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Introduktion
Hvad betyder “outplacement”?

”Outplacement” - ekstern træning - er forløbet med at
støtte personer til at opnå permanent tilknytning til
arbejdsmarkedet.

Dette

træningsorganisationer

forløb

fører

og

praktikanter,

arbejdsmarkedet

(virksomheder/organisationer) sammen for at skabe et
nyt

beskæftigelsesmiljø

–

dette

betyder

også

lokalisering af nye jobs og jobadgang såvel som
muligheder for arbejde.

Ekstern træning er derfor sammensat af to søjler:
1. Den første søjle består af en gruppe ydelser, som gives til praktikanterne inden for
området med karriereskift, såvel som vejledning og fokuserer på rådgivning vedrørende
(gen-)placeringstræning, så man kan blive (re-)integreret i arbejdsmarkedet. Disse ydelser
inkluderer – vejledning – karrierevejledning – evaluering af karrierevejledning på grundlag af
arbejdserfaring og uddannelse/træning – udvikling af kommunikationsfærdigheder og
færdigheder inden for egenpræsentation, netværk – målrettet mod jobmarkedet. Filosofien
bag ekstern træning er støtten af praktikanter i deres fremtidige karrieremuligheder og skal
ses som et komplet forløb, som har til hensigt at relatere holistisk til den individuelle person.
2. Den anden søjle er et sæt af diverse værktøjer til at kontakte virksomheder med, så man
kan hjælpe praktikanterne, ikke blot med arbejdsrelaterede forhold, men også med andre
forhold, som måtte ekskludere denne person fra arbejdsmarkedet.
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God praksis-katalog med værktøjer til ekstern
træning
Dette katalog består af forskellige værktøjer, der er tæt forbundet med emnet ”ekstern
træning”. Strukturen og indholdet af hvert af disse værktøjer er blevet udviklet af en af de
organisationer, der samarbejder i dette projekt, og er efterfølgende blevet testet af en
partnerorganisation. Målet med dette katalog er at kunne tilbyde en mangfoldighed af
værktøjer til alle de (uddannelses-) institutioner, der har med emnet ”jobsøgningsstøtte” at
gøre. Afhængig af deres behov og/eller deres målgrupper kan de bruge disse værktøjer
enten i original form eller i en tilpasset form. Dette katalog er sammensat således, at
beskrivelsen af værktøjerne er efterfulgt af hjemmesiden for den ansvarlige organisation,
hvor man kan kontakte de ansvarlige, bede om information eller videregive kommentarer
eller feedback.
Tabel 1
Værktøjsliste
Navn på værktøjet

1. En ny start, en ny mulighed
2. Virksomhedspræsentation
3. Rådgivende program
4. Inspirationskursus
5. Informativ snak
6. Jobkredsløb
7. Jobklub
8. Jobmesse
9. Jobsøgningsteknikkursus
10. Min karriere
11. Min måde
12. Eksternt træningsmodul
13. Mentorkursus

Partnerorganisation
Dimitra Institute
Grækenland
Schulungszentrum Fohnsdorf
Østrig
Coop Institute of Education
Slovakiet
IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
Polen
School Center Ptuj
Slovenien
Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike
Slovenije - Soca
Slovenien
IteE Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
Polen
Schulungszentrum Fohnsdorf
Østrig
Dimitra Institute
Grækenland
School Center Ptuj
Slovenien
School Center Ptuj
Slovenien
Schulungszentrum Fohnsdorf
Østrig
Randers Bo- og Erhvervstræning
Danmark
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Værktøjsprofiler
1. En ny start, en ny mulighed
Styret af OAED, (Statens Arbejdsstyrke Beskæftigelsesorganisation)

1.1 Målgruppe
“En ny start, en ny mulighed” henvender sig til:
 Arbejdsløse, der har færdiggjort den obligatoriske uddannelse eller sekundær
uddannelse (16-25 år) uden tidligere arbejdserfaring

1.2 Rammearbejde
1.2.1 Beskrivelse af værktøjet
Programmet “En ny start, en ny mulighed” er baseret på tre grundlæggende moduler, der
tilbyder målgruppen muligheden for at vælge:
 Tilegnelse af arbejdserfaring i fem måneder via et eksternt træningsprogram,
eller
 Forbedring
af
faglige
kvalifikationer
hvad
angår
grundlæggende
informationsteknologiske færdigheder. Et kortvarigt træningsforløb (under tre
måneder), der finder sted i løbet af 100 timer og fører til akkrediterende eksaminer,
eller
 Modtagelse af et vejledningsforløb inden for tre emner:
- Erhvervsmæssig orientering og udvælgelse af karrierevej
- Forberedelse på aktiv søgning efter beskæftigelse og jobsøgningsteknikker
- Støtte til udviklingen og ledelsen af egen virksomhedsaktivitet

1.3 Varighed
Unge mennesker, der vælger at deltage i et vejledningsforløb, nyder godt af et 30 timers
obligatorisk vejledningskursus i grupper om emnet “Erhvervsmæssig orientering og
udvælgelse af karrierevej” og har herefter mulighed for at deltage i enten et
vejledningskursus om emnet “Forberedelse på aktiv søgning efter beskæftigelse og
jobsøgningsteknikker” eller i et vejledningskursus om emnet ”Støtte til udviklingen og
ledelsen af egen virksomhedsaktivitet” hver især med en varighed på 30 timer.
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Besøg hos OAED

INTERVIEW færdighedsvurdering

Klar til
erhvervstræning

Træning
Forbedring af
færdigheder i IKT

Vejledning

Ekstern træning

Virksomhedsopstart

Figur 1. Programmets implementeringsforløb
Tabel 2
Implementering af programmet ”En ny start, en ny mulighed
Valg
Modul 1
Modul 2

Modul 3

Form for støtte
Tilegnelse
af
arbejdserfaring
Forbedring af faglige
kvalifikationer
hvad
angår grundlæggende
informationsteknologiske
færdigheder
Et
vejledningsforløb
inden for tre emner:

Form for handling
Eksternt
træningsprogram
Kortvarigt
træningsforløb der fører
til akkreditering

Varighed
5 måneder
100 timer
måneder)

(1-2

Gruppemøder

60 timer total

 Erhvervsmæssig
orientering
og
udvælgelse
af
karrierevej
 Forberedelse til aktiv
søgning
efter
beskæftigelse
og
jobsøgningsteknikker
 Støtte til udviklingen
og ledelsen af egen
virksomhedsaktivitet

30 timer obligatorisk

30 timer valgfri
eller
30 timer valgfri

Træningsforløbet er ret intensivt, og varigheden af uddannelsen er cirka 20-30 timer pr. uge
(maks. seks timer pr. dag).
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1.4 Formål
Hovedformålet med dette værktøj er at spille en nøglerolle ikke blot i at forbedre
færdigheder, viden og kvalificering generelt, men også i at vurdere praktikanternes
kompetencer (personlige/sociale) såvel som i at skaffe arbejdserfaring via det eksterne
erhvervstræningsforløb i de samarbejdende virksomheder.

1.5 Netværk
 Med hensyn til netværk skal det nævnes, at der er et såkaldt netværk, OAED
(Statens Arbejdsstyrke Beskæftigelsesorganisation), som praktikanterne bør komme
fra, fordi de registrerer alle arbejdsløse inden for området med deres erfaring og
kvalifikationer.
 Hvad angår tutorerne og mentorerne i Grækenland, skal de være akkrediterede af det
Nationale Godkendelsescenter for Fortsat Erhvervstræning (EKEPIS). For at sikre
kvaliteten af erhvervstræningskurser, bruger EKEPIS evalueringskriterier og har
implementeret systemer til Godkendelse af Trænere af Fortsat Erhvervstræning. Alle
erhvervstræningstutorerne/-mentorerne kommer fra netværket fra Nationalt
Godkendelsescenter EKEPIS. I tilfælde af at mentorer ikke kan godkendes af
godkendelsesorganisationen, må “mentorer” gerne være fra personalet i den
samarbejdende virksomhed.

1.6 Succeskriterier
1.6.1 Mål
Et effektivt hold af erhvervs- og virksomhedsvejledere, mentorer og kursuskoordinatorer (hvis
integreret i et træningsforløb), som kan stå mål med de arbejdsløse deltageres behov og
mål, spiller en nøglerolle for at sikre det eksterne træningsværktøjs succes.
Praktikanter, på den ene side, bidrager til kvaliteten af “Jobsøgningsteknikkurset” ved at
sætte de grundlæggende målsætninger inden for kursets rammer både på et personligt og
på et gruppeorienteret niveau.
I løbet af “Jobsøgningsteknikkurset” tilpasser praktikanter deres mål i samarbejde med
erhvervs- og virksomhedsvejledere og koordinatorerne af træningsforløbet for at opnå
integrering af alle teknikkerne samt at tage dem i brug, så de bedre kan tilegne sig den
viden, de færdigheder og de holdninger, der er nødvendige for deres integration i
arbejdsmarkedet. Vi kan derfor drage den konklusion, at det generelle mål for
”Jobsøgningsteknikkurset” er at forbedre og fremme kommunikation og færdigheder inden
for egenpræsentation, viden og kvalifikationen generelt, såvel som at hjælpe resolut med at
vurdere deres personlige og sociale kompetencer.
Den mest korrekte måde at fremme/forbedre kvaliteten af “Jobsøgningsteknikkurset” er på
den anden side evalueringsprocessen, hvor interessenterne i programmerne (praktikanter,
erhvervs-/virksomhedsvejledere og programkoordinatorerne) evaluerer hinanden såvel som
sig selv. Ved hjælp af evaluering, enten den formative i løbet af træningsforløbet (på 30% og
70% af den totale varighed af træningsforløbet) eller den opsummerende (den sidste dag af
træningsforløbet), kan brugbare konklusioner udledes for at tilpasse målene og
implementeringsprocedurerne af ”Jobsøgningsteknikkurset”. Derudover bidrager en
opsummerende konklusion til endelige konklusioner og fremtidig forbedring.
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1.7 Benchmarks
Således, for at sikre kvaliteten af programmet, er nogle målbare kriterier blevet sat, såsom:
Tabel 3
Kvalitetskriterier
Kriterier
1 Antal af gavnede mennesker
2
3
4
5
6

Mål
90% af det
mulige antal
Antal af praktikanter, der har færdiggjort det specifikke 90%
program
Antal af praktikanter, der har fået adgang til arbejdsmarkedet 15%
Antal af praktikanter, der har fået akkrediteret deres >30%
færdigheder og deres viden (i tilfælde hvor det er muligt)
Vejlederes evaluering
>8,5 (ud af 10)
Total evaluering af programmet
>8,5 (ud af 10)

1.8 Slutmål
Deltagelse i kurset resulterer i ny beskæftigelse for deltageren, hans/hendes opstart af
virksomhedsaktivitet eller påbegyndelse af anden indbringende beskæftigelse.

