JOBRETTEDE SAMTALER
VELKOMMEN TIL TREDJE OG
SIDSTE MODUL

UNDERVISNINGSFORLØBET
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PROGRAM

• Velkomst og program
• Opsamling på aktionslæring. Hvordan er det gået med deltagelse i hinandens samtaler,
feedback og de fælles læringsmøder?
• Anvendelse af it-redskaberne i samtalerne. Hvad kan de forskellige redskaber, og
hvordan bruger du dem i samtalen med den ledige?

• Viden om arbejdsmarkedet. Hvilken paratviden er nødvendig for at kunne lave
jobrettede samtaler?
• Progression. Hvordan arbejder du med at sætte mål og delmål i samarbejdet med
borgeren?
• Planlægning af fortsat aktionslæring med det samlede forløb.
• Tak for denne gang.

OPSAMLING PÅ AKTIONSLÆRING
HVORDAN ER DET GÅET MED DELTAGELSE I
HINANDENS SAMTALER, FEEDBACK OG DE FÆLLES
LÆRINGSMØDER?
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SAGSBEHANDLERS ROLLE OG OPGAVER

 Planlægge træning af det lærte fra i dag
 Træne det i konkrete samtaler
 Føre logbog med notater fra træning
 Aftale at kollega eller teamleder deltager
i mindst 1 af dine samtaler og giver
feedback
 Bruge feedback metoder
 Aftale at du deltager i mindst 1 af dine
kollegers samtaler og giver feedback
 Deltage i et to timers læringsgruppemøde
faciliteret af teamleder.

TEAMLEDERS ROLLE OG OPGAVER

 Fastholde fokus på aktionslæring i teamet
og afdelingen
 Tage en samtale med din nærmeste leder
om vigtigheden af aktionslæring, din rolle
i det, og hvordan lederen kan bakke dig
og medarbejderne op i aktionslæringen.
 Deltage i mindst en af dine kollegers
samtaler og give feedback
 Bruge feedbackmetoder
 Planlægge og indkalde til 2 timers
læringsgruppemøde
 Facilitere læringsgruppemøde
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LÆRINGSPIL
1. Færdigheder
(metoder, tankeformer)

2. Hvilke situationer
vil jeg afprøve
dem/observere i?

3. Hvilken effekt
forventer jeg?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OPSAMLING PÅ AKTIONSLÆRING – I KOMMUNER OG I
PLENUM
Sæt jer sammen i kommunerne og drøft følgende:

• Hvad har vi gjort for at understøtte aktionslæringen?
• Hvad har vi afprøvet (metoder/teknikker/tilgange)?
• Hvad har vi lært af at arbejde med ovenstående?
• Hvad har vi lært af at arbejde med kollegial feedback?

Alle grupper skriver drøftelserne ned på en planche. Planchen skal kunne
som præsenteres i plenum.
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ANVENDELSE AF IT-REDSKABERNE I SAMTALERNE
HVAD KAN DE FORSKELLIGE REDSKABER, OG
HVORDAN BRUGER DU DEM I SAMTALEN MED DEN
LEDIGE?

OPLÆG FRA STAR/AMK

• Hvad kan de forskellige redskaber, og
hvordan bruger du dem i samtalen med
den ledige?
• CV
• Joblog
• Jobkon
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HVAD ER INTENTIONEN, OG HVAD KÆVER DET AF DIG?

• De digitale værktøjer skal understøtte
den jobrettede samtale, og det er en
forudsætning, at både du og den ledige
kan og vil anvende værktøjerne.
• Erfaringer viser dog, at de lediges
parathed ikke kan tages for givet. Det er
derfor afgørende, at du
• dels kan introducere til teknikken på en
lavpraktisk og ligetil måde, og
• dels er forberedt på at arbejde med de
lediges motivation for at anvende
værktøjerne.

