse Og samarbejde 

Evalueringen af Projekt Joborienteret mestringsforløb viser, at der er en række forhold omkring 
forløbet, som der bør tages højde for, hvis det Joborienterede mestringsforløb skal indgå som en 
del af jobcentrets tilbudsvifte. Det er forhold af mere generel karakter, som relaterer sig til den 
overordnede organisering og ledelse samt til samarbejdet med eksterne leverandører.

Der er tale om udfordringer og læringspunkter, som også gør sig gældende i andre projekter og 
som ofte opleves ved implementering af nye indsatser. Ikke desto mindre er det vigtigt konstant 
at være opmærksom på disse generelle udfordringer, da evalueringen af Projekt Joborienteret me-
stringsforløb viser, at der fortsat er behov for en indsats her. Det gælder både ved implemente-
ringen af et Joborienteret mestringsforløb såvel som ved implementering af andre tilbud eller 
indsatser.  

I denne del af kataloget præsenteres de udfordringer og læringspunkter, der er gjort i forbindelse 
med Projekt Joborienteret mestringsforløb, og som er af mere generel karakter. For hvert punkt 
gives konkrete anbefalinger til, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med den 
overordnede organisering af et Joborienteret mestringsforløb.

organisering og ledelse 
Alt efter hvilken organisationsmodel, der blev valgt, har de tre jobcentre i Projekt Joborienteret 
mestringsforløb oplevet forskellige udfordringer relateret til organisering og ledelse. Der er dog en 
række udfordringer, som er mere eller mindre gennemgående, og som det derfor er vigtigt at være 
særlig opmærksom på i både organiseringen og afviklingen af et Joborienteret mestringsforløb.

klar rolle og ansvarsfordeling 

I alle tre jobcentre i Projekt Joborienteret mestringsforløb valgte man at placere projektansvaret 
hos én projektleder. Derudover har en række medarbejdere været involveret i projektet: beskæf-
tigelseskonsulenter/sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og ledere. Dette har ført til, at der 
nogle steder har været en vis forvirring om, hvem der havde ansvar for hvad, og hvor beslutnings-
kompetencen lå.

Erfaringen er, at det er vigtigt for kontinuiteten og overblikket over forløbet, at ansvaret herfor er 
placeret hos relativt få medarbejdere fx en arbejdsgruppe bestående af en projektleder/hovedan-
svarlig samt en beskæftigelseskonsulent/sagsbehandlerrepræsentant og én virksomhedskonsulent 
(såfremt det er jobcentrets egne virksomhedskonsulenter, der indgår praktikaftaler). Når ansvaret 
er placeret hos færre medarbejdere opnås større ejerskab og ansvar for forløbet, hvilket sikrer et 
større løbende overblik over udviklingen i forløbet. 

 

organisering,  
ledelse og samarbejde
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Organisering, ledelse Og samarbejde 

Erfaringen fra Projekt Joborienteret mestringsforløb er, at det er vigtigt, at der i arbejdsgruppen 
er beslutningskompetence, eller at arbejdsgruppen har nem adgang til en leder, der har beslut-
ningskompetence. Uforudsete udfordringer undervejs kan ikke undgås i nye forløb og indsatser, 
men særligt i forbindelse med et så intensivt forløb som det Joborienterede mestringsforløbe, er 
det en nødvendighed, at der kan træffes hurtige beslutninger fx i forbindelse med procedurer for 
opfølgning ved fravær, konflikter i deltagergruppen mv.  

 
Detaljeret og realistisk tidsplan

Erfaringen fra Projekt Joborienteret mestringsforløb er, som i mange andre projekter, at der skulle 
bruges mere tid på projektet end forventet, og at projektet, særligt i opstartsfasen, var en meget 
tidskrævende opgave for projektlederen.  Det er derfor vigtigt, at der forud for forløbet er udar-
bejdet og godkendt en detaljeret og realistisk tidsplan samt udarbejdet en plan for, hvor meget tid 
projektlederen og de øvrige medarbejdere i arbejdsgruppen forventes at skulle bruge på arbejdet 
med det Joborienterede mestringsforløb, og hvornår indsatsen forventes at skulle ligge.

 
medarbejdere har kendskab til forløbets formål og målgruppe

Selvom ansvaret for det Joborienterede mestringsforløb placeres hos en arbejdsgruppe, er det cen-
tralt, at alle relevante medarbejdere i jobcentret kender tilbuddet om Joborienteret mestringsfor-
løb, dets formål og målgruppen herfor, så de ved, hvilke borgere de kan henvise hertil. Samtidig 
skal alle relevante medarbejdere vide, hvem der sidder i arbejdsgruppen for forløbet, så medarbej-
dere ved, hvor de kan henvende sig med evt. spørgsmål til forløb eller målgruppe.

 
mentorstøtte – en forudsætning for det Joborienterede mestringsforløb

Mentorfunktionen er ikke skrevet ind i den drejebog for forløbet, som Projekt Joborienteret me-
stringsforløb var baseret på. Erfaringen fra projektet er dog, at massiv mentorstøtte er en for-
udsætning for forløbet, og at det ikke kunne være gennemført uden mentorstøtte til deltagere 
med behov for det. I Projekt Joborienteret mestringsforløb viste det sig, at så godt som samtlige 
deltagere havde behov for mentorstøtte af forskellig grad. Det var bl.a. i forhold til støtte til at 
komme hjemmefra om morgenen, støtte i at rejse med offentlig transport mm. Der må derfor i 
forbindelse med afviklingen af et Joborienteret mestringsforløb sikres, at der er afsat ressourcer til 
mentorstøtte til alle deltagere. 