1.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile
Praktikanternes tilegnelse af både faglige og personlige/sociale kompetencer er en
betydningsfuld faktor, der resolut hjælper deres integration i arbejdsmarkedet.
Instruktører (erhvervs- og virksomhedsvejledere og mentorer) har alle disse værktøjer og
metoder, som er nødvendige for implementeringen af principperne for vejledning inden for
erhvervstræning. Alt afhængig af uddannelsesmetoder vil den passende kombination af
uddannelsesteknikker (didaktik), værktøjer, medie og metode bidrage positivt til opgradering
af den uddannelsesmæssige, læringsmæssige og vejledningsmæssige proces. Erhvervs- og
virksomhedsvejlederne og mentorerne arbejder sammen om at vælge de passende metoder,
værktøjer og teknikker i hver individuel sag i henhold til deres praktikants behov.
Vejledernes, koordinatorernes og mentorernes interaktion i udvælgelsen af de mest
passende metoder i henhold til hver praktikantgruppes behov, er altafgørende for at lede et
program/forløb til succes.
I nedenstående tabel præsenteres metoder, værktøjer og didaktikteknikker, som er
implementeret at vejledere/trænere i løbet af udviklingen af “Jobsøgningsteknikkurset”.
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Tabel 4
Implementerede metoder, værktøjer og didaktikteknikker
Mål

Form for støtte

Ekstern træning
Virksomhedsopstart

Udvikling
personlige
færdigheder

Metoder

Værktøjer

af

Erhvervstræning
s-vejledning

Spørgeskemaundersøgelse
Engageret
læring

Virksomhedsvejledning

Afprøvning

Træningsworkshops

Didaktikteknikker
Individuelle
møder/gruppemøder
Vejledning, diskussion
og støtte
Øvelser/gruppeøvelser
Rollespil
Interaktive opgaver
Case studies
Brainstorming
Simuleringsspil
Præsentationer

1.10 Værktøjets herkomst
Dimitra Institute – www.dímitra.gr

1.11 Noter
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2. Virksomhedspræsentation
2.1 Målgruppe
1. målgruppe
Traditionelle beskæftigelsesvirksomheder (virksomhedsrepræsentanter: afdelingschef,
mentor, virksomhedsleder, personaleleder), som på nuværende tidspunkt søger nye
ansatte.
 Bemandings- og beskæftigelsesbureauer
 Virksomheder som ikke rekrutterer på nuværende tidspunkt, men som er
interesserede i længerevarende virksomhedsrelationer eller -samarbejde
2. målgruppe
 Alle deltagere og jobsøgende, som er praktikanter i et af de uddannelsesmæssige
områder på tidspunktet for virksomhedspræsentationen

2.2 Rammearbejde
2.2.1 Beskrivelse af virksomhedspræsentationen
Virksomhedspræsentationen, som finder sted i træningsorganisationen, er et ansigt til ansigt
møde, som både praktikanter og virksomhed er inviteret til, så de kan kontakte hinanden i en
åben og venlig atmosfære, så det giver mulighed for jobansøgninger såvel som
jobrekruttering. Formålet med denne platform er at give praktikanter en mulighed for at
komme til at kende virksomheden, blive bekendt med ledige stillinger og jobrekruttering samt
til at finde ud af, hvem kontaktpersonerne er. Til gengæld bliver virksomheden tilbudt en
mulighed for at præsentere sig, hvilket gør den i stand til at blive bedre kendt blandt
praktikanter og til både at kunne rekruttere passende personale og til at modtage hjælp med
rekruttering.
I den første del af virksomhedspræsentationen introducerer en virksomhedsrepræsentant sin
virksomhed med en præsentation, der inkluderer portefølje, jobrelaterede strukturer, data og
information om ledige stillinger og de særlige jobsøgningsprocesser.
Anden del af virksomhedspræsentationen er tilegnet svar på spørgsmål fremsat af
deltagerne vedrørende præsentationen, virksomheden, ansøgningsdetaljer, etc. Det er
tilrådeligt at lade deltagerne sammensætte en liste med spørgsmål i løbet af de
forberedende fremlæggelser, så spørgetiden kan gennemføres let, og en vis grad af
anonymitet er bevaret. Det er dermed meningen, at jobsøgernes personlige netværk bliver
udvidet og forbedret med det mulige mål, at man opnår beskæftigelse efter træningen via
denne kontakt.

2.3 Varighed
Forberedende arbejde:
Forberedelse, som for eksempel en præsentation, tager omkring to fuldtids arbejdsdage,
som består af:
 Indledende undersøgelser og kundetilegnelse
 Den overordnede koordinering med deltagere, trænere og tutorer
 Diskussion af præsentationen med virksomheden vedrørende indholdet, materiale,
tidsplan og sted
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På den anden side forventes det, at deltagerne indsamler relevant information på Internettet
eller via andre offentlige kanaler for at forberede sig selv på at stille spørgsmål til den
forestående præsentation.
Udførelse:
Varigheden afhænger af størrelsen på den virksomhed, der præsenteres og af antal stillede
spørgsmål efter begivenheden. Som en generel regel bør en tidsramme på to timer
planlægges til præsentationen.
Refleksion:
Totalt er der behov for to timer mere til at tale med deltagerne efter begivenheden. Efter
præsentationen tilskyndes deltagerne til at reflektere på præsentationens indhold, på videre
skridt, man kan tage, og på egne konklusioner (betydningen af udsagn) sammen med
eksterne træningstutorer.

2.4 Formål
Virksomhedspræsentationer er et professionelt værktøj og et tidsafprøvet PR-instrument, der
bruges til at introducere en virksomhed for et bredere publikum. En teknisk velforberedt,
attraktiv præsentation vil tjene dette formål på en meget overbevisende måde.
Virksomhedspræsentationer karakteriseres af virksomhedernes bestræbelser på at henlede
folks opmærksomhed på netop deres virksomhed, på at skaffe information, at analysere
meninger, tendenser samt publikummet (klienterne), og på at opnå virksomhedens egne mål.
Der er en fare for, at dette værktøj kan blive misbrugt og ene og alene tjene det formål at
skaffe reklame for virksomheden. Som følge deraf må organisatorerne, inden de holder en
virksomhedspræsentation, være sikre på, at virksomheden anerkender præsentationen som
en mulighed for deltagerne for at finde beskæftigelse.
En afgørende fordel af virksomhedspræsentationen er at gøre de nuværende eller fremtidige
ikke-annoncerede job mere gennemsigtige for deltageren. Så på den ene side kan
deltagerne øge deres chancer for lettere at finde en ordentlig ny arbejdsansættelse, og på
kortere tid, og på den anden side kan iværksættere besætte deres ledige stillinger hurtigere
og mere effektivt end før med tilfredsstillende trænede ansøgere.

2.5 Netværk
Det er støttende og hjælpsomt, når organisationen administrerer en database, der indeholder
alle virksomhedskontakter, der gælder blandt organisationens klienter. Disse virksomheder
bør med jævne mellemrum inviteres til begivenheder. Derudover henvender man sig til
virksomheder, der står for praktisk læretid, og spørger dem om deres krav og/eller villighed til
at holde en virksomhedspræsentation. Parallelt til disse netværk bør et netværk bygges op af
forhenværende praktikanter, som optræder som multiplikatorer og/eller mentorer i de
virksomheder, de arbejder for.
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2.6 Succeskriterier
2.6.1 Mål
Det generelle mål med virksomhedspræsentationen er at passe jobsøgere sammen med
fremtidige arbejdsgivere. Hvor effektivt dette mål kan realiseres afhænger primært af, hvor
attraktive virksomhederne er for den uddannende organisation/for praktikanten. I denne
sammenhæng er det vigtigt, at virksomhedernes udvælgelseskriterier for nyt personale er
sammenhængende med træningsprogrammerne og med uddannelsesinstitutionernes
målsætning. En øgning i antallet af passende virksomhedspræsentationer øger også
jobsøgernes muligheder for at finde passende beskæftigelse. Trods dette generelle mål bør
det betragtes således, at der skal gives meget høj prioritet til netværksarbejde, strømmen af
information og de generelle fordele, deltagere får fra sådanne begivenheder, for at fremme
deres chancer for at finde beskæftigelse.
Efter virksomhedspræsentationen er blevet afsluttet, bliver deltagere bedt om at reflektere på
resultaterne, og man henvender sig til virksomheden for at få en fælles evaluering (hvor
mange deltagere fandt virksomheden interessant, hvor mange vil ansøge ved denne
virksomhed – antal faktiske pladser, hvilket indtryk har virksomheden givet praktikanterne).

2.7 Benchmarks
Antal virksomhedspræsentationer pr. kvartal
Kvalitet og mængde nye jobtilbud
Sammenhæng mellem ledige stillinger og træningsprogrammet
Antal deltagere pr. virksomhedspræsentation
Hvor mange deltagere henholdsvis skrev jobansøgninger, og hvor mange blev
inviteret til et jobinterview?
 Hvor mange deltagere har haft succes med jobsøgningsforløbet og er blevet ansatte i
denne virksomhed?







2.8 Slutmål
Virksomhedspræsentationen har en begrænset varighed og er en lukket enhed, der er
organiseret
uafhængigt
af
andre
aktiviteter.
Ikke
desto
mindre
kan
virksomhedspræsentationer være en opfølgning på eller overlappe et antal andre værktøjer,
f. eks jobansøgningsvejledning, styring af ansøgninger eller eksterne træningsmoduler. I
princippet er antallet af muligheder succesfuldt afsluttede, når ansøgeren er blevet tilbudt et
job eller har fundet et passende job.

2.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile
Forberedende arbejde:
Støtte bliver tilbudt deltagerne ved systematisk at forberede dem til den virksomhed, der
holder præsentationen, og ved at gøre dem mere indsigtsfulde (Internetsøgning, - hvilke
åbne spørgsmål er der? -, lave en liste med spørgsmål). Disse forberedelser gøres i åbne
diskussionsrunder men også i workshops og med uafhængig vejledning. Praktikanter har
behov for at blive opmuntret til aktivt at tage del i deres egen ansøgningsproces via
uafhængig vejledning. Hvis de ikke spiller en rolle i egen ansøgningsproces, bliver
praktikanter for afhængige af tutorerne/trænerne/rådgiverne eller - generelt set – af
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organisationen og sakker agterud i uafhængig tanke, ræsonnement, kritisk tankegang og
problemløsningsformåen.
Diskussionsrunderne hjælper med at udvikle tankeprocessen, fremme en positiv holdning
over for ansøgning og med at udvikle interpersonelle færdigheder. Gruppediskussioner
fostrer interaktion mellem praktikanter, hvis færdigheder, holdninger og interesser er
forskellige, og tillader praktikanterne at bruge demokratiske lederskabsfærdigheder til at lede
styringen af deres diskussioner og deltagelse. På denne måde hjælper diskussionsmøder
praktikanter til at udvide deres viden igennem et højere niveau af uafhængig tankegang og til
at udvikle et klart billede af deres fremtidige muligheder.
Udførelse af virksomhedspræsentationen:
Starten af præsentationen er markeret af direkte undervisning og præsentation af
virksomhedens repræsentanter med nogle visuelle hjælpemidler såsom PC, videobånd eller
plancher, og praktikanterne er i en position, hvor de kan se og lytte.
Virksomhedsrepræsentanten illustrerer potentialer og – enestående – detaljer ved
virksomheden. Da disse præsentationer i de fleste tilfælde er meget lig med rådgivningstaler,
skal praktikanterne være opmærksomme på indholdet og forventes at fremsætte spørgsmål
– også kritiske – til repræsentanten/-erne. Denne form for metode er en rigtig “starter” men
behøver ikke udelukkende de individuelle informationskrav fra alle praktikanterne. Bortset fra
dette virker denne metode kun for en lille procentdel af praktikanter, ikke for en stor
mangfoldighed. De praktikanter, der har anden end verbal “intelligens” eller som har en mere
indadvendt personlighed, vil sandsynligvis fejle. Derfor får praktikanterne muligheden for et
møde ved en eneaftale med virksomhedsrepræsentanten for at klarlægge den personlige
situation, ressourcer, interesser og videre muligheder. Disse eneaftaler bliver holdt i en privat
og tillidsfuld atmosfære og bliver tilbudt efter eget valg.

2.10 Værktøjets herkomst
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

2.11 Noter
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3. Rådgivende program
3.1 Målgruppe
Praktikanter:
A. Gruppe
B. Individuelt

3.2 Rammearbejde
3.2.1Beskrivelse af det rådgivende program
A. Indledende præsentation for praktikanter:
 Redegørelse af den nuværende situation – hjælp til praktikanter med at håndtere
tabet af deres job og motivering frem mod en aktiv tilgang
 Tilbud om en generel synsvinkel på hvordan man kommer videre med at søge
efter job eller stillinger
Konsulenterne vil besvare alle eventuelle spørgsmål efter præsentationen efterfulgt af
personlig rådgivning (“Personligt registreringsinterview”), som vil blive tilpasset i henhold til
både klientens og konsulentens tidsplan.
B. Individuel rådgivning:
 Individuelt møde – tutorer møder praktikanter
 Psykolog analyserer praktikantadfærd og reaktioner
INDIVIDUELT MØDE
 Forberede et CV
 Identificere jobmuligheder
 Evaluere jobmarkedssituationen i den pågældende region
 Forberede et interview
 Registrere på agenturdatabase
 Opfølgningsrådgivning
-personligt interview: udført med enkelte praktikanter; mål med disse interviews er at
klarlægge årsagerne på et individuelt niveau, diskutere umiddelbare indtryk, indsamle
personlige data fra praktikanterne (individuelle karakteristika).
-registrering af kvalifikationer og arbejdserfaring: praktikanter tilføjer arbejdserfaring og
tilegnede færdigheder til listen over faglige bedrifter. Hvordan skriver man et CV –
forberedelse af et CV sammen med kandidaterne (inklusive en liste over faglige bedrifter og
kvalificerende erfaring). Kandidater modtager en CV-skabelon; diskuterer de enkelte
sektioner og hvad personalekontorfunktionærer i første omgang søger i et CV – hvad fanger
deres opmærksomhed, hvilke fejl bør undgås, spørgemøde
-hjælpe med at identificere jobmuligheder, muligheder for at blive succesfuld på
jobmarkedet igen og fremskaffelse af informationer om hvor, man kan søge efter job (Internet
job hunting sites)