JOBLOG

• I jobloggen kan den ledige notere søgte
job og andet, som hun eller han finder
vigtigt for sin jobsøgning.
• Loggen giver dermed et godt overblik og
afsæt, som I kan drage fælles læring af,
og som du kan vejlede målrettet om
jobsøgningen ud fra i selve samtalen.
• Jobloggen er desuden en væsentlig brik
som fælles viden i det tætte samarbejde
mellem den ledige, a-kassen og
jobcentret om de fælles jobsamtaler.
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SELVBOOKING

• Ledige får adgang til selv at booke og
ombooke møder med jobcentret, og
selvbooking understøtter dermed, at
ledige får større ansvar for eget
ledighedsforløb.
• Jobcentret får via systemet Jobcenter
Planner, som integreres med kommunale
it-systemer, mulighed for at tilbyde
mødetider til selvbooking for den ledige
på jobnet.dk.
• Selvbooking bliver pligt for
dagpengemodtagere fra primo 2016 og er
en mulighed for kontanthjælpsmodtagere.

MIN PLAN

• Den lediges plan, som skal indeholde alle
aftaler om den fremadrettede indsats for
den ledige – ikke kun tilbud, men også
alle øvrige aftaler.
• Min Plan giver samlet overblik til dig og
den ledige, og værktøjet skal understøtte
den ledige i at tage ejerskab og samtidig
frigøre ressourcer fra administrative
opgaver i jobcentre og a-kasser.
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CV I JOBNET

• CV’et i jobnet.dk har fået et nyt og
tidssvarende design samt en mere
hensigtsmæssig opbygning, så den ledige
i højere grad vil kunne opleve CV’et som
et effektivt værktøj.
• CV’et skal være relevant for jobsøgningen
og skal kunne bruges som et godt ”stamCV” i flere sammenhænge.

JOBKON

• Jobkon er stedet, hvor du kan se det, de
ledige ser på jobnet.dk med henblik på at
anvende denne viden i forbindelse med
rådgivningen.
• Du kan desuden udsøge CV’er på tværs af
kommuner, lave listeudtræk over borgere,
tilgå den lediges Joblog,
forberedelsesskema, stamoplysninger
osv.
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SÆLG JOBLOG TIL DEN LEDIGE

• Jobloggen hjælper den ledige med at organisere og målrette sin jobsøgning.
• Den ledige kan holde styr på planlagte og afsluttede opgaver samt aktiviteter som
netværksmøder, samtaler eller andet.
• Loggen giver desuden overblik over, hvor bredt der søges, både geografisk og med
hensyn til jobtyper.

• Det er ligetil – den ledige kan fx med et enkelt klik overføre opslåede job fra jobnet.dk
til jobloggen.
• Den ledige kan sætte mål for, hvad han eller hun vil opnå på en dag eller en uge og
krydse en opgave af, når som helst hun eller han bliver færdig med den.
• Når den ledige tilføjer en log, kan jobkonsulenten i både a-kassen og jobcentret følge
med. Det giver jer mere tid sammen til målrettet vejledning og planlægning af, hvilke
job den ledige kan søge, når I mødes til samtalen.

JOBLOGGEN GIVER MULIGHED FOR BEDRE SAMTALER

”Når den ledige har udfyldt jobloggen

inden en samtale, kan vi bruge al tiden
på at se fremad. Det giver nogle helt
nye muligheder for vejledning.”
Konsulent i a-kasse.
Kilde: dengodesamtale.net
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GIV SPARRING PÅ JOBLOG

• Giv sparring på et eller flere konkrete job,
den ledige angiver at ville søge i sin
joblog.
• Opfordr den ledige til at uploade udkast
til jobansøgninger på jobloggen og giv
sparring på dem med henblik på at øge
jobsandsynligheden og give læring til
fremtidige jobansøgninger.

