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1. Indledning 
Forberedelsesskemaet er siden kontanthjælpsreformen 1. januar 2014 blevet implementeret for kon-

taktgrupperne: 

 

 Dagpengemodtager - herunder dimittender  

 Modtagere af uddannelseshjælp  

 Kontanthjælpsmodtagere 

 Overgangsydelsesmodtagere efter LAB 

 Overgangsydelsesmodtagere efter LAB med uddannelsespålæg 

 Selvforsørgelses-/hjemrejseydelsesmodtagere efter INL 

 Overgangsydelsesmodtagere efter INL 

 

Forberedelsesskemaet er tænkt som et redskab i forhold til at understøtte vejlederens forberedelse til 

samtalen med borgeren og omvendt give borgeren mulighed for at reflektere over sin situation. Ud-

dannelseshjælpsmodtagere skal afklares i forhold til deres uddannelsesparathed, og for kontant-

hjælpsmodtagere i forhold til risiko for langtidsledighed. 

 

Vejledning i profilafklaring er delt i tre vejledninger: 

 Vejledning til profilafklaring for kontanthjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere efter 

af LAB og selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere  

 Vejledning til profilafklaring for uddannelseshjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodta-

gere efter LAB med uddannelsespålæg 

 Vejledning til profilafklaring for dagpengemodtagere 

 

I denne vejledning vises hvordan uddannelseshjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere efter 

LAB med uddannelsespålæg oplever udfyldelsen af forberedelsesskemaet, og de spørgsmål de skal 

besvare.  

1.1 Hvornår og hvordan vises muligheden for at udfylde et forberedelsesskema?  

Forberedelsesskemaet vises for alle nyledige borgere, som søger om uddannelseshjælp og over-

gangsydelse efter LAB med uddannelsespålæg, og som melder sig ledig via Jobnet.  

 

Borgeren er nyledig, når han: 

 

 ikke tidligere har været registreret i jobcentret  

 ikke har modtaget kontant-/uddannelseshjælp eller overgangsydelse i 1 måned  

 

På Jobnet får borgeren på Min side vist følgende notifikation: 

 

Forberedelsesskemaet kan åbnes via notifikationen eller via fanen 'Jobsøgning' og menupunktet 

'Forberedelsesskema’.  

 

Borgeren har adgang til at udfylde forberedelsesskemaet indtil, der er foretaget en visitation. Bor-

gerne kan på fanen 'Jobsøgning' og menupunktet 'Forberedelsesskema’ se det besvarede forberedel-

sesskema i 3 måneder (90 dage). 
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2. Gennemgang af forberedelsesskemaet 
Spørgsmålene, som borgeren skal besvare, er delt op i en række trin. Antallet af trin afhænger af 

svarene på spørgsmålene.  

 

I dette afsnit vil trinene blive gennemgået. 

2.1 Velkomsttekst 

Borgeren kan tilgå Forberedelsesskemaet via notifikationen på forsiden eller via fanen ’Jobsøgning’ 

og menupunktet ’Forberedelsesskema’ og får på trin 1 vist en velkomsttekst, inden selve spørge-

guiden starter: 

 

Via linket ’Her kan du læse om hvordan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering behandler dine 

personoplysninger, hvis du vælger at udfylde forberedelsesskemaet’ navigeres borgeren til en side, 

der nærmere beskriver, hvordan borgerens data behandles - se skærmdump på næste side. 
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Besvarelsen af skemaet kan påbegyndes fra begge ovenstående sider ved klik på knappen ’Start’. 

2.2 Uddannelses- eller jobmål 

Første tema handler om borgerens ønske til fremtiden i forhold til en uddannelse eller et arbejde - se 

skærmdump på næste side. 
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Afhængig af borgerens svar på ovenstående, navigeres han til forskellige uddybende spørgsmål. 

1. ’Jeg vil gerne have en uddannelse’ - se nærmere under pkt. 2.2.1 

2. ’Jeg vil gerne have et job’ - se nærmere under pkt. 2.2.2 

3. ’Jeg synes, at det er svært at tage stilling til lige nu’ og ’Jeg ved ikke, hvad jeg gerne vil’ 

bringer borgeren til området ’Motivation’ - se nærmere under pkt. 2.2.3 

2.2.1 Uddannelse 

Når borgeren i det første spørgsmål - Hvis du selv kan vælge, hvad er så det rigtige skridt for dig 

lige nu – en uddannelse eller et job?' har svaret 'Jeg vil gerne tage en uddannelse', navigeres han til 

nedenstående spørgsmål: 

 

A. Markerer borgeren et af de tre første svar, navigeres han videre til følgende, hvor han med 

fritekst kan indskrive den ønskede uddannelse - se skærmdump på næste side 
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Ved valg af Næste kommer borgeren til området ’Motivation’ - se nærmere under pkt. 2.2.3. 

B. Vælger borgeren svaret ’Jeg aner ikke hvilken uddannelse, jeg gerne vil have’ navigeres han 

til området ’Motivation’ - se nærmere under pkt. 2.2.3. 