Projekt Joborienteret mestringsforløb viser, at mentorfunktionen fungerer, både når den leveres af 
eksterne leverandører, samarbejdspartnere eller når jobcentrets egen mentorer tilknyttes. Erfarin-
gen er, at det er en fordel, hvis mentoren kender borgeren i forvejen, da relationen derved ikke skal 
etableres fra begyndelsen i en tid, hvor meget vil være nyt for borgeren i forbindelse med forløbet. 
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Organisering, ledelse Og samarbejde 

anbeFalInger: organIserIng og leDelse

De erfaringer der er gjort i forbindelse med organisering og ledelse i Projekt Joborien-
teret mestringsforløb, giver anledning til følgende anbefalinger:

•	 Nedsæt en arbejdsgruppe med beslutningskompetence

•	 Udarbejd en detaljeret og realistisk tidsplan 

•	 Afhold en fælles informationsdag i jobcentret, hvor alle relevante medar-
bejdere introduceres til det Joborienterede mestringsforløb

•	 Afsæt ressourcer til mentorstøtte til alle deltagere 

nedsæt en arbejdsgruppe med beslutningskompetence

Det er vigtigt for kontinuiteten og overblikket over forløbet, at der nedsættes en ar-
bejdsgruppe bestående af en projektleder/hovedansvarlig samt en beskæftigelses-
konsulent/sagsbehandlerrepræsentant og én virksomhedskonsulent (såfremt det er 
jobcentrets egne virksomhedskonsulenter, der indgår praktikaftaler). Arbejdsgruppen 
bør have beslutningskompetence, eller have nem adgang til en leder, der har.

Udarbejd en detaljeret og realistisk tidsplan 

For at arbejdsgruppen kan bevare overblik, og de rette ressourcer kan afsættes, bør 
der forud for forløbet udarbejdes en detaljeret og realistisk tidsplan samt en plan for, 
hvor meget tid projektlederen og de øvrige medarbejdere i arbejdsgruppen forventes 
at skulle bruge på arbejdet med Joborienteret mestringsforløb, og hvornår indsatsen 
forventes at ligge. 

afhold en fælles informationsdag i jobcentret, hvor alle relevante 
medarbejdere introduceres til det Joborienterede mestringsforløb

For at sikre, at borgere i målgruppen for det Joborienterede mestringsforløb bliver 
henvist til forløbet, er det centralt at sikre, at alle relevante medarbejdere i jobcentret 
har kendskab til tilbuddet, dets formål og målgruppe. Det anbefales derfor, at der 
forud for igangsættelse af forløbet afholdes en fælles informationsdag i jobcentret, 
hvor ledelse og arbejdsgruppe introducerer alle relevante medarbejdere til det Jobori-
enterede mestringsforløb.

afsæt ressourcer til mentorstøtte til alle deltagere 

Mentorstøtte er en forudsætning for gennemførelsen af et Joborienteret mestrings-
forløb. Omfanget af den enkelte deltagers støttebehov bør derfor vurderes forud for 
forløbet, hvorefter der afsættes de nødvendige ressourcer hertil.

anbeFalIng

anbeFalIng

anbeFalIng

anbeFalIng
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Organisering, ledelse Og samarbejde 

samarbejde
med ekstern leverandør 
I alle tre jobcentre i Projekt Joborienteret mestringsforløb har man erfaret vigtigheden af en meget 
klar og detaljeret samarbejdsaftale med den eksterne leverandør. Omfanget af opgaver, der er ud-
liciteret til ekstern leverandør, er, grundet de tre forskellige organisationsmodeller, forskeligt i de 
tre jobcentre og de udfordringer, der har været i samarbejdet med eksterne leverandører, er derfor 
også af varierende omfang. 

klar og detaljeret samarbejdsaftale

Fælles for de tre jobcentre i Projekt Joborienteret mestringsforløb er, at det er en ekstern leveran-
dør (privatpraktiserende psykologer), der har faciliteret selve undervisningsforløbet. Det er således 
den eksterne leverandør, der, gennem hele forløbet, har haft den tætteste kontakt til deltagerne. 
Den eksterne leverandør spiller derfor en meget vigtig rolle for, hvorvidt mestringsforløbet bliver 
en succes og for deltagernes oplevelse heraf. 