GIV MED- OG MODSPIL

• Giv med- og modspil til den lediges
jobsøgning ud fra jobloggen.
• Peg fx på opslåede stillinger, som du på
forhånd har fundet, og som den ledige
ikke har angivet at søge.
• Har du fundet et potentielt job uden for
det område, hvor den ledige selv søger,
kan du måske udfordre hende eller ham
på den funktionelle eller geografiske
mobilitet?
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ANALYSÉR MØNSTRENE

• Analysér mønstrene i den lediges
jobsøgning. Går den ledige fx til mange
jobsamtaler uden at få job, eller kommer
hun eller han aldrig til samtale på trods af
rigtigt mange ansøgninger?
• Undersøg sammen, hvor det går galt.

PLANLÆG ARBEJDSDELING

• Planlæg opgavefordelingen mellem dig
og den ledige i den kommende periode.
• Aftal med den ledige, som fører
jobloggen, at planen skal registreres i
loggen.
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DRØFTELSE I GRUPPER

Gå sammen i jeres grupper og drøft
følgende spørgsmål:
• Hvilket ansvar har den enkelte
sagsbehandler for at fordelene ved
digitale værktøjer opnås?

• Hvilket ansvar er der henholdsvis før og
under samtalen?
• Hvad er jobcentrets ansvar?
• Hvad skal vi hjem og gøre for at sikre, at
sagsbehandlerne og jobcentret kan leve
op til hver deres ansvar?

VIDEN OM ARBEJDSMARKEDET
HVILKEN PARATVIDEN ER NØDVENDIG FOR AT
KUNNE LAVE JOBRETTEDE SAMTALER?
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VIDEN OM ARBEJDSMARKED – HVAD SKAL DER TIL?

• Bedre kendskab til det lokale/regionale
arbejdsmarked
• Hvor er der efterspørgsel, hvad skal man
kunne og hvordan kan man
opkvalificeres?

• Brug for videndeling mellem
virksomhedskonsulenter og
sagsbehandlere (men også
erhvervsafdeling m.fl.)
• Brug for overblik og systematisering af
videnkilder.

HVORFOR ER DEN VIDEN VIGTIG I SAMTALEN?

Jobsøgning lykkes ved at søge
bredt, intensivt og kvalificeret.
Du kan hjælpe med at kvalificere
og udvide søgningen ved at pege
på brancher og jobtyper, hvor der
faktisk er efterspørgsel, og hvor
der er jobtyper, som matcher
borgeren.

13

DEN MEST AFGØRENDE FAKTOR I JOBSØGNING
(FRA TONNY, BALLISAGER)
Alder

HVOR MEGET KNOKLER DU FOR DET !!

Osv.

Størrelsen af netværket

Indsats x kvalitet = resultater
Adressen

HAR JEG DEN NØDVENDIGE VIDEN? HVAD SKAL DER TIL?

• Har jeg overordnet set den nødvendige
viden (om arbejdsmarkedet, dets krav,
konkrete åbninger, opkvalificeringsbehov
osv.)?
• Udnytter jeg de muligheder, som jeg har
for at optimere mit kendskab til
arbejdsmarkedet og
arbejdsmarkedsforhold, herunder også for
at samarbejde?
• Har jeg kendskab til, og bruger jeg de
relevante kilder til information om
arbejdsmarkedet og
arbejdsmarkedsforhold?
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ØVELSE

• I skal nu hver især vurdere egne kompetencer med udgangspunkt i listen (udleveres).
Ved hvert enkelt punkt skal I vurdere jer selv ud fra kategorier som:
• Jeg har aktuel viden om emnet
• Jeg har et lettere behov for at få mere viden om emnet.
• Jeg har et væsentligt behov for at få mere viden om emnet.

• Når den enkelte sagsbehandler har vurderet sig selv, drøfter I i grupper af 4 samlet,
hvordan jeres kompetenceprofil ser ud, og hvordan I i fællesskab kan styrke jeres
kompetencer.
• Udarbejd dernæst en konkret kompetenceudviklingsplan, hvor du overvejer, hvad der
skal til, og hvordan du kan afprøve det i aktionslæringen.
• Opgaven følges op med individuelle samtaler med teamleder efter undervisningsdagen.
Du skal derfor forberede dig på en samtale med nærmeste leder. Gør klar til at
fremlægge den (ikke alle når det i dag).