19

-evaluere jobmarkedssituationen – analysere regionen,
arbejdsgivere, hjælp med interaktionen med Jobkontorer

eventuelt

de

respektive

-interview – hvordan forbereder man sig til et interview, hvordan opfører man sig, hvordan
klæder man sig, former for interview, spørgsmål, diskussion
-gratis registreringstilbud – kandidater vil blive tilbudt muligheden for gratis registrering,
vejledning og rådgivning fra Grafton-afdelinger
-opfølgningsstøtte i henhold til en forudaftalt tidslinje – personligt, over telefonen eller
via e-mail

PSYKOLOG ANALYSER
Hjælp i løbet af gen-kvalificering
 Analysere potentiale, identificere praktikanters styrker og svagheder
 Identificere muligheder for finpudsning af færdigheder og evner hos den enkelte
praktikant
 Liste over gen-kvalificeringscentre og –seminarer i regionen
Rådføre sig med en psykolog
 Professionelle psykologiske diskussioner og støtte i løbet af mental tilpasning
 Individuel rådgivning
 Positiv motivering
 Deltagelse er individuel, praktikant skal indvillige

3.3 Varighed
Introducerende præsentation for praktikanter (tre hele arbejdsdage)
Individuel rådgivning (i en periode på tre måneder)

3.4 Formål
Program rettet mod:
 Psykologisk støtte til praktikanter
 Opsummering af arbejdserfaring og bedrifter
 Kompleks rådgivning i løbet af jobjagten
 Egenpræsentation i løbet af jobinterviews

3.5 Netværk
Organisationen, der tilbyder dette eksterne træningsprogram, er i tæt kontakt med
arbejdskontorer, trænings- og uddannelsesinstitutioner og interessenter.
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3.6 Succeskriterier
3.6.1 Mål
For praktikanterne:
Afkorter den tid, der er brug for til at finde et nyt job
 Hjælper med at genopbygge selvtillid
 Hjælper med at forstå de objektive årsager for opsigelse
 Motiverer positivt og hjælper med at fokusere på fremtidige erhverv
 Støtter og leder objektivt imod at udnytte eget potentiale
 Reference for fremtidige arbejdsgivere

3.7 Benchmarks
1. Antal praktikanter, der finder et nyt job
2. Antal praktikanter, der forstår de objektive årsager for opsigelse
3. Kvalitet og antal af de nye jobpladseringer

3.8 Slutmål
Det rådgivende program til at finde et nyt job er et komplekst program, der består af
forskellige former for uddannelses- og støtteværktøjer. Hovedkriterierne for succes er, at
praktikanter, efter at have afsluttet et job, er i stand til på kort tid uden restriktioner at finde et
nyt job.

3.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile
Metode, didaktikker og læringsstile:
 Personligt interview
 Professionelle psykologiske diskussioner
 gruppediskussioner
 ansigt til ansigt-møder
 praktiske øvelser – forberede CV, skrivning af dækkende breve, etc.
 interviewrådgivning – rollespil, personlig rådgivning, etc.
 testning

3.10 Værktøjets herkomst
COOP Institute of Education - www.vic.sk

3.11 Noter
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4. Inspirationskursus
På baggrund af „ Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego. Metody
grupowego poradnictwa zawodowego. Kurs inspiracji cz.II. (Informations- og
metodenotesbøger). Metoder for gruppevejledning i erhvervstræning. Inspirationskursus. Del
2). KUP, Warszawa 1998

4.1 Målgruppe
Det eksterne træningsværktøj, der er beskrevet her, kan bruges til alle grupper arbejdsløse
(faglig erfaring og nuværende/tidligere erfaring er uden betydning).

4.2 Rammearbejde
4.2.1 Beskrivelse af værktøjet
Inspirationskurset er en af metoderne for gruppevejledning i erhvervstræning. Undervisning
finder sted i grupper på 8-16 deltagere og varetages af to undervisere. Grupperne kan være
ens, hvad angår alder, uddannelse, køn, etc. eller blandede. I blandede grupper inspirerer
deltagerne hinanden, men der er en fare for ”klikedannelse”. I de ensartede grupper har
deltagerne det bedre, fordi de er ”blandt ligesindede”, men deres evne til gensidig inspiration
er formindsket. Det er vigtigt for træneren at kende strukturen på gruppen på forhånd, så
han/hun kan planlægge kurset forinden.
Alle deltagere udvikler en såkaldt “individuel handlingsplan” (IHP) som et produkt af kurset.
IHP er et personligt jobsøgningsprogram, der er forberedt i samarbejde mellem den
arbejdsløse eller jobsøgende person og beskæftigelsesrepræsentant,
erhvervstræningsvejleder eller træningsspecialist. IHP består af, at man, sammen med den
arbejdsløse, fastsætter et antal handlinger, som er tilpasset hans/hendes personlige situation
og det lokale arbejdsmarked.
Inspirationskurset består af fem tematisk organiserede dele:
A) Præsentation af kurset og dets deltagere
 Kursusfundament og –formål.
 Præsentation af termen “individuel handlingsplan” og forklaring af dens betydning.
 Deltagernes præsentation af sig selv (inklusive deres forventninger til kurset).
B) Menneske og samfund
Målet med denne tematiske del er at få deltagerne til at forstå forholdet mellem en individuel
projektion af deres egen person og sociale faktorer, der kan influere værdier og gøre dem
opmærksomme på, at de bliver påvirket af løbende forandringer. Ved at få dem til at forstå,
at både de selv og den omgivende verden er de forandrende værdier, bliver deltagernes
evner og potentiale for handling styrket.
Summen af gensidige erfaringer opbygger grundlaget for udviklingen af social tankegang.
C) Beskæftigelse og uddannelse
Målet med denne tematiske del er vurderingen af deltageres individuelle kvalifikationer i
forhold til den generelle baggrund for jobkrav. Denne vurdering er til for at inspirere dem til at
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opdatere deres kvalifikationer, udvidelse af jobsøgningsområdet, udvikling af særlige
uddannelsesrelaterede initiativer, etc. Den tematiske del består af tre dele:
1. Kvalifikationskrav på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked
2. Situationen på arbejdsmarkedet
3. Uddannelsesmuligheder
Metoderne brugt i implementeringen af denne del tjener det formål at kende sig selv bedre
og individuel analyse af kvalifikationer. Tager man for eksempel en analyse af udvalgte
jobopslag, som et udgangspunkt, bliver det diskuteret, hvordan og hvorfor forskellige typer af
kvalifikationer og kvalifikationskrav bliver udviklet og vil blive udviklet i fremtiden.
En vigtig opgave for vejlederen er at oversætte evner og færdigheder til kvalifikationernes
sprog, f. eks evnen til at passe børn involverer så bredt forståede kvalifikationer som ansvar,
opfindsomhed, tålmodighed, evnen til arbejdsorganisering.
D) Individuel handlingsplan
Handlingsplanen er, at gøre så al viden og alle færdigheder, som deltagerne har tilegnet sig
på kurset, kan give dem en videre handlingskurs og hjælpe dem arbejde videre på ideerne
og inspirationen, de har fået fra kurset.
Individuel handlingsplan er grundlaget for handling for hver deltager, efter kurset er blevet
fuldført.
Det er også et vigtigt element i videre samarbejde med jobvejlederen. Det består i
planlægning af ændringsorienterede aktiviteter, der gør dem i stand til at finde beskæftigelse.
Den individuelle handlingsplan indeholder erhvervstræningsmål, aktiviteter, der skal
påbegyndes, og deadlines for deres gennemførelse. Mål skal være realistiske. Den
individuelle handlingsplan kan også indeholde drømme. For nogle kan handlingsplanen være
en veludviklet uddannelsesplan med et klart identificeret mål, og for andre kan det være
begrænset til en plan for at tilmelde sig et kort forløb. Trænerens opgave er at introducere
den individuelle handlingsplans betingelser, som en væsentlig del af kurset på kursets
allerførste dag, og forklare, hvordan man arbejder på den. Det er vigtigt for deltagerne at
vide, hvem de skal henvende sig til med et ønske om videre information og råd, efter kurset
er fuldført.
Der er to forskellige mulige arbejdsmodeller, mens man arbejder på individuelle
handlingsplaner. I den første bliver den individuelle handlingsplan set som et element i den
endelige fase af kurset. I den anden bliver arbejdet på en individuel handlingsplan set som
en løbende proces; som et konstant element, der finder sted over hele kursets varighed, dvs.
en deltager indsamler sine egne ideer, stammende fra de opnåede erfaringer i løbet af
kurset, og diskuterer dem i små grupper eller med underviseren. Individuel vejledning kan
ledsage udførelsen af individuelle øvelser eller tilbydes i løbet af den sidste time af
undervisningen eller i løbet af pauserne. Ved slutningen af kurset gives deltagerne en
opgave om at udvikle en individuel handlingsplan. Det er ikke præcist udspecificeret, hvor
detaljeret og konkret planen skal være, og derfor er det bedre ikke at bruge det tidligere
forberedte skema. Dernæst taler træneren med hver deltager og forklarer, hvad hans/hendes
faktiske evner og barrierer er og hjælper ham/hende med at forberede en realistisk plan.
E) Kursusevaluering
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Kurset bliver evalueret ved dets slutning. Deltagerne er de evaluerende parter af kurset.
Både verbal og skreven evaluering planlægges. I løbet af kursets evaluering tager
deltagerne dets indhold, træneren, andre deltagere og sig selv betragtning. Et møde mellem
kursusdeltagerne anbefales også en måned efter fuldførelsen.

4.3 Varighed
Inspirationskurset er en kort form. Hvis en meget intensiv arbejdsindstilling antages – er
mindstetiden, der er brug for til at fuldføre kurset, tre dage.

4.4 Formål
Formålet med inspirationskurset er at generere motivation hos deltagerne til en mere aktiv
tilgang til deres faglige/professionelle fremtid. Kurset har også følgende mål:
 At motivere dets deltagere til at holde sig aktive og vedligeholde et forhold til
arbejdsmarkedet, mens de er uden job. For at opnå dette mål bør deltagerne nå frem
til den konklusion, at ændringen i deres situation kun er mulig via bevidst og
beslutsom brug af deres eget potentiale for handling.
 At gøre deltagerne bevidste om deres potentiale for handling, om deres rettigheder
og forpligtelser og at informere dem om mulighederne for at lære, ændring af
kvalifikationer, etc. Dette bliver gjort på baggrund af nuværende lovgivning og lokale
og regionale muligheder for læring og beskæftigelse.
 Styrkelse af bevidstheden om, og forståelsen af, en selv og den omgivende verden.
Deltagernes erfaringer bliver behandlet i den psykologiske og sociale kontekst ved at
understrege deres eget potentiale for handling og ved at vise dem
omstændighederne omkring arbejdsløshed.
 At gøre deltagerne opmærksomme på behovet for at tage ansvar for sig selv og sit liv
såvel som på betydningen af parathed til forandring og opretholdelsen af motivation til
livslang læring.

4.5 Netværk
Der er ikke noget netværk af deltagere/brugere af det præsenterede værktøj. Kursuslederne
er som regel erhvervstræningsvejledere. Polske erhvervstræningsvejledere kan være
tilknyttet en af de to landsdækkende organisationer:
 Den
Polske
Sammenslutning af
Skoler
og
Erhvervstræningsvejledere
(http://www.sdsiz.pl/)
 Det Nationale Forum for Livslang Vejledningspolitik (http://www.doradztwokariery.pl/)

4.6 Succeskriterier
4.6.1 Mål
Målet med inspirationskurset er at motivere dets deltagere til en mere aktiv tilgang til deres
faglige/professionelle fremtid.
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4.7 Benchmarks








Antallet af inspirationskurser inden for en specificeret periode
Antallet af kursusdeltagere
Antallet af udviklede individuelle handlingsplaner
Antallet af indsendte jobansøgninger efter kurset er blevet gennemført
Antallet af folk, der er blevet beskæftiget
Antallet af virksomheder, der er registreret af kursusdeltagere
Antallet af kursusdeltagere, som efter kursusfuldførelsen, har påbegyndt
erhvervstræningsudvikling (eller re-kvalificering).

4.8 Slutmål
Deltagelse i kurset resulterer i ny beskæftigelse for deltageren, hans/hendes opstart af
virksomhedsaktivitet eller påbegyndelse af anden indbringende beskæftigelse.