Det er derfor meget vigtigt, at det sikres, at den eksterne leverandør og jobcentret arbejder ud fra 
en fælles forståelse af forløbets formål og en fælles forståelse af den enkelte deltagers mål for at 
deltage i forløbet. Der bør derfor udarbejdes en helt klar aftale om, hvad den eksterne leverandørs 
opgave omfatter, herunder rolle og konkrete opgaver. Aftalen bør bl.a. inkludere:

•	 Antal timer leverandøren forventes at bruge på de enkelte opgaver  
som fx opfølgning ved fravær 

•	 Antal timer der afsættes til mentorstøtte  
(såfremt mentorfunktionen varetages af ekstern leverandør) 

•	 Leverandørens ansvar i forhold til at finde praktikpladser 

løbende dialog med ekstern leverandør

En anden måde at sikre den fælles forståelse af forløbets formål og af den enkelte deltagers mål, er 
at være i tæt, løbende dialog med den eksterne leverandør. Erfaringen i Projekt Joborienteret me-
stringsforløb er, at den løbende og tætte dialog sikrer et fælles fokus på udviklingen hos de enkelte 
deltagere og gør det nemmere hurtigt at handle, når der opstår udfordringer undervejs. 

Erfaringen i Projekt Joborienteret mestringsforløb er, at dialogen og samarbejdet med den ekster-
ne leverandør fungerer bedst, når dialogen er sat i system, og der er indgået en klar aftale om, hvor 
meget og hvad den eksterne leverandør forventes at dokumentere fx mht. deltagernes fremmøde 
og udvikling samt hvor ofte og hvornår den eksterne leverandør forventes at give tilbagemeldinger 
til jobcentret på dette. Her er der i Projekt Joborienteret mestringsforløb gode erfaringer med at 
indgå en aftale om fx et fast ugentligt telefonmøde. Erfaringen er dog samtidig, at det også er 
vigtigt, at der er plads til en løbende og mere uformel dialog mellem den eksterne leverandør og 
jobcentret, således at der hurtigt kan handles og træffes beslutninger, når der opstår spørgsmål og 
udfordringer undervejs i forløbet.  
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Organisering, ledelse Og samarbejde 

anbeFalInger: samarbeJDe meD ekstern leVeranDør

De erfaringer, der er gjort i forbindelse med samarbejde med ekstern leverandør i 
 Projekt Joborienteret mestringsforløb, giver anledning til følgende anbefalinger:

•	 Indgå en klar og detaljeret skriftlig samarbejdsaftale med den eksterne 
leverandør 

•	 Vær i løbende dialog med ekstern leverandør om forløbets retning og mål 

•	 Ekstern leverandør bør have nem adgang til fast kontaktperson fra ar-
bejdsgruppen

Indgå en klar og detaljeret skriftlig samarbejdsaftale  
med den eksterne leverandør 

Der bør udarbejdes en klar og detaljeret skriftlig aftale med den eksterne leverandør, 
hvor leverandørens konkrete opgaver og timeforbrug på de enkelte opgaver er spe-
cificeret. En klar og detaljeret aftale er medvirkende til at sikre, at der arbejdes mod 
et fælles mål, og den minimerer risikoen for misforståelser og uklarheder undervejs i 
forløbet.  

Vær i løbende dialog med ekstern leverandør om  
forløbets retning og mål 

Det er vigtigt i afviklingen at et Joborienteret mestringsforløb, at der er en løbende tæt 
dialog mellem jobcentret og den eksterne leverandør. Dialogen bør være sat i system 
fx i et ugentligt telefonmøde, men der bør samtidig være rum for en løbende og mere 
uformel dialog, så der hurtigt kan handles, når der opstår udfordringer undervejs i 
forløbet.

ekstern leverandør bør have nem adgang til  
fast kontaktperson fra arbejdsgruppen

Den eksterne leverandør bør sikres nem adgang til én fast kontaktperson fra arbejds-
gruppen i jobcentret, således at leverandøren hurtigt og nemt kan få kontakt og få  
en vurdering af eventuelt presserende spørgsmål eller udfordringer. Dette kan fx være, 
hvis en deltager ikke fremmøder i praktikken, eller der opstår større konflikter i  
deltagergruppen.

anbeFalIng

anbeFalIng

anbeFalIng
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om kataloget 
Kataloget er udarbejdet i december 2013 af Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence 
& Viden, for Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland, som del af evalueringen af Projekt 
Joborienteret mestringsforløb.
  
Kataloget er tilgængeligt via dette link på Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjællands 
hjemmeside: http://brhovedstadensjaelland.dk/da/Indsatsomraader/Indsats%20for%20vig-
tige%20maalgrupper/Indsatsenfor%20kontanthjaelpsmodtagere.aspx

  

For mere information om  
projekt Joborienteret mestringsforløb kontakt: 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 
Ny Østergade 7 
4000 Roskilde 
Tel 7222 3400 
www.brhovedstadensjaelland.dk  
 

For mere information om evalueringen af  
projekt Joborienteret mestringsforløb kontakt:  

Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence og Viden
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 1A
8000 Aarhus C
www.marselisborg.org

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt
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