2.2.2 Jobmål 

Når borgeren i det første spørgsmål - Hvis du selv kan vælge, hvad er så det rigtige skridt for dig 

lige nu - en uddannelse eller et job?' har svaret 'Jeg vil gerne have et job', navigeres han til nedenstå-

ende spørgsmål: 

 

A. Markerer borgeren et af de tre første svar, navigeres han videre til følgende, hvor han med 

fritekst kan indskrive det ønskede job - se skærmdump på næste side. 
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B. Vælger borgeren svaret ’Jeg aner ikke hvilket job, jeg gerne vil have’ navigeres han til om-

rådet ’Motivation’ - se nærmere under pkt. 2.2.3. 

2.2.3 Motivation 

Under ’Motivation’, skal borgeren besvare to spørgsmål: 

 

Uanset kombinationen af svar, navigeres borgeren til temaet ’Troen på dig selv’ - se nærmere under 

pkt. 2.2.4. 
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2.2.4 Troen på dig selv 

Efter besvarelse af spørgsmålene om motivation, får borgeren vist spørgsmål om 'Troen på dig selv': 

  

2.3 Klar til uddannelse/job 

Afhængig af, hvad borgeren svarede på det første spørgsmål - Hvis du selv kan vælge, hvad er så 

det rigtige skridt for dig lige nu: En uddannelse eller et job? Får han yderligere et spørgsmål om 

henholdsvis uddannelse eller job: 

 

Hvis borgeren har svaret: 

 Jeg vil gerne tage en uddanelse - se nærmere under pkt. 2.3.1 

 Jeg vil gerne have et job - se nærmere under pkt. 2.3.2 

2.3.1 Klar til uddannelse 

Dette spørgsmål vises kun, hvis borgeren i første spørgsmål – se nærmere under pkt. 2.2 – har sva-

ret ’Jeg vil gerne tage en uddannelse’. Spørgsmålet vises efter borgeren har svaret på spørgsmålet 

’Troen på dig selv’. 
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Borgeren kan markere flere svar. Efter dette svar navigeres borgeren til spørgsmålet ’Netværk’ – se 

nærmere under pkt. 2.4. 

2.3.2 Klar til job 

Hvis borgeren i første spørgsmål – se nærmere under pkt. 2.2 - har svaret ’Jeg vil gerne have et job’, 

vises nedenstående spørgsmål, efter borgeren har svaret på spørgsmålet ’Troen på dig selv’. 

 

Borgeren kan markere flere svar. Efter dette svar navigeres borgeren til spørgsmålet ’Netværk’ – se 

nærmere under pkt. 2.4. 

2.4 Netværk 

I temaet netværk skal borgeren svare på hvilken støtte og hjælp, han får fra sin familie og venner: 
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2.5 Helbred 

Temaet 'Helbred' fokuserer på, om helbredet i større eller mindre grad kan være i vejen for at tage 

en uddannelse eller et job: 

 

2.6 Tidligere uddannelse 

 

De næste step i forberedelsesskemaet afhænger af svaret: 

 Hvis borgeren svarer ’Ja’ navigeres han til spørgsmål om sin tidligere uddannelse – se nær-

mere under pkt. 2.6.1 

 Hvis borgeren svarer ’Nej’ navigeres han til spørgsmål om sin gennemførte folkeskole – se 

nærmere under pkt. 2.7 
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2.6.1 Tidligere uddannelse 

 

Borgeren kan markere flere svar. Herefter navigeres han til spørgsmålene om gennemført folkesko-

legang – se nærmere under pkt. 2.7 

2.7 Folkeskolen 

 

 

 Svarer borgeren ’Ja’, bringes han videre til spørgsmål om, hvilke karakterer han fik i folke-

skolen –se nærmere under pkt. 2.7.1 

 

 Hvis borgeren svarer ’Nej’ navigeres han til indsendelse af forberedelsesskemaet – se nær-

mere under pkt. 2.8. 
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2.7.1 Uddybende spørgsmål om karaktergennemsnit i Folkeskolen 

Når borgeren i spørgsmålet om Folkeskolen har svaret ja, til at have gennemført 9. klasse, skal han 

svare på spørgsmål om, hvilke karakterer han fik: 

 

2.8 Indsend forberedelsesskema  

Når borgeren har været igennem alle trin, skal han på sidste trin vurdere, om han vil vende tilbage 

til spørgsmålene for et ekstra gennemsyn via knappen ’Tilbage’, eller om udfyldelsen er på plads og 

derfor kan indsendes via knappen ’Send’: 

 

  
 

Borgeren oplyses om, at hans svar vil blive tilgængelige for hans sagsbehandler. 

 



 

   Side 14 af 15 

2.10 Kvittering  

Efter klik på knappen ’Send’ får borgeren vist en kvittering, hvor spørgsmålene vises sammen med 

hans svar: 

 
 

1. Et kort svar, der oplyser om, at borgerens jobcenter har modtaget forberedelsesskemaet. 

2. Det er muligt for det enkelte jobcenter at stille yderligere spørgsmål til borgeren, I så fald vil 

der blive vist et link til jobcentrets hjemmeside, hvor spørgsmålene er listet op. Hvis borge-

rens jobcenter ikke har yderligere spørgsmål, vises dette felt ikke. 

3. Yderligere oplysninger til borgeren, hvor han anbefales at medbringe en kopi af hans svar til 

den første samtale på jobcentret. 

4. Borgeren kan i det sidste felt få vist de spørgsmål og de svar, han har givet, ved at folde ele-

mentet 'Dine svar på forberedelsesskemaet' ud - se skærmdump på næste side. 
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