4.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile
Arbejdsmetode med inspirationskursets deltagere bliver en naturlig del af det teoretiske
grundlag for erfaringsbaseret pædagogik. Erfaringsbaseret pædagogik repræsenterer en
sådan tilgang til læringsprocessen, i hvilken konkrete erfaringer bliver generaliseret og givet
en social sammenhæng. Erfaring beskrives som en aktiv, kreativ, reflekterende og bevidst
proces. Erfaring opnås via handling, og derfor er alle nye handlinger brugbare for at kunne
ændre ens egen situation væsentligt. Det er derfor vigtigt at få erfaringsindholdet for at kunne
være i stand til at analysere dem.
Målet med læringsforløbet er at opnå social tænkning i den forstand, at det er en evne til at
forstå ens egen subjektive og individuelle situation i den sociale situations kontekst såvel
som en evne til at kunne bevæge sig fra et individuelt synspunkt til det sociale synspunkt, f.
eks:
 Evne til at se forholdet mellem husholdningsbudget og national økonomi
 Evne til at forstå forholdet mellem ens egen personlige og individuelle
levnedsbeskrivelse og historie
 Evne til at se forholdene mellem individuel og personlig erfaring ved at være
arbejdsløs og sociale årsager og virkninger ved arbejdsløshed
UDVALGTE METODER
1) Analysemetoden for livshistorien (autobiografi)
Udgangspunktet for denne metode er minder fra ens eget liv. Ved at lytte til andres
erindringer kan man genkalde sig sine egne minder, som kan generaliseres og præsenteres i
sociale sammenhænge. Metoden begunstiger introduktion af en historisk dimension på en
sådan måde, at individuelle levnedsbeskrivelser kan analyseres i forhold til den sociale
udviklings baggrund. En mindre individuel historie illustrerer en omfattende historie.
Grundet den begrænsede tid anbefales det, at specificere temaet for erindringerne allerede i
introduktionsfasen. Hvis, for eksempel, man analyserer emnet om “opvækst og
socialisering”, er det tilrådeligt at begrænse diskussionen til barndomsminder med reference
til en given persons opvækst.
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Arbejdet udføres i grupper på fire eller fem personer, hvor hver person tager “en tur ned ad
mindernes vej” og genkalder sig sit livs minder med hensyn til f. eks skole, familie og
arbejde. Andre deltagere kan stille spørgsmål. Når alle har fortalt deres historie, bliver en
person i hver gruppe valgt. Denne person skal fortælle, hvordan billedet af et givet minde har
ændret sig med start fra barndommen til slutningen på nuværende tidspunkt. Deltagerne kan
udvikle materiale fra interviews i artikelform, på båndoptagelse, etc.
Resultaterne af arbejde i små grupper præsenteres for hele gruppen, som sammen kan
vælge det emne, de vil arbejde på. Det er vigtigt at diskutere emnerne ud fra et langsigtet
perspektiv og opfatte dem i den sociale udviklings sammenhænge.
2) Rollespil
Denne metode kan hjælpe med at afsløre nogle bredt forståede kvalifikationer, som
deltagerne ikke er klar over, de besidder. Rollespillet kan fokusere på to forskellige områder:
 Roller spillet af deltagerne (roller kan skitseres på forhånd; dialoger mellem
karaktererne bliver ikke bestemt tidligere)
 Situationer, som bliver opført af deltagerne (hvad, der skal bestemmes, er den
situationsmæssige sammenhæng af plottet, og hvilke karakterer, der er brug for)
Det er altafgørende for begge sider, at underviseren definerer målet med rollespillet (hvad
deltagerne skal lære) helt ved begyndelsen.
Inspirationskurser bruger denne metode:
 Til præsentationen af jobinterviews
 Som et værktøj i arbejdet med kommunikation og kropssprog
 Til præsentationen af gruppearbejdsresultater
 Som et udgangspunkt til at kunne løse konflikter i en gruppe
 Til at demonstrere viden opnået af deltagerne
Både deltagerne og underviseren kan være skuespillere i rollespillet. Hvis sidstnævnte
deltager i rollespillet, kan han/hun have hovedrollen og på denne måde kontrollere
rollespillet. En god ide er, at have nogle kursusdeltagere som observatører, som så skal
analysere rollespillet. Eftersom deltagerne ikke spiller sig selv, men andre mennesker, vil
forløbet ikke blive “farligt” i den forstand, at det relaterer til dem personligt.
Ved uddelingen af roller skal underviseren være forsigtig ikke at give deltagerne de roller, der
er identiske med deres personligheder. For at distancere sig selv fra de roller, der spilles,
kan deltagerne tegne billeder af de karakterer, de skal spille.
De følgende dele kan kendetegnes i rollespillet:
 Emnet, der arbejdes på, f. eks præsentation af en konflikt i en gruppe
 Specificerede forventninger overfor skuespillere og observanter
 Rigtigt rollespil
 Resume: Hvis målet var klart i starten og det blev fastsat, hvad deltagerne skal lære,
hvad opmærksomheden skal være på, så vil forløbet med resumeet blive simpelt
Resumeet kan arrangeres på følgende måde:
 Skuespillere fortæller, hvad de følte, mens de spillede deres roller
 Observanter deler deres observationer
 Generel diskussion over skuespillet
 Diskussion om hvordan man kan få fordel af det i fremtiden ud fra den erfaring, man
har fået via rollespillet
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3) Fremtidens smedje
Fremtidens smedje er en workshop, i hvilken ens fremtid “bliver smedet”. Det er en form for
arbejde, hvor udgangspunktet er et emne, der er væsentligt for deltagerne. Der er mange
varianter af denne metode – alt fra endags-workshops til undervisning, der dækker hele
læringen. De karakteristiske egenskaber, de alle har til fælles, er, at i løbet af deres
workshops vil deltagerne undergå et forløb, der starter med kritikfasen, efterfulgt af utopia og
til sidst, når de frem til en handlingsfase. Fremtidens smedje består af fire faser.
Underviseren sørger for, at de regler, der er specifikke for hver og en af dem, bliver holdt øje
med.
Præsentation af metoden: Metoden og dens regler præsenteres for deltagerne.
Papirark hænges på rummets vægge på en sådan måde, at man gør dem synlige for alle.
Kritikfase: Idet man tager det emne/problem op, som man i fællesskab er blevet enige om
som udgangspunktet, formulerer deltagerne kritiske bemærkninger i form af slogans, ord
eller sætninger, der refererer til det. Lederen stiller deltagerne et spørgsmål – hvad gør dig
utilfreds, hvad kunne du godt tænke dig at kritisere?
Svar skrives ned på papirerne, der hænger på væggene. De må ikke kommenteres højt. Når
alle ideer er udtømte, eller når den tilskrevne tid er gået, kan lederen af smedjen sammen
med deltagerne indsamle kritiske bemærkninger og dele dem ind i tematiske grupper.
Så gives hver deltager fem point, som han/hun skal fordele på disse ord/sætninger, som
han/hun synes er værd at tage i betragtning. De termer, der bliver tildelt flest point, bliver
emner, der bliver arbejdet på i utopia-fasen.
Lederen kan stille spørgsmål: - hvilke udsagn er mest relevante for dig, hvilke af dem skal vi
arbejde på?
Utopia-fasen: Ord/sætninger bliver lavet om til modsatte termer, der har en positiv
dimension/betydning. Vi hænger papir på væggen, som deltagerne skriver ord på, der
refererer til det emne, der er kommet ud af den foregående fase. Udtalte kommentarer er
heller ikke tilladt her. Hovedopgaven for den person, der har ansvaret for smedjen, er at
stimulere fantasien, at skabe en god atmosfære og at sikre at fantasien ikke begrænses af
noget. I denne fase er selv de mest usandsynlige løsninger værd at overveje. Når påfund er
udtømt, eller den afsatte tid er ved at slutte, gives hver deltager fem point igen. Han/hun
fordeler dem på de termer, som han/hun ønsker at arbejde på i implementeringsfasen.
Lederen kan stille spørgsmålet: - hvad drømmer vi om, hvordan ønsker vi, at den ideelle
situation ser ud?
Implementeringsfasen: Udgangspunktet for denne fase er det problem, der blev valgt i
utopia-fasen. Deltagerne skriver ændringsforslag og handlinger ned på de stykker papir, der
hænger på væggen. Når den fastsatte tid er gået, får hver deltager igen fem point og fordeler
dem på de forslag, som han/hun ønsker at behandle som et udgangspunkt for videre
handling. Det forslag, der er tildelt flest point, bliver det emne, der bliver emneområdet for
videre arbejde. I denne fase rationaliserer deltagerne ideerne, der opstod i utopia-fasen. Til
sidst standardiserer de deres position og udvikler en foreløbig implementeringsplan.

4.10 Værktøjets herkomst
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

4.11 Noter
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5. Informativ snak
5.1 Målgruppe
Arbejdsløse personer, der søger beskæftigelse ved kun at sende skrevne ansøgninger.

5.2 Rammearbejde
5.2.1 Beskrivelse af værktøjet
Informativ snak er en workshop organiseret af Jobformidlingen for en bestemt gruppe
arbejdsløse, der har problemer med at finde beskæftigelse. Det maksimale antal personer i
denne workshop er 15. Tilstedeværelse ved disse møder er obligatorisk. Ethvert fravær af en
deltager skal begrundes tilfredsstillende (en seddel fra lægen, et stempel fra en statslig
instans, etc.) Hvis et fravær ikke er begrundet, kan det være grund til at fjerne personen fra
henholdsvis arbejdsløshedsregisteret og Jobformidlingen. Denne workshop holdes på det
Nationale Ressourcecenter for Erhvervsvejledning (NCIPS).
I denne workshop udfylder deltagerne først et spørgeskema, hvor de beskriver en
informative snak og siger, hvis og hvorfor det er nødvendigt. Lederen skriver adskillige svar
på tavlen og diskuterer spørgeskemaet med deltagerne. Deltagerne bliver derefter delt op i
to grupper og laver en planche over indholdet i en god jobansøgning. Lederen giver også
nogle gode råd om en informativ snak. Derefter ser de en optagelse med et eksempel på en
informativ snak. Den næste øvelse er rollespil i par, hvor de laver et telefonopkald til
arbejdsgiveren. De diskuterer øvelsen, og ved slutningen af workshoppen reflekterer de
over, hvad de har lært.

5.3 Varighed
Varigheden af workshoppen er 120 minutter. Den omfatter kun et møde.

5.4 Formål
Formålet med workshoppen er at undervise arbejdsløse i at udføre et telefonopkald, så de
kan bruge denne færdighed udover kun at skrive ansøgninger. Samtidig er formålet, at
motivere deltagerne til at melde sig til andre workshops, som organiseres af Jobformidlingen.

5.5 Netværk
Jobformidlingen registrerer deltagerne i denne workshop. Denne registrering bliver gemt i et
computerprogram, og kun medarbejdere ved Jobformidlingen har adgang til programmet.

5.6 Succeskriterier
5.6.1 Mål
Målet med workshoppen er, at hjælpe de arbejdsløse med at bruge telefonopkald som en af
de måder, hvorpå man aktivt kan søge beskæftigelse.
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5.7 Benchmarks
Udgangspunktet for denne workshop er, at hjælpe deltagerne til at bruge både skrevne
ansøgninger såvel som telefoniske til at kontakte arbejdsgiveren med for at arrangere et
jobinterview, underforstået at de har bedre chancer for beskæftigelse.

5.8 Slutmål
For personer, der deltager i denne workshop, er det lettere at finde beskæftigelse, da de
opnår en masse ny viden, der kan hjælpe dem til at finde et job.

5.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile
Det maksimale antal personer, der kan deltage i en sådanne workshop, er 15. Diverse
arbejdsmetoder bruges:
 Individuelt arbejde
 Gruppearbejde
 Rollespil
 Arbejde i par
 Diskussioner over diverse emner
 Præsentationer

5.10 Værktøjets herkomst
School Center Ptuj – www.scptuj.si

5.11 Noter
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6. Jobkredsløb – forbedrede muligheder for unge mennesker
6.1 Målgruppe
 Unge frafaldne elever fra VET-skoler (erhvervstræningsskoler)
 Ikke-registrerede unge mellem 15-20 år
 Langtids arbejdsløse unge – som ikke har fundet beskæftigelse inden for deres
erhverv (indtil 26 år)

6.2 Rammearbejde
6.2.1. Beskrivelse af værktøjet
Udvælgelseskriterier:
 Informer de potentielle kandidater
 Udvælgelse af integrering i programmet i overensstemmelse med
beskæftigelsesplanen
 Viden og erfaring ved at indtræde i programmet
 Udformning af de individuelle programmer i løbet af træning i overensstemmelse med
planlagt erhvervsmæssig karriere
Testfase:
 Udformning af programindholdet og færdigheder til individuelle job
 Backup-informationssystemopsætning
 Udvikling af konsulentarbejde i træning på en arbejdsplads
 Psykosociale programmer
 Undersøgelse og tilpasning ved virksomhederne af behov for et træningsprogram til
træning på en arbejdsplads
Teoretisk del af træningsindhold:
 Opstartstestfase, der samler målgruppen, med fokus på de teoretiske emner
 Protokol /adfærdsforskrifter /rettigheder og pligter
 Mainstreaming af tilegnelse af bløde færdigheder/udvikling
 Personlig computerviden (word, excel, Internet, e-mail)
 Jobtræning
Praktisk del af træningsindhold:
 Få erfaringer i første job i kredsløbet
 Skift mellem to og tre job inden for to-tre måneder
 Individuel hjælp med at finde videre aktiviteter for hver deltager

6.3 Varighed
Teoretisk del: En måned, varigheden for det praktiske program er to-tre måneder

6.4 Formål
Formålet med jobkredsløbstræningen på en arbejdsplads er:
 Første rigtige arbejdserfaringer
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Arbejdserfaringer til flere job
Mere selvtillid
Individuel adgang
Godt samarbejde med arbejdsgivere
Individuel hjælp fra mentorer i virksomheder
Computerviden og færdigheder til bedre kommunikation
Færdigheder til motivation
Færdigheder til at finde et job
Større mulighed for at få et permanent job, etc.

