”Kontrakt” med klare mål og delmål – hvordan udarbejdes
kontrakten, og hvordan arbejdes der med borgerens progression?
Flere jobcentre har gjort sig erfaringer med forskellige
former for screeningsudvalg, som tager konkret stilling til
borgerens behov for mentor og samtidig forholder sig til,
hvilke konkrete aftaler om mål, delmål og progression,
der skal indgå i mentorforløbet.
Et jobcenter har nedsat et screeningsudvalg bestående
af to sagsbehandlere, en administrativ medarbejder og
en teamkoordinator. Udvalget mødes hver 14. dag, hvor
de tager stilling til de ansøgninger om mentorstøtte, som
udvalget har modtaget.
Borgerens sagsbehandler udarbejder sammen med
borgeren en anmodning til screeningsudvalget, som
indeholder en kort beskrivelse af, hvad målet for
borgerens forløb er, hvad delmålene er, og hvilket behov
for mentorstøtte borgeren har. Screeningsudvalget
vurderer behovet og forholder sig til varighed, omfang i
timer og udpeger konkrete indsatsområder. I umiddelbar
forlængelse af screeningsudvalgets møde gives besked
om beslutningen via mail/brev til borger, mentor og
sagsbehandler.
Dernæst afholder borger, mentor og sagsbehandler
et treparts-opstartsmøde med fokus på forventnings

FORDELE OG ULEMPER
Eksempler på fordele og ulemper ved at have et
screeningsudvalg ind over arbejdet med mål,
delmål og progression
Fordele
• Jobcentret opnår klar forventningsafstemning
om, hvad der skal arbejdes med og om
formålet med indsatsen, hvilket sikrer
progression mod job eller uddannelse
• Faste opfølgningsterminer mellem borger,
mentor og sagsbehandler sikrer retning i
mentorforløbet
Ulemper:
• Det er administrativt tungt og en smule
bureaukratisk, da der er aftalt mange faste
procedurer i forbindelse med bestillingen til
screeningsudvalget
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afstemning, opgave- og ansvarsfordeling samt aftaler
om, hvad der skal ske. I forhold til opstilling af mål
anvender jobcentret SMART-metoden, som er med til at
sikre, at de målsætninger, der er aftalt, er så konkrete,
fremadrettede og handlingsorientrede, at der kan
arbejdes hen mod dem.
I et anden jobcenter bliver borgeren præsenteret for
en slags logbog, som gennem forløbet bruges som
”noteringsværktøj” for at vurdere, om der sker den
aftalte udvikling/progression i forhold til de opstillede
mål/delmål. Indholdet i denne logbog danner ud
gangspunkt for den løbende dialog med sagsbehandleren omkring udviklingen af den enkelte borgers situation.
Mål og delmål synliggør vejen for borgeren og sikrer
overskuelighed ved at arbejde med ”små skridt” på
vejen. Mål og delmål giver mulighed for opfølgning
på indsatsen på flere niveauer: ”Virker det vi gør i
mentorindsatsen generelt? Skaber det progression
hos borgeren?”.
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Case 7

Som eksempel på, hvordan et jobcenter opstiller ”fra
delmål til progression” kan nævnes

AT ARBEJDE EFTER
SMARTE MÅL

• Delmål: Et stabilt behandlingsforløb
-Progressionen: Målet var, at X kunne møde til
behandling 90% af tiden

For at sikre, at de mål, der sættes op, er konkrete
og handlingsrettede, skal de leve op til seks
kriterier

• Delmål: Er blevet bedre til at begå sig socialt
-Progressionen: Målet var, at X kunne deltage
i frokosten med de andre ansatte i virksomheds
praktikken

• S – specifikke. Både mentor og borger skal
være klar over, hvad der konkret er aftalt af
udviklingspunkter gerne opdelt i ”fra delmål
til progression”

• Delmål: Har fået mere struktur og stabilitet i dagligdagen
-Progression: Målet var, at X kunne møde hver dag
og komme til fitness 2 gange om ugen

• M – målbare. Målet formuleres i målbare
termer, så indsatsens resultater løbende
kan holdes op mod målsætningen
• A – accepteret. Målet skal være vigtigt,
relevant og accepteret
• R – realistisk. Målet skal være inden for
rækkevidde
• T – tidsbestemt. Det skal være klart, hvor
lang tid man ønsker at arbejde på at nå målet
• E – evaluerbart. Det skal være klart, hvornår
og hvordan man ønsker at følge op
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At opstille mål og delmål efter SMART-metoden
medvirker også til, at det er tydeligt for mentor, hvilke
resultater, der forventes af ham/hende.