PROGRESSION
HVORDAN ARBEJDER DU MED AT SÆTTE MÅL OG
DELMÅL I SAMARBEJDET MED BORGEREN?
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PROGRESSION
Hvad kan progression være?
• Progression er en tankemåde, som handler om, at borgeren skal nærme sig
arbejdsmarkedet (øge jobsandsynligheden), og at der skal være fremdrift i
samtaleforløbet

• Job/uddannelse (selvforsørgelse) er endemålet for progression

• De aktive redskaber i form af løntilskud, uddannelse osv. kan anvendes som progression
ift. at komme tættere på arbejdsmarkedet ved at øge jobsandsynligheden. Der kan også
være progression i blødere kompetencer alt efter den enkeltes udfordringer

• Der er brug for en udvikling i ledigheds- og samtaleforløbet, jf. også ABC-jobplan.

PROGRESSION
1.
samtale

2.
samtale

3.
samtale

•
•
•
•
•
•
•

Fokus på kompetencer og CV med afsæt i jobnet.dk. Vurdering af behov for hjælp til CV
Fastlægge jobmål – gerne med afsæt i ABC-jobplan. Fastlægge krav til den lediges jobsøgning
Introducer fx til joblog mitjobkompass.dk og jobbing, som støtte til ABC-jobplan
Orienter om ret og pligt indsatsen (fokus på virksomhedspraktik og nytteindsats)
Vurder behov for sporskifte, realkompetencevurdering og FVU
Registrer aftalerne (hvem gør hvad) i min plan i løbet af eller umiddelbart efter samtalen
Hjemmeopgave til den ledige: Evt. udfyldelse af ABC-jobplan samt opsøgning af relevante virksomheder i relation til jobmål.

Senest en uge efter første henvendelse

Inden for de første tre måneder

• Gennemgang af CV på jobnet, herunder vurdering af behov for hjælp til CV
• Opfølgning på jobsøgning og ABC-jobplan med særlig fokus på match ml. kompetencer, ønsker, behov og krav på
arbejdsmarkedet.
• Vurder og juster evt. i jobsøgningsstrategien, herunder vurder behov for sporskifte, realkompetencevurdering og FVU
• Sparring på relevante IT-værktøjer, fx joblog, mitjobkompas og jobbing
• Evt. sparring på jobansøgninger
• Forberedelse af, at den ledige skal finde virksomhedsrettet indsats
• Forberedelse af, at vi ved næste møde sætter fokus på plan B ift. jobmål
• Registrer aftalerne i min plan (hvem gør hvad) i løbet af eller umiddelbart efter samtalen
• Hjemmeopgave til den ledige: Find praktik.

• Opfølgning på jobsøgning, herunder joblog og ansøgninger, afslag mv. (kan pege på behov for opkvalificering)
• Juster jobsøgning i overensstemmelse med ovenstående og flyt fokus fra jobmål A mod betoning af B og C i ABC-jobplan
fremadrettet
• Drøft om jobsøgningskanalerne er hensigtsmæssige og bred evt. kanalerne ud (netværk, uopfordrede henvendelser, opslåede
stillinger mv.)
• Virksomhedsrettet aktivitet iværksættes (virksomhedspraktik eller nytteindsats), som understøtter ABC-jobplanen
• Registrer aftalerne i min plan (hvem gør hvad) med særlig fokus på fremadrettet strategi ift. stillinger og jobsøgningskanaler.
• Hjemmeopgave til den ledige: Mål og forventninger til praktikken i forlængelse af fremadrettet strategi.