6.5 Netværk
I dette program er vi forbundet med “den rigtige verden”, som sikrer, at vores deltagere får
den viden, der midlertidigt søges efter på arbejdsmarkedet:
 Samarbejde med 30 virksomheder og eneforhandlere
 Praktisk træning i virksomheder – to-tre måneder
 Udførelse af opgaver for virksomhederne

6.6 Succeskriterier
6.6.1 Mål
Målene er:
 Reelt arbejde, som opstår i virksomheden
 Udført af praktikanter
 Grundet praktisk orientering og autentisk virksomhedsmiljø
 Arbejdsopgaver fører til effektiv lærings- og arbejdsresultater
 Hovedtræningsmetoden på arbejde
 Træning på en arbejdsplads passer til håndværk og størstedelen af mindre
virksomheder, workshops for træningen til praktikplads og workshops for praktisk
træning

6.7 Benchmarks
Praktisk erfaring i reelle virksomheder og arbejdserfaringer til flere job giver deltagere flere
muligheder for at få permanent arbejde.

6.8 Slutmål
Deltagelse i “Jobkredsløbs-programmet” giver praktisk arbejdserfaring, som øger deres
muligheder for at finde et job på arbejdsmarkedet. I den nye beskæftigelse af deltageren,
hans/hendes start af virksomhedsaktivitet eller begyndelse af anden indbringende
beskæftigelse.
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6.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile
Undervisnings- og diskussionsmetoder:
Diskussionsmetoden hjælper med at undervise i materiale, men den udvikler også
tankeprocessen, fremmer en positiv holdning over for at lære og udvikler personlige
færdigheder.
Gruppering:
Organisatoriske arrangementer placerer deltagere sammen i grupper for at fremme
læringsvilkårene. Samarbejdende læringsgrupper placerer deltagere med forskellige evner
sammen, så de kan hjælpe hinanden.
Tutorarbejde:
Behovet for tutorarbejde har tendens til at opstå, når andre undervisningsmetoder har fejlet,
eller deltagere har behov for yderligere instrukser om det bestemte emne.
Teamwork:
Fremmer sociale kompetencer mærkbart. Praktikanter af forskellig alder og niveau i viden
trænes i heterogene grupper.

6.10 Værktøjets herkomst
Univerzitetni rehabilitaccijski institut – www.ir-rs.si

6.11 Noter
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7. Jobklub
7.1 Målgruppe
Deltagere i Jobklubben kan være voksne personer af forskellig alder: Dimittender, personer
med mange års arbejdserfaring, personer, der har mistet deres job for få dage siden,
personer, der ikke har arbejdet i årevis og ønsker at komme tilbage på arbejdsmarkedet
såvel som personer, der leder efter deres første beskæftigelse. Deres fælles kendetegn er
det lave niveau af færdigheder i forbindelse med at håndtere arbejdsmarkedet.

7.2 Rammearbejde
7.2.1. Beskrivelse af værktøjet
Jobklubben er et sted, hvor træningsbegivenheder inden for området med aktiv jobsøgning
holdes. Enhver person, som ønsker at finde et job, opnår viden og støtte til at hjælpe med at
finde et job. Inden for polske realiteter fungerer jobklubben hovedsagligt i Jobformidlingens
offentlige struktur.
Deltagerne kommer til klubben dagligt, tjekker de nye jobtilbud, ringer til arbejdsgiverne,
afrapporterer om den foregående dag, bruger individuel vejledning fra den såkaldte
Jobklubleder 1, øver sig to og to på deres jobinterviewfærdigheder, opdaterer deres
jobsøgningsstrategier, skriver motiverende breve, udveksler erfaringer, jobtilbud og støtter
hinanden.
Organisation
Grundlæggende tekniske forhold skal opfyldes for, at Jobklubben kan fungere effektivt. For
det første er der brug for en passende beliggenhed til klubben. De optimale forhold vil betyde
et stort lokale, hvor gruppeundervisningen kan holdes, og mindst et yderligere lokale, som
kan bruges som ”backup” for klubben. I dette lokale kan lederen have hjælpemateriale,
dokumentation om træning, etc. og lederen kan også mødes individuelt med tidligere
deltagere, mens en anden gruppe kan have undervisning i det store træningslokale.
Det grundlæggende udstyr til Jobklubbens hovedtræningslokale inkluderer sædvanligvis
(udover møblement, tavle og kontorartikler) et kamera, TV og en videoafspiller, der bruges til at
se præsentationer og scener, der er optaget i løbet af træningstimer. Deltagerne skal have
adgang til en fri telefon (den skal dog overvåges) og en PC med printer, så man kan være i
stand til at forberede sine jobsøgningsdokumenter. Jobklubben skal også have: Nuværende
aviser med opdaterede jobtilbud, telefon- og adresseregister, lister over hjemmesider, hvor de
mest vigtige informationer til jobsøgende og jobtilbud står, såvel som bogligt materiale om
jobsøgningsteknikker, arbejde på ens egen udvikling og om ens egen virksomhedsaktivitet.
Deltagerne skal have permanent adgang til Internettet, der tillader dem at søge jobtilbud og
anden brugbar information på løbende basis.
Det er vigtigt at skabe en “varm atmosfære” i klubben, som vil hjælpe deltagerne til at holde sig
friske igennem mange timers undervisning. (f. eks mulighed for at få kaffe og te sammen).
Lederen bør have ubegrænset adgang til en computer og en kopimaskine. Computeren tillader
lederen løbende at forberede nyt materiale til deltagere, og kopimaskinen gør, at man kan lave
et passende antal kopier til undervisningen.

1

Jobklubbens leder kan være en person, der færdiggører en specialisttræning og opnår licens udstedt af
Beskæftigelsesministeriet.
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Det tilrådes, at Jobklubben har en overhead projektor eller en computer projektor til
multimediepræsentationer. Dette gør, at lederen kan præsentere indhold på en attraktiv måde
og hurtigt vende tilbage til specifik information, som letter sammenhængen af indholdsdele.

7.3 Varighed
Træning i Jobklubben varer i tre uger. I løbet af de første to uger bliver der holdt træningstimer.
Den totale varighed er 40 timer. Træningstimer bør gives i løbet af 10 sammenhængende
arbejdsdage (3-5 timer pr. dag). I løbet af den periode tilegner deltagerne sig teoretisk viden og
udvikler praktiske færdigheder i at søge arbejde.
Den tredje uge er afsat til aktiv jobsøgning af deltagerne og praktisk afprøvning i at øve ny
opførsel, nye metoder og teknikker, der er lært i løbet af træningen. Den fulde tid, der er afsat
til samlede møder med lederen og med andre medlemmer af gruppen i løbet af den tredje uge,
er sat til cirka 15 timer. Tiden til individuel handling, der skal varetages af de individuelle
deltagere, er ubegrænset.

7.4 Formål
Jobklubben er det eksterne værktøj, som tilbyder støtte til praktikanter i deres fremtidige
karriereplanlægning. I den endelige fase bliver de også tilbudt hjælp med at kontakte
virksomheder for at kunne finde ny beskæftigelse.

7.5 Netværk
Det er meget hjælpsomt, når den institution, der står for Jobklubtilbudene kører en database
over folk, der benytter sig af deres hjælp. Dette giver mulighed for at analysere effektiviteten af
Jobklubaktiviteterne og følger deltageres videre held (f. eks succeshistorier og eksempler på
dårlig træning).

7.6 Succeskriterier
7.6.1. Mål
Træning i Jobklubben forventes, at gøre deltagerne klar til intens og effektiv jobsøgning så de
efter fuldførelsen af kurset er i stand til at:
 Definere og analysere det lokale arbejdsmarked
 Definere og sammenligne deres styrker med de muligheder, der tilbydes af
arbejdsmarkedet
 Anvende diverse teknikker til jobsøgning
 Forbedre deres færdigheder inden for området med at tage beslutninger og
implementere dem. Både indholdet af træning og måden, hvorpå den udføres, er
ment som en styrkelse blandt klubdeltagerne af troen på egne færdigheder og evnen
til at styre sit eget liv. Slutteligt, skulle de aktiviteter, der foregår i Jobklubben, gerne
resultere i at ny beskæftigelse
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7.7 Benchmarks
Diverse metoder til at måle effektiviteten af klubbens arbejde bruges. De mest brugte er:
 Antallet af personer, der har fundet beskæftigelse (eller er påbegyndt videre
uddannelse) efter træningen
 Antallet af personer, der har færdiggjort træning i forhold til antallet af personer, der
påbegyndte træningen
Disse udgangspunkter forudindstiller det fulde antal personer, der har modtaget hjælp – uden
at analysere hvem deltagerne var, i hvilken grad de tilegnede sig indholdet af træningen, og
hvor aktive de var i løbet af klubundervisningen. Naturligvis ønsker hver leder at vide, om
hans/hendes arbejde skaber de forventede resultater. Effektivitet af træningen, forstået på denne
måde, kan vurderes ved at observer de enkelte deltageres involvering, og det niveau, hvorpå de
udfører deres specifikke opgaver, og dernæst ved at sammenligne disse med deres succes i
søgningen efter beskæftigelse.

7.8 Slutmål
Deltagelse i Jobklubbens aktiviteter resulterer i deltagerens nye beskæftigelse, hans/hendes
opstart af virksomhedsaktivitet eller varetagelse af anden indbringende beskæftigelse.

7.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile
Træning i Jobklubben er i gruppeundervisningsform. Gruppens størrelse bør være mellem otte
og tolv personer. Forskellige arbejdsmetoder anvendes:
 Case study
 Diskussion
 Kameraoptagelse af øvelser
 Kreativ tænkning (brainstorming, brugen af analogier, metaforer og fantasi)
 Individuelle konsultationer
 Gruppearbejde
 Præsentation
 Arbejdsobservering
 Spil, rollespil
 Forelæsning, mini-forelæsning
Jobklub undervisningsbog – undervisningsstruktur:
Session 1.
Velkommen til Jobklubben!
Session 2.
Arbejdsmetoder i Jobklubben
Session 3.
Reaktion på tabet af et job
Session 4.
Analyse af fiasko med jobsøgningen
Session 5.
Læring og kraften bag kreativ og positiv tænkning
Session 6.
Opdagelse af ens egne talenter og potentiale.
Session 7.
Status over færdighederne, evnerne og erhvervsmæssige anlæg
Session 8.
Arbejdsmarkedet – myter og realitet
Session 9.
Egen virksomhed – er jeg egnet til dette?
Session 10. Din handlingsplan
Session 11. Jobansøgningsdokumenter
Session 12. Interpersonelle færdigheder
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Session 13.
Session 14.
Session 15.
Session 16.
Session 17.
Session 18.
Session 19.
Session 20.

