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CV-samtalen 
HVEM: A-kassen   HVORNÅR: Senest efter 2 uger

•  Bistå den ledige med at oprette et relevant, korrekt 
og fyldestgørende CV, herunder vurdér CV’et og 
dets søgbarhed i jobnet.dk og godkend CV’et. 

•  Introducér og påbegynd arbejdet med Min Plan, 
herunder medvirk til at afklare den lediges kom-
petencer, jobmuligheder, eventuelle behov for kar-
riereskift, uddannelsesløft og bredere jobsøgning. 
Anvend evt. afklarings- og dialogværktøjet. 

•  Formulér jobmål, fastlæg »Krav til jobsøgning«, og 
vejled om rådighedsforpligtelsen.

Hjemmeopgave til den ledige: Arbejd videre med 
jobmål. Søg ideer, viden og råd til jobsøgning i dit 
netværk og digitalt. Tag kontakt til relevante virk-
somheder i relation til jobmål.

Her er et bud på indhold og progression i a-kasser og jobcentres
samtaler med dagpengemodtagere i løbet af de første 26 ugers 
ledighed. Samtalerne er listet op i en tilnærmelsesvis kronolo-
gisk rækkefølge.

 at drive udviklingen fremad i samtaleforløbet, og det er afgøren-
de, at den ledige har mulighed for at præge forløbet.

Modellens forslag til konkret indhold i samtalerne må ikke over-
skygge det inddragende og motiverende aspekt, hvor den ledige 
i videst muligt omfang inviteres til selv at finde sin vej frem mod 
 job. Modellen er blot tænkt som et eksempel og inspiration til 

 
Flere jobcentre og a-kasser har leveret inspiration til modellens 
indhold.
 
OBS! A-kassens mulige deltagelse i den første fællessamtale  
indføres først fra 1. juli 2016.

1. Samtale 

•  Informer om, hvad a-kasse og jobcenter samarbej-
der om, og hvad de hver især bidrager med.

•  Afklar den lediges kompetencer og kompetence-
behov, fx ud fra afklarings- og dialogværktøjet, og 
overvej evt. uddannelsesløft. 

•  Vejled om relevante instrumenter, fx: jobrettet 
 uddannelse, forberedende voksenundervisning 
(FVU), uddannelsesløft og jobsøgningsaktiviteter.

•  Fastlæg jobmål, gerne med afsæt i ABC-jobplanen, 
og færdiggør Min Plan. Introducer til jobloggen 
samt evt. til mitjobkompas.dk og jobbing.dk.

•  Afklar risiko for langtidsledighed, vurder behov for 
støtte til udvikling og orienter om ret og pligt.

Hjemmeopgave til den ledige: Konkretiser ABC-pla-
nens A- og B-job. Forbered en ”elevator-salgstale”. 
Tag kontakt til konkrete virksomheder i relation til 
jobmål. Tilmeld dig relevante jobsøgningsaktiviteter.

HVEM: Jobcenter og evt. a-kasse 
HVORNÅR: Mellem 3. og 6. ledighedsuge

•  Giv sparring på den lediges aktiviteter: Gennemgå 
CV på jobnet.dk, herunder søgbarhed. Diskutér 
jobmål i relation til A- og B-job, og aftal delmål. 
Følg op på jobsøgning med afsæt i joblog, og fo-
kusér på geografisk og funktionel, bred jobsøgning. 

•  Vejled om relevante instrumenter, fx sporskifte, 
FVU, realkompetencevurdering (RKV), voksen-
lærlingeordning og tilbud til ufaglærte – herunder 
uddannelsesløft.

•  Forbered den ledige på, at I på næste møde sætter 
fokus på ABC-planens B- og evt. C-job.

•  Forbered gruppen af unge under 30 år og gruppen 
over 50 år på at finde ret og pligt-tilbud. Opstil 
konkrete mål og forventninger til indsatsen, fx 
praktikken.

Hjemmeopgave til den ledige: Tag kontakt til kon-
krete virksomheder i relation til ABC-planens A- og 
B-job og konkretiser ABC-planens C-job. Yderligere 
hjemmeopgave til unge under 30 år og gruppen over 
50 år: Find relevant tilbud, fx praktik.

2. Samtale 
HVEM: Jobcenter 
HVORNÅR: Ca. 8. ledighedsuge

Første rådighedssamtale 
HVEM: A-kassen 
HVORNÅR: Inden for de første tre måneders ledighed

•  Giv sparring på den lediges jobsøgning med 
afsæt i jobloggen, herunder tilbagemeldinger fra 
virksomheder, den lediges jobsøgningsstrategi og 
jobsøgningskanaler. Bring den lediges eget netværk 
i spil som ressource og introducér til mulige nye 
netværk, fx i regi af a-kassen eller jobcenteret. 

•  Rådgiv om krav til kvalifikationer inden for relevan-
te jobområder, konkrete job i lokale virksomheder, 
kilder til viden om det lokale arbejdsmarked samt 
muligheder for kurser, efteruddannelse og opkvali-
ficering. Formidl evt. den ledige til konkrete job.

•  Vurder den lediges rådighed, herunder om den 
ledige søger job kontinuerligt, realistisk og seriøst. 
Vurderingen af jobsøgningen tager udgangspunkt 
i »Krav til jobsøgning« og jobsøgningsaktiviteter 
registreret i joblog, samt seneste aftaler med både 
jobcenteret og a-kassen. 