Empowerment og
motiverende jobrettede
samtaler
Inden for de første tre måneder

4.
samtale

•
•
•
•
•
•

Opfølgning på virksomhedsrettet forløb. Hvad gav/viste forløbet?
Opfølgning og sparring på jobsøgningsstrategien, herunder joblog, ansøgninger og afslag.
Evt. genvurdering af behov for sporskifte og realkompetencevurdering
Tal om behov for at betone C i ABC-jobplan fremadrettet
Tal om behov for kort vejlednings- eller opkvalificeringsforløb
Hjemmeopgave: Søg intensivt på C-jobbene i ABC-jobplanen og tænk generelt i alternativer.

Efter tre måneders ledighed
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PLANLÆGNING AF FORANDRING

• Vær opmærksom på tegn på øget parathed
• Gå ikke for hurtigt frem
• Tal om næste skridt/handling/nyt møde (de små skridts metode)
• En god plan er specifik: Hvem gør hvad, hvornår?

• Afslut med opsummering
• Åbne spørgsmål til at sikre forpligtelse:
• Hvad er du klar til?
• Hvad er næste skridt?
• Hvad er aftalen fremadrettet?

TEGN PÅ ØGET PARATHED

TILGANG TIL SAMTALE: UGU

• Færre status quo udsagn

Borgeren har ofte brug for information om
løsningsmuligheder i denne fase

• Flere forandringsudsagn
• Mindre diskussion om problemet
• Forestillinger om fremtiden
• Spørgsmål til forandring (hvordan)
• Personen har allerede taget et lille skridt

Undgå at tage styringen fra borgeren
Hold dine forslag tilbage
Insister på at starte med borgerens ideer.
Undersøg før og efter du giver information
om løsninger (undersøg-giv-undersøg).
• Før: Jeg vil gerne fortælle dig om de tilbud
vi har. Men fortæl mig først, hvad du har af
erfaringer og tanker om det?
• Giv information
• Efter: Hvad tænker du om de muligheder?
Hvordan tror de vil virke for dig?
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GRUPPEØVELSE OM PROGRESSION - RAMMEN

• Deltagerne går sammen fire og fire.
• Én deltager (sagsejer) fortæller om en
borger, som han har mødtes med nogle
gange, fx tre-fire gange, og snart skal
mødes med igen.

• Deltageren fortæller om, hvad der hidtil
har været fokus på, hvilken progression,
der har været, samt hvad (hvis noget),
borgeren har ønsket til den kommende
samtale.
• Vi er nu klar til at overveje næste skridt
for at ramme plet!

GRUPPEØVELSE OM PROGRESSION - OPGAVEN

Alle reflekterer derefter individuelt
• Hvad ville jeg gøre her?
• Hvordan ville jeg forberede mig med
afsæt i progressionsmodellen?
• Hvilke hypoteser vil jeg fx have med ind
om realistiske mål?
• Hvordan ville jeg understøtter dette ved
hjælp af de konkrete teknikker, som vi
har arbejdet med (se slide)
• Deltagerne præsenterer for hinanden
(undtaget sagsejer).
• Deltagerne drøfter fordele og ulemper og
noterer hver en AHA-oplevelse. Opdelt på
hhv. model og teknikker.
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PLANLÆGNING AF AKTIONSLÆRING
HVAD SKAL I HAVE FOKUS PÅ I JERES VIDERE
AKTIONSLÆRING?
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HVAD SKAL I HAVE SÆRLIGT FOKUS PÅ I JERES FORTSATTE
AKTIONSLÆRING?
• Gå sammen i jeres gruppe og fastlæg de
3-5 vigtigste indsatsområder for deres
videre arbejde med at implementere den
jobrettede samtale.
• Tag afsæt i det udleverede overblik over
undervisningsindholdet.

Vælg en Game Master til at styre jer
igennem mødet!
Vi følger op på de valgte indsatsområder
i supervisionen og opfølgningsmødet i juni.

1. Kig det først igennem individuelt og
marker de tre emner, som du synes er
vigtigst.
2. Bordet rundt – hver enkelt begrunder
sine valg (ingen diskussion)
3. Fælles drøftelse og valg af 3-5 fælles
indsatsområder.

TAK FOR DENNE GANG
PÅ GENSYN I JUNI
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