Gennemslagskraft i jobsøgningen
Søgning af jobtilbud
Indledende samtale med den potentielle arbejdsgiver
Telefonsamtale med den potentielle arbejdsgiver
Jobinterview
Hvordan du holder ved din plan, og hvordan du bliver immun over for fiasko
Det nye job
Fuldførelse af træningen

7.10 Værktøjets herkomst
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

7.11 Noter
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8. Jobmesse
8.1 Målgruppe
1. målgruppe
Traditionelle beskæftigelsesvirksomheder (virksomhedsrepræsentanter: afdelingsleder,
mentor, administrerende direktør, personalechef), som på nuværende tidspunkt søger nye
medarbejdere
 Bemandings- og jobformidlinger
 Virksomheder, der ikke rekrutterer på nuværende tidspunkt, men som er
interesserede i længerevarende virksomhedsrelationer eller samarbejde
2. målgruppe
 Alle deltagere og jobsøgere, der er praktikanter i et af uddannelsesområderne på
tidspunktet for virksomhedspræsentationen

8.2 Rammearbejde
8.2.1 Beskrivelse af jobmessen
Jobmessen – som finder sted i træningsorganisationen – er et ansigt til ansigt-møde, som
både praktikanter og virksomheder er inviteret til for at kontakte hinanden på i en åben og
venlig atmosfære for henholdsvis jobansøgning og jobrekruttering. Denne platform har til
formål at give praktikanter en mulighed for at komme til at kende virksomheder, lære om
ledige stillinger og jobkrav og til at finde ud af, hvem kontaktpersonerne er. Til gengæld
tilbydes virksomhederne en mulighed for en præsentation, som gør dem i stand til at blive
bedre kendt blandt praktikanter og til at rekruttere passende personale såvel som til at
modtage støtte til rekrutteringen.
Den anden del er tilegnet besvarelse af spørgsmål fremsat af deltagerne vedrørende
præsentationen/virksomheden/ledige stillinger/ansøgningsdetaljer/etc. Det tilrådes, at lade
deltagerne sammensætte en liste med spørgsmål i løbet af de forberedende snakke, så
spørgetiden kan gennemføres let og med en vis grad af bibeholdelse af anonymitet.
Jobsøgernes personlige netværk bør derfor blive udvidet og styrket, hvor det potentielle mål
er at opnå beskæftigelse efter træningen via denne kontakt.

8.3 Varighed
Forberedende arbejde:
Det tager omkring fem hele arbejdsdage at forberede en sådan præsentation og består af:
 Indledende undersøgelse og kundeerhvervelse
 Den overordnede koordinering med deltagere, trænere og tutorer
På den anden side forventes deltagerne at indsamle relevant information på Internettet eller
via andre offentlige kanaler for at forberede sig selv på at stille spørgsmål i den forestående
præsentation.
Udførelse:
Jobmessen finder sted to til tre gange om året, og dens gennemsnitlige varighed er seks til
syv timer. Hyppigheden af sådanne begivenheder afhænger også af
arbejdsmarkedssituationen.
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Refleksion:
Samlet set er der brug for endnu to timer til at tale med deltagerne efter begivenheden. Efter
præsentationen bliver deltagerne opfordret til at reflektere over præsentationens indhold,
over videre skridt, der kan tages, og over egne konklusioner (betydning af udsagn) sammen
med eksterne træningstutorer.

8.4 Formål
Det er målet med jobmessen at skabe yderligere jobmuligheder for praktikanterne. På
jobmessen bliver de givet muligheden for at kontakte virksomheder direkte og for at ansøge
om et job på stedet. Jobmesser muliggører rekrutteringsprocessen for virksomheder, da
direkte samtaler gør det lettere at vurdere kvaliteten af træningsporteføljen.
Jobmesser er et udgangspunkt for virksomheder og praktikanter til at lære om hinanden. De
giver en mulighed for at undersøge forudsætninger for beskæftigelse såsom: Passer
virksomhedens erhvervsaktivitet, dens beliggenhed/krav/karrieremuligheder til praktikantens
interesser/planer? Træningsorganisationen modtager vigtig feedback på, i hvilken grad
praktikanternes opførsel/kvalifikation/indstilling passer til virksomhedens krav.
Generelt tilbyder jobmessen muligheder for at skabe tættere kontakt mellem virksomheder
og træningsorganisationen, som efterfølgende bliver til en vigtig kontakt, når ledige stillinger
og/eller praktikpladser er frie.

8.5 Netværk
Virksomheder, som succesfuldt har rekrutteret nyt personale på en jobmesse, vil have et
incitament til at holde kontakten og samarbejde med træningsorganisationen igen.
Begivenheden selv er en ideel ramme til at netværke, da eksisterende kontakter kan øges,
og nye kontakter kan opstå.
Derudover er det støttende og hjælpsomt, hvis organisationen administrerer en database
indeholdende alle virksomhedskontakter, der står som værende blandt organisationens
klienter. Disse virksomheder bør inviteres til begivenheder jævnligt. Ydermere bliver
virksomheder, der skaffer erhvervsrettede praktikpladser kontaktet og spurgt om deres krav
og/eller villighed til at holde en virksomhedspræsentation. Sideløbende med disse netværk
bør netværk, bestående af tidligere praktikanter, der optræder som multiplikatorer og/eller
mentorer i virksomhederne, oprettes.

8.6 Succeskriterier
8.6.1 Mål
Deltagelse:
 Et af de vigtigste succeskriterier for regelmæssig deltagelse af relevante
virksomheder i jobmesser er kvaliteten af SZF-praktikanter
 Infrastruktur/støtte/catering er vigtige succeskriterier, som ikke skal undervurderes
 Begivenheden er gratis
 Det er en målbar succes, hvis en virksomhed deltager for anden gang/gentagne
gange i jobmessen
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Ansættelse:
 Virksomhedens behov for at finde personale kan mødes (målbart via feedback fra
virksomhederne)
 Praktikanter har fundet nye job (målbart via feedback fra virksomhederne og
feedback fra SZFs tekniske afdelinger)

8.7 Benchmarks
Antal jobmesser pr. år
Kvalitet og mængde af de nye jobansættelsestilbud
Sammenhæng mellem de ledige stillinger og træningsprogrammet
Antal deltagere pr. jobmesse
Hvor mange deltagere, der henholdsvis skrev jobansøgninger og blev inviteret til et
jobinterview?
 Hvor mange deltagere, der har haft succes med jobsøgningsprocessen og som har
fået beskæftigelse i virksomhederne?







8.8 Slutmål
Jobmesserne har en begrænset varighed og er en lukket enhed, der er organiseret
uafhængigt af andre aktiviteter. Ikke desto mindre kan jobmesser være en opfølgning på,
eller et sammenfald med, et antal andre værktøjer, f. eks jobansøgningsundervisning,
administration af ansøgninger eller eksterne træningsmoduler. I princippet er gruppen af
muligheder succesfuldt afsluttet, når ansøgeren er blevet tilbudt eller har fundet et passende
job.

8.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile
Forberedende arbejde:
Der tilbydes støtte til deltagere ved at forberede dem systematisk på de virksomheder, der
deltager i jobmessen, og ved at gøre dem mere indsigtsfulde (Internetsøgning – hvilke åbne
spørgsmål er der?, sammensætning af en liste med spørgsmål). Disse forberedelser gøres i
åbne diskussionsrunder men også i workshops og uafhængige instruktioner.
Praktikanter har brug for at blive opmuntret til aktivt at deltage i deres egen
ansøgningsproces via uafhængig instruktion. Uden at tage en rolle i deres egen
ansøgningsproces bliver praktikanter afhængige af deres tutorer/trænere/rådgivere eller,
mere generelt, af organisationen og kommer bagud i uafhængig tankegang, argumentation,
kritisk tænkning og problemløsningsevner.
I diskussionsrunderne hjælper diskussionerne med til at udvikle tankeforløbet, fremme en
positiv holdning over for ansøgning og med at udvikle interpersonelle færdigheder.
Gruppediskussioner støtter interaktion mellem praktikanter, hvis færdigheder, holdninger og
interesser er forskellige, og tillader praktikanterne at bruge demokratiske
lederskabsfærdigheder til at styre retningen af deres diskussioner og deltagelse. På denne
måde hjælper diskussionstimer praktikanter med at udvide deres viden via et højere niveau
af uafhængig tankegang og med at udvikle et klart billede af deres fremtidige muligheder.
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Udførelse af jobmessen:
Starten på jobmessen bliver markeret med en præsentation af repræsentanterne for
virksomhederne med nogle visuelle hjælpemidler såsom PC, videobånd eller plancher i
deres messestand. Repræsentanterne for virksomhederne illustrerer potentialet og de –
enestående – detaljer ved virksomheden. Da disse præsentationer i de fleste tilfælde er
næsten ligesom salgstaler, skal praktikanterne være opmærksomme på indholdet og
forvente at stille (kritiske) spørgsmål til repræsentanten/-erne. Praktikanterne får muligheden
for også at mødes til individuelle aftaler med virksomhedsrepræsentanten for at klarlægge
deres personlige situation, ressourcer, interesser og videre muligheder. Disse individuelle
møder holdes i en privat og tillidsvækkende atmosfære i messestandene.

8.10 Værktøjets herkomst
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

8.11 Noter
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9. Jobsøgningsteknikkursus
“Jobsøgningsteknikkursus” inden for rammearbejdet med erhvervstræningsprogrammer til at
støtte personer, der står over for problemer med at få adgang til arbejdsmarkedet.

9.1 Målgruppe
Henvendt til:
 Arbejdsløse personer, dimittender fra den obligatoriske
uddannelse/ungdomsuddannelse eller dimittender af tredje grad med eller uden
forudgående arbejdserfaring

9.2 Rammearbejde
9.2.1 Beskrivelse af værktøjet
Personer, der vælger at deltage i erhvervstræningskursus, kan nyde godt af cirka 10-20
timers obligatorisk vejledningskursus i grupper om emnet “jobsøgningsteknikker”
Emnet “jobsøgningsteknikker” inkluderer træning i:
 Erhvervstræningsorientering og udvælgelse af karrierevej
 Opklaring af styrker og svagheder
 Forberedelse af et CV
 Forberedelse til et interview
 Forberedelse til aktiv søgning efter beskæftigelse og jobsøgningsteknikker
 At gøre e-service til jobsøgning
 Assistance til udviklingen og opstarten af egen virksomhedsaktivitet

9.3 Varighed
Træningsforløbet er ret intensivt og varigheden af uddannelsen er cirka 10-20 timer pr. uge
(maks. fem timer pr. dag).
Hvis værktøjet bliver integreret i et erhvervstræningsprogram, så fortsætter praktikanterne,
efter fuldførelse af den teoretiske træning i undervisningslokalet, med praktisk træning i
virksomhederne med mentorer fra virksomhederne og i samarbejde med vejledere, der er
valgt af erhvervstræningsorganisationerne.

9.4 Formål
(Med reference til definitionen):
Hovedformålet med dette eksterne træningsværktøj, der er nævnt ovenover, er at spille en
nøglerolle og ikke kun fremme kommunikations- og egenpræsentationsfærdigheder, viden,
og kvalifikationen generelt, men også i at vurdere praktikantens kompetencer
(personlige/sociale), såvel som, hvis integreret i træningskurset, i at få arbejdserfaring via det
eksterne træningsforløb i de samarbejdende virksomheder og eventuelt en stilling i den
virksomhed, der trænes i.

9.5 Netværk
 Med hensyn til netværk bør det her nævnes, at der er et netværk kaldet OAED
(Statens Arbejdsstyrke Beskæftigelsesorganisation), som de unge bør komme fra,
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fordi de registrerer alle arbejdsløse inden for området med deres erfaring og
kvalifikationer.
 Hvad angår tutorer og mentorer i Grækenland, skal de være akkrediterede af det
Nationale Godkendelsescenter for Fortsat Erhvervstræning (EKEPIS). For at sikre
kvaliteten af erhvervstræningskurser bruger EKEPIS evalueringskriterier og har
implementeret systemer til Godkendelse af Trænere i Fortsat Erhvervstræning. Alle
erhvervstræningstutorer/-mentorer
kommer
fra
netværket
Nationalt
Godkendelsescenter EKEPIS. I tilfælde af at mentorer ikke kan godkendes af
godkendelsesorganisationen, må “mentorer” gerne komme fra personalet i den
samarbejdende virksomhed.

9.6 Succeskriterier
9.6.1 Mål
Et effektivt hold af erhvervs- og virksomhedsvejledere, mentorer og kursuskoordinatorer (hvis
integreret i et træningsforløb), som kan stå mål med de arbejdsløse deltageres behov og
mål, spiller en nøglerolle for at sikre det eksterne træningsværktøjs succes.
Praktikanter, på den ene side, bidrager til kvaliteten af “Jobsøgningsteknikkurset” ved at
sætte de grundlæggende målsætninger inden for kursets rammer både på et personligt og
på et gruppeorienteret niveau.
I løbet af “Jobsøgningsteknikkurset” tilpasser praktikanter deres mål i samarbejde med
erhvervs- og virksomhedsvejledere og koordinatorerne af træningsforløbet for at opnå
integrering af alle teknikkerne samt at tage dem i brug, så de bedre kan tilegne sig den
viden, de færdigheder og de holdninger, der er nødvendige for deres integration i
arbejdsmarkedet. Vi kan derfor drage den konklusion, at det generelle mål for
”Jobsøgningsteknikkurset” er at forbedre og fremme kommunikation og færdigheder inden
for egenpræsentation, viden og kvalifikationen generelt, såvel som at hjælpe resolut med at
vurdere deres personlige og sociale kompetencer.
Den mest korrekte måde at fremme/forbedre kvaliteten af “Jobsøgningsteknikkurset” er på
den anden side evalueringsprocessen, hvor interessenterne i programmerne (praktikanter,
erhvervs-/virksomhedsvejledere og programkoordinatorerne) evaluerer hinanden såvel som
sig selv. Ved hjælp af evaluering, enten den formative i løbet af træningsforløbet (på 30% og
70% af den totale varighed af træningsforløbet) eller den opsummerende (den sidste dag af
træningsforløbet), kan brugbare konklusioner udledes for at tilpasse målene og
implementeringsprocedurerne af ”Jobsøgningsteknikkurset”. Derudover bidrager en
opsummerende konklusion til endelige konklusioner og fremtidig forbedring.