•  Revider evt. »Krav til jobsøgning«.

Modellen fortsætter på næste side



Fra Håndbog i jobrettede samtaler (side 28-29), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2015, www.star.dk/jobrettetsamtaler

•  Følg op og giv sparring på den lediges aktiviteter 
med afsæt i jobloggen: Gennemgå jobsøgning, 
herunder konkrete ansøgninger og CV, og giv evt. 
inspiration til at brede jobsøgningskanalerne ud 
(netværk, uopfordrede ansøgninger, relevante  
databaser mv.). Følg op på jobmål i relation til  
B- og evt. C-job, og aftal delmål.

•  Vurder behov for kort opkvalificerings- eller vejled-
ningsforløb.

•  Iværksæt virksomhedsrettet indsats for gruppen af 
unge under 30 år og gruppen over 50 år.

Hjemmeopgave til den ledige: Bred jobsøgningen 
ud til B- og evt. C-job. Søg via yderligere jobsøg-
ningskanaler. Skab overblik over, udvid eller aktivér 
relevante netværk.

• I f orhold til gruppen af unge under 30 år og grup-
pen over 50 år: Følg op på ret og pligt-tilbud, fx 
virksomhedsrettet tilbud. Er der udsigt til job eller 
løntilskudsjob? Hvad førte indsatsen til?

• Giv sparring på den lediges aktiviteter  med afsæt 
i jobloggen: Tag en dialog om jobsøgningen, og 
afklar, om den ledige har bredt jobsøgningen ud til 
at omfatte B- og C-job. Følg op på jobmål i relation 
til C-job.

• Gen vurder behov for kort opkvalificerings- eller 
vejledningsforløb samt FVU.

• F orbered, at der på næste møde sættes fokus på 
C-job. 

• F orbered gruppen med mellem 30 og 50 år på at 
finde virksomhedsrettet indsats.

Hjemmeopgave til den ledige: Søg intensivt på C-job, 
og konkretiser alternative C-job.

•  Giv sparring på den lediges aktiviteter med afsæt 
i jobloggen: Afklar, om den ledige har bredt 
jobsøgningen ud og konkretiseret alternative 
C-job, søger bredt (geografisk og funktionelt) og 
anvender hensigtsmæssige jobsøgningskanaler. 
Følg op på jobmål i relation til C-job. Gennemgå 
konkrete ansøgninger og CV. Drøft evt. konkrete 
jobannoncer.

•  Drøft relevante instrumenter, fx voksenlærlinge-
ordning, tilbud til ufaglærte og uddannelsesløft. 

•  Forbered gruppen mellem 30 og 50 år på at finde 
virksomhedsrettet indsats. Opstil konkrete mål og 
forventninger til ret og pligt-tilbuddet, fx praktik.

Hjemmeopgave til den ledige: Søg fortsat intensivt 
på C-job. Bred jobsøgningen yderligere ud geogra-
fisk, og anvend andre jobsøgningskanaler. Analysér 
dine afslag – er der vigtig information at hente med 
henblik på fremtidig jobsøgning? Yderligere hjem-
meopgave til gruppen med ’mellem 30 og 50 år: 
Find relevant tilbud, fx praktik.

•  Giv sparring på den lediges aktiviteter med afsæt 
i jobloggen: Følg op på jobsøgningsstrategien, 
herunder ansøgninger, afslag og CV. 

•  Drøft relevante instrumenter, fx uddannelse, 
voksenlærlingeordning, tilbud til ufaglærte og 
mentorordning.

•  Iværksæt virksomhedsrettet indsats for gruppen 
mellem 30 og 50 år.

•  Vejled om kadencen i kontaktforløbet fremadrettet.

Anden rådighedssamtale 
HVEM: A-kassen   HVORNÅR: Mellem 3. og 6. ledighedsmåned

•  Giv sparring på den lediges jobsøgning med afsæt i joblog-
gen: Gennemgå jobsøgningsstrategi og -kanaler. Fokusér på 
et bredt jobperspektiv samt geografisk og faglig mobilitet.

•  Rådgiv om konkrete job i lokale virksomheder m.v. Formidl 
evt. den ledige til konkrete job.

•  Drøft den lediges evt. behov for opkvalificering og vejled-
ning eller andre tilbud, og henvis til jobcenteret vedrørende 
mulighederne for at give tilbud eller anden indsats. 

•  Vurder den lediges rådighed, herunder om den ledige 
 søger job kontinuerligt, realistisk og seriøst. Vurderingen af 
jobsøgningen tager udgangspunkt i »Krav til jobsøgning« 
og jobsøgningsaktiviteter registreret i joblog, samt seneste 
aftaler med både jobcenteret og a-kassen. 

•  Revider evt. »Krav til jobsøgning«.

HVEM: Jobcentret 
HVORNÅR: Ca. 12. ledighedsuge

HVEM: Jobcentret 
HVORNÅR: Ca. 16. ledighedsuge

HVEM:  Jobcentret og evt. a-kassen, som skal  
deltage i enten den 5. eller 6. samtale

HVORNÅR: Ca. 20. ledighedsuge

HVEM:  Jobcentret og evt. a-kassen, som skal  
deltage i enten den 5. eller 6. samtalen

HVORNÅR: Ca. 24. - 26. ledighedsuge

4. Samtale 

5.  Samtale

6. Samtale 3. Samtale 