9.7 Benchmarks
For at kunne sikre kursets kvalitet kan der derfor sættes nogle målbare kriterier såsom:
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Tabel 5
Kvalitetskriterier

1
2
3
4
5

Kriterier
Antal praktikanter, der har fuldført det specifikke
“Jobsøgningsteknikkursus” (får et certifikat)
Antal praktikanter, der er tiltrådt arbejdsmarkedet
Antal praktikanter, der har fået akkrediteret deres
færdigheder, viden (hvis krævet)
Praktikanters evaluering af deres trænere/mentorer
Komplet evaluering af kurset lavet af praktikanter og trænere

Mål
100%
15%
>30%
>8,5 (ud af 10)
>8,5 (ud af 10)

9.8 Slutmål
Deltagelse i kurset resulterer i den nye beskæftigelse for deltageren, hans/hendes opstart af
virksomhedsaktivitet, eller påbegyndelse af anden indbringende beskæftigelse.

9.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile
Praktikanternes tilegnelse af både faglige og personlige/sociale kompetencer er en
afgørende faktor, der resolut hjælper med deres integration i arbejdsmarkedet.
Instruktører (erhvervsmæssige/virksomhedsvejledere og mentorer) har alle disse værktøjer
og metoder, der er nødvendige for at kunne implementere principperne for
erhvervstræningsvejledning. Alt afhængig af uddannelsesmetoderne, bidrager den passende
kombination af uddannelsesteknikker (didaktik), værktøjer, medier og metoder positivt til at
opgradere
uddannelses-,
læringsog
vejledningsprocessen.
Erhvervstrænings/virksomhedsvejledere og mentorer arbejder sammen om at udvælge de passende
metodeværktøjer og –teknikker i henhold til deres praktikanters behov i hvert individuelt
tilfælde.
Vejledernes, koordinatorernes og mentorernes interaktion til udvælgelsen af de mest
passende metoder i henhold til hver praktikantgruppes særlige behov er altafgørende, når
man skal føre et program/kursus til succes.
I nedenstående tabel præsenterer vi metoder, værktøjer og didaktikker – teknikker, der er
implementeret af vejledere/trænere i løbet af udviklingen af “Jobsøgningsteknikkurset”.

9.10 Værktøjets herkomst
Dimitra Institute – www.dímitra.gr
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Tabel 6
Implementerede metoder, værktøjer og didaktikteknikker (læringsstil)
Mål

Støttetype

Metoder

Værktøjer

Jobsøgningsteknikker

Erhvervsmæssig
orientering
og
udvælgelse
af
karrierevej
Problemløsnings
Forberedelse
på -læring
aktiv søgning efter
beskæftigelse
og
jobsøgningsteknikker

Engageret
Støtte til udviklingen
læring
og opstarten af
egen
virksomhedsaktivitet

Didaktikteknikker
Gruppemøder
Vejledning,
diskussion
støtte

Spørgeskemaundersøgelse

og

Øvelser/
gruppeøvelser
Rollespil

Tests

Træningsworkshops

Interaktive
opgaver
Case studier
Brainstorming
Simuleringsspil
Præsentationer

Udvælgelsen af
praktikanterne

Jobsøgningsteknikker

Forberedelse til den
praktiske træning

Det eksterne
træningsforløb

Alle praktikanterne får et
anbefalelsesbrev fra
virksomheden

Figur 2. Implementeringsforløbet
44

9.11 Noter
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10. Min karriere
10.1 Målgruppe
 Unge jobsøgende, der er droppet ud af uddannelsessystemet
 Førstegangs jobsøgende
 Jobsøgende, der mangler færdighederne til jobsøgning
 Jobsøgende, der mangler motivation til aktiv jobsøgning

10.2 Rammearbejde
10.2.1 Beskrivelse af værktøjet
Min karriere er en workshop, der er organiseret af Jobformidlingen, for en bestemt gruppe
arbejdsløse personer, der har svært ved at finde beskæftigelse. Det maksimale antal
personer, der deltager i denne workshop, er 12. Lederen forklarer deltagerne, at de kan
refundere rejseudgifter for den foregående måned ved at indsende billetter til det Nationale
Resourcecenter for Erhvervsvejledning (NCIPS), hvor man får et certifikat for at have
deltaget, og så kan man indsende dette til Jobformidlingen. Tilstedeværelse på disse møder
er obligatorisk. Enhver form for fravær af en deltager skal begrundes passende (en seddel
fra lægen, et stempel fra en statslig instans, etc.). Hvis et fravær ikke er passende
begrundet, kan det være grund til at fjerne pågældende person fra henholdsvis
arbejdsløshedsregisteret og fra Jobformidlingen. Denne workshop udføres hos NCIPS.
På det første møde forklarer lederen målet med workshoppen for deltagerne. Det forklares
for dem at, ved at søge ved Jobformidlingen er de forpligtigede til aktivt at søge efter
beskæftigelse. Jobformidlingen kan hjælpe dem med at give retningslinjer for, hvordan man
søger efter et job, hvor man kan søge efter ledige stillinger, hvordan man skriver
ansøgninger og tilbud, og hvordan man forbereder sig på et interview. Lederen forklarer
også, hvorfor det er vigtigt at søge efter et job, hvordan arbejdsløshed kan påvirke deres liv,
og hvilke fordele, der er ved at have et job. Deltagerne bliver derefter placeret i par og
udfører en form for introducerende interview. Lederen uddeler spørgeskemaerne, og
deltagerne skal udfylde dem for hinanden, Derefter præsenterer alle den person, de har
været sat sammen med, for hele gruppen. Den næste opgave er at udfylde et spørgeskema
med titlen Min arbejdsløshed. Målet er at få deltagernes syn på deres arbejdsløshed,
hvordan de har det med det, og hvordan de er forberedt på at løse dette problem. Lederen
præsenterer også teorien om arbejdsløshed og definerer det, som et af livet skift. Ved
slutningen laver deltagerne en planche med, hvad arbejdsløshed giver dem. Lederen
placerer deltagerne i grupper på 3; hver gruppe laver en planche og præsenterer den for
hele gruppen.
Den anden workshop er forbundet med den første. Ved starten tænker hver deltager på,
hvad der, efter hans/hendes mening, er den mest vigtige ting, der skrevet på planchen og
deler med resten af gruppen, hvordan han/hun kan opnå dette. Lederen forklarer derefter
meningen af behov og værdier. I løbet af arbejdsløshedsperioden har disse to ting stor effekt
på en persons holdning til arbejde. Derefter får deltagerne noget skriftligt materiale, hvorpå
de skal markere de tre vigtigste ting og de tre mindst vigtige ting i deres liv og diskuterer
dem. Lederen forklarer meningen af ordet mål og forklarer, hvordan man sætter sig et mål.
Deltagerne udfylder et stykke papir og nedskriver deres værdier og konkrete mål. Lederen
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forklarer så formålet med at sætte beskæftigelsesmål, og hvad de er. Deltagerne skriver
deres beskæftigelsesmål ned, og lederen sætter realistiske mål på planchen. Hvis en
deltager ikke har realistiske mål, råder lederen ham/hende til at gennemgå
computerprogrammet Hvor og hvordan. Deltageren får så noget hjemmearbejde – man skal
skrive et eksempel på en ansøgning og et CV.
På den tredje workshop præsenterer lederen alle de mulige måder, hvorpå man kan søge
arbejde, og forklarer, hvordan man kan forudse og opdage potentielle ledige stillinger.
Deltagerne ser derefter filmen Måder hvorpå man kan finde et job, og diskuterer hvad de har
set. Deres næste opgave er at skrive ned, hvor de kunne tænke sig at arbejde. Lederen
præsenterer en ordentlig måde at skrive en ansøgning på, forklarer dens struktur, og hvad
den bør indeholde. Der deles et eksempel på en komplet jobansøgning ud. Deltagerne
gennemgår hinandens ansøgninger, som de har taget med, og udfylder i et skema - Mit
ideelle tilbud, hvor de skriver eventuelle fejl og gode ting ned. Den deltager, hvis ansøgning
blev vurderet, gennemgår derefter skemaet for at se, hvad den anden person kunne lide og
ikke brød sig om. Lederen hjælper deltagerne med at forbedre deres ansøgninger. Derefter
ser de en film med titlen Informativ snak. Til sidst får de deres hjemmearbejde.
Ved starten af den fjerde workshop ser deltagerne først på skemaet Hvor finder man et job.
De gennemgår åbne pladser, og så spiller de nogle roller i par – de skal lave et telefonopkald
til arbejdsgiveren. Lederen forklarer, hvordan man kan forberede sig på et interview og efter
det, ser de Interview med en arbejdsgiver og diskuterer det eksempel, de har set på bånd.
Den næste øvelse handler om, hvordan man præsenterer sig selv for en arbejdsgiver.
Lederen placerer deltagerne i grupper på tre, hvor de udfører tre interview og spiller tre roller.
Lederen minder derefter deltagerne på, at de skal medbringe dokumentation på deltagelse
for de næste otte uger. Til slut sammenligner lederen tilfredshed ved afslutningen af
workshoppen med forventninger ved starten af workshoppen.

10.3 Varighed
Denne workshop består af fire møder. Varigheden af hvert møde er 120 minutter.

10.4 Formål
Formålet med workshoppen er at give de arbejdsløse nye færdigheder til at finde et job. De
lærer, hvordan man skriver en ansøgning, fører en telefonsamtale og et interview med en
arbejdsgiver, og hvor man kan finde et job.
Formålet med gruppeovervågning er at holde øje med hvert individ, hvad angår, hvortil
han/hun har sendt en ansøgning, og om han/hun har ført nogle samtaler med arbejdsgivere
eller er mødt frem personligt. Det bliver også kontrolleret om deltageren har rettet de fejl, der
blev lavet på det foregående møde.

10.5 Netværk
Jobformidlingen registrerer deltagerne af denne workshop. Denne registrering beholdes i et
computerprogram, og kun ansatte hos Jobformidlingen har adgang til programmet.
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10.6 Succeskriterier
10.6.1 Mål
Deltagerne kommer først til at kende sig selv og hinanden – hvad er deres interesser,
personlige karakteristika, færdigheder, arbejdserfaring, uddannelse og deres syn på
arbejdsløshed. Deltagerne motiveres også til at finde beskæftigelse, efterhånden som de
kommer til at se meningen ved at have et job.
I den anden workshop lærer deltagerne om værdier og behov, og hvordan man sætter mål
for sig selv. De skal udvide deres beskæftigelsesmål og sætte prioriteter i deres liv.
I det tredje møde lærer deltagerne om forskellige måder, hvorpå man kan finde et job, og at
udvikle færdigheder i at have en samtale med en arbejdsgiver over telefonen såvel som at
skrive en ansøgning. De lærer også om, hvordan man søger efter opslag og skriver en
ansøgning på computer.
I det sidste møde lærer deltagerne, hvordan man præsenterer sig selv i et interview med en
arbejdsgiver. De laver en endelig version af deres ansøgning og lærer det grundlæggende
ved at søge et job over Internettet.

10.7 Benchmarks
Udgangspunktet med denne workshop er, at en deltager nu kan skrive en ordentlig
ansøgning til en ledig stilling. Eftersom et forbedret indtryk af deltageren kan resultere i flere
invitationer til interviews og som følge deraf, grundet en forbedret præsentation ved
interviewet, får et job.

10.8 Slutmål
Det er lettere for personer, der deltager i denne workshop, at få arbejde, da de får en masse
ny viden, der kan hjælpe dem med at finde et job.

10.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile
Det maksimale antal personer, der kan deltage i en sådanne workshop er 12. Diverse
arbejdsmetoder bliver anvendt:
 Individuelt arbejde
 Gruppearbejde
 Rollespil
 Arbejde i par
 Diskussioner over diverse emner
 Præsentationer

10.10 Værktøjets herkomst
School Centre Ptuj – www.scptuj.si
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10.11 Noter
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11. Min måde
11.1 Målgruppe






Arbejdsløse personer med dårlige boglige færdigheder
Beskæftigelsesmæssigt begrænsede arbejdsløse
Handicappede personer
Langtids arbejdsløse personer
Personer, der mangler motivation til at blive aktive på arbejdsmarkedet

11. 2 Rammearbejde
11.2.1 Beskrivelse af værktøjet
Min måde er en workshop, der er organiseret af Jobformidlingen for en bestemt gruppe
arbejdsløse, der har problemer med at finde beskæftigelse. Det maksimale antal deltagere i
denne workshop er otte. Lederen forklarer deltagerne, at de kan refundere rejseudgifter for
den foregående måned ved at indsende billetter til det Nationale Resourcecenter for
Erhvervsvejledning (NCIPS), hvor man får et certifikat for at have deltaget, og så kan man
indsende dette til Jobformidlingen. Tilstedeværelse på disse møder er obligatorisk. Enhver
form for fravær af en deltager, skal begrundes tilstrækkeligt (en seddel fra lægen, et stempel
fra en statslig instans, etc.). Hvis et fravær ikke er passende begrundet, kan det være grund
til at fjerne pågældende person fra henholdsvis arbejdsløshedsregisteret og fra
Jobformidlingen. Denne workshop udføres hos NCIPS.
På den første workshop byder lederen først deltagerne velkommen og de introducerer sig
selv (deres navn, arbejde, karriere, interesser). Lederen forklarer formålet med denne
workshop. Fordi disse deltagere er arbejdsløse, er de forpligtede til at indgive ansøgning til
Jobformidlingen, om at de aktivt vil søge arbejde. Jobformidlingen kan hjælpe dem ved at
sætte retningslinjer for, hvordan man søger efter et job, hvor man søger efter ledige stillinger,
hvordan man skriver ansøgninger og tilbud, hvordan man forbereder sig til et interview, etc.
Derefter placeres deltagerne i par; de introducerer sig selv for hinanden, og derefter
introducerer de deres partner for gruppen. Lederen noterer forventninger til deltagerne på en
planche og introducerer så kort NCIPS. Det er et Nationalt Ressourcecenter for
Erhvervsvejledning, der fungerer som et åbent system, hvor en person kan søge efter
information selv og gratis. Det er tiltænkt elever, studerende, arbejdsløse og andre.
Deltagerne ser en introduktionsfilm om NCIPS. De får hjemmearbejde – de skal udfylde
noget skriftligt materiale om Personligt beskæftigelsesmønster samt skrive en ansøgning.
I den anden workshop ser man først på hjemmearbejdet. Deltagerne præsenterer kort deres
Personlige beskæftigelsesmønster, hvor de har skrevet deres arbejdserfaring ned,
personlige karakteristika, hvor de kunne arbejde, og hvad de kunne gøre. Lederen forklarer
så formålet med at sætte beskæftigelsesmål, og hvad de er. Deltagerne udfylder Mine
beskæftigelsesmål og læser dem højt; lederen skriver målene på planchen. Hvis en deltager
ikke har realistiske mål eller nogen form for beskæftigelsesmål, råder lederen ham/hende til
at gennemgå computerprogrammet Hvor og hvordan. Lederen præsenterer programmet, der
tjener som en måde, hvorpå man kan etablere interesser og fastsætte beskæftigelsesmål.
Han/hun ser på de ansøgninger, deltagerne har skrevet hjemme, og markerer eventuelle fejl.
Derpå diskuterer gruppen fejlene, og hvordan man kan rette dem. Lederen søger efter ledige
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stillinger til hver deltager. Derefter får de hjemmearbejde: Et skema, de skal udfylde på
almindelig vis; de skal skrive information om, hvem de har sendt en ansøgning til eller et
tilbud til, og om de har foretaget et telefonopkald samt datoen og resultatet. De skal også
skrive en ny ansøgning med deres nyfundne viden og yderligere instruktioner. Lederen af
workshoppen laver også kopier af deltagernes rettede ansøgninger, for at se om deltagerne
har taget rettelserne i betragtning, da de har skrevet en ny ansøgning.
I den tredje workshop ser de først filmen, Måder hvorpå man kan finde et job, og diskuterer
emnet. Lederen gennemgår deres hjemmearbejde og retter ansøgninger og tilbud. Han/hun
ser efter, om de fejl deltageren lavede i sin forrige ansøgning, er blevet rettet. Derefter ser de
efter ledige stillinger. De ser filmen Informativ snak og diskuterer den. Efter diskussionen
forklarer lederen, hvordan et telefonopkald til arbejdsgiveren kan være, hvordan man
forbereder sig på opkaldet, hvordan man spørger, om der kan sættes en dato til et interview,
etc. Senere arbejder deltagerne i par – de foretager et telefonopkald til arbejdsgiveren og
spørger om den ledige stilling. Derpå melder de tilbage til gruppen. Som hjemmearbejde skal
de udfylde det skema, de fik i den forrige workshop, og forberede en konkret ansøgning til en
konkret arbejdsgiver, som skal være skrevet fejlfrit. De skal også sende den. Et opkald eller
et personligt fremmøde tæller også som tilfredsstillende udførsel af en obligatorisk aktivitet.
I den fjerde workshop evaluerer lederen ansøgningerne og tilbuddene. De gennemgår ledige
stillinger med henblik på de beskæftigelsesmål, de har skrevet ned. De ser Interview med
arbejdsgiveren. Derefter anbringes deltagerne i par; de skal spille rollen som en kandidat i et
interview. Lederen forklarer, hvad de bør sige og ikke bør sige i et interview. Han/hun minder
derpå deltagerne om, at de skal medbringe bevis for deltagelse for de næste otte uger. De
informeres om datoen og stedet. Til sidst sammenligner lederen tilfredsheden ved
afslutningen på workshoppen med forventningerne ved starten af workshoppen.

11.3 Varighed
Denne workshop består af fire møder. Varigheden af det første møde er 90 minutter, og
varigheden af de andre tre møder er 120 minutter.
Efter de fire workshops bliver deltagerne overvåget i otte uger; de skal medbringe 2
ansøgninger eller en ansøgning og et tilbud pr. uge.

11.4 Formål
Formålet med denne workshop er at give arbejdsløse nye færdigheder til at finde et job, at
aktivere dem og klassificere deres holdning til meningen af beskæftigelse.
Formålet med gruppekontrol er, at kontrollere hver person, hvad angår, hvortil han/hun har
sendt en ansøgning, og om der er blevet foretaget telefonopkald til arbejdsgivere eller
foretaget et personligt fremmøde. Det bliver også bekræftet, om deltagerne har rettet de fejl,
de har lavet på foregående møder.

11.5 Netværk
Jobformidlingen registrerer deltagerne i workshoppen. Denne registrering beholdes i et
computerprogram, og kun medarbejdere ved Jobformidlingen har adgang til programmet.
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11.6 Succeskriterier
11.6.1 Mål
Målet med den første workshop er at informere deltagerne om formålet med disse
workshops, deres indhold, arbejdsmetoder og tidsløb. Målet er også for deltagerne at komme
til at kende sig selv og andre samt at reducere deres sceneskræk.
Målet med den anden workshop er, at deltagerne udvider deres beskæftigelsesmål (at have
flere beskæftigelsesmål, ikke kun et) og at præsentere sig selv foran en gruppe mennesker.
Det vigtigste mål er at lære deltagerne, hvordan man skriver ansøgninger korrekt og at tage
deres rettelser i deres ansøgninger i betragtning.
I den tredje workshop lærer deltagerne om forskellige måder, hvorpå man kan finde et job og
udvikle færdigheder til at foretage en samtale med en arbejdsgiver over telefonen. De lærer
også om det grundlæggende ved at søge efter ledige stillinger via Internettet, og lærer
hvordan man skriver en ansøgning på computer.
I den fjerde workshop lærer deltagerne, hvordan de skal præsentere sig selv i et interview
med en arbejdsgiver og laver den endelige version af deres ansøgning og tilbud.

11.7 Benchmarks
Udgangspunktet for denne workshop er, at en deltager nu kan skrive en ordentlig ansøgning
til en ledig stilling. Eftersom et forbedret indtryk af deltageren kan resultere i flere invitationer
til interviews og som følge deraf, grundet en forbedret præsentation ved interviewet, få et job.

11.8 Slutmål
For personer, der deltager i denne workshop, er det lettere at finde beskæftigelse, da de
opnår en masse ny viden, der kan hjælpe dem med at finde et job.

11.9 Beskrivelse af metoder, didaktikker og læringsstile
Det maksimale antal deltagere, der kan deltage i en sådanne workshop, er otte. Forskellige
arbejdsmetoder bruges:
 Individuelt arbejde
 Gruppearbejde
 Rollespil
 Arbejde i par
 Diskussioner over diverse emner
 Præsentationer

11.10 Værktøjets herkomst
School Centre Ptuj – www.scptuj.si

11.11 Noter
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12. Eksternt træningsmodul
12.1 Målgruppe
Målgruppen består af alle de praktikanter inden for de forskellige områder med uddannelse
og træning, som enten har nået den sidste tredjedel af deres kursus eller er ved at skulle
afslutte deres kursus, og som ikke har nogen udsigt til beskæftigelse.

12.2 Rammearbejde
12.2.1 Beskrivelse af værktøjet
Det eksterne træningsmodul tilbyder praktikanter muligheden for at søge efter job på en
intens og struktureret måde, efter de har afsluttet deres tekniske træning. For at kunne
deltage i et sådant modul skal nogle grundlæggende krav opfyldes. På den ene side skal det
almindelige træningskursus være fuldført, og på den anden side skal de have afsluttet en
periode med træning på en arbejdsplads som en del af deres kursus. Derudover forventes
det, at praktikanterne kan præsentere deres “Jobsøgningsfolder”, så de kan bevise, at de
aktivt har forberedt sig selv på jobsøgningen og handlet derpå – f.eks. deltaget i jobmesser,
virksomhedspræsentationer og udflugter. Det eksterne træningsmodul har kun et begrænset
antal ledige pladser, som gør det nødvendigt at vælge kandidater med særlig
omhyggelighed. Der er stor vigtighed knyttet til motivationsprincipperne, engagement og
initiativ, som er det grundlæggende for deltagelse i dette modul. Det eneste fokus i dette
modul ligger i at finde beskæftigelse. Dette formål definerer hovedopgaven såsom at tage sig
af jobansøgninger og etablere nye kontakter på både det skjulte og det åbne arbejdsmarked.

12.3 Varighed
To uger.
Den ugentlige tidsplan er sammensat af tid brugt i klasseværelset og eksterne aftaler såsom
jobinterviews. Generelt vil et maksimum på 25 timer om ugen blive brugt på vejledt
jobsøgningsforberedelse, hvorimod de resterende timer (med henblik på en 38-timers
arbejdsuge) er tilgængelige til andre aftaler, som er relevante for at finde beskæftigelse.

12.4 Formål
Dette eksterne træningsmodul fokuserer på at optrappe jobansøgningsprocessen. Dette
indebærer at tilbud, muligheder og forhold på arbejdsmarkedet bliver undersøgt, udvalgt og
grundigt overvejet. Ved at lave en fortsat fokuseret indsats for at finde et job, er det
meningen, at praktikanter skal forbedre deres viden om situationen på arbejdsmarkedet, få
kontakt med andre jobsøgende, videregive information og skabe et netværk så et maksimum
af information kan genereres, fra hvilket de selv, såvel som andre deltagere, kan drage
fordel. Denne ”informationpulje” forbedrer deres chancer for at finde et job hurtigt.
Praktikanterne skal antage en høj grad af eget-ansvar for at kunne nå disse mål eller i det
mindste for at kunne forberede sig på en sådan måde, at de finder et job med det samme
eller snart efter modulet er afsluttet.
De individuelle mål:
 At forbedre og optimere ens personlige ansøgningskompetence
 At opdatere, færdiggøre og finpudse ansøgningsstrategier
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At intensivere de individuelle trin i ansøgningsprocessen
At håndtere „det skjulte jobmarked“
At bruge online-ansøgningsformularer/virksomheders ansøgningsformularer
At gøre en intensiv indsats for at kontakte virksomheder (via telefon, e-mail)
At diskutere jobinterviews før og efter begivenheden
At analysere og dokumentere ansøgninger løbende (indskrivning i
dokumentationsfolder)
 Hvis nødvendigt kan endnu et praktikkursus på 1-2 uger udføres








12.5 Netværk
Det eksterne træningsmodul giver ikke blot praktikanter muligheder for at netværke, men det
er også centrum for dette koncept, at det hjælper praktikanterne med at uddybe eksisterende
kontakter og etablere nye. Derudover er det støttende og hjælpsomt, hvis organisationen
styrer en database, der indeholder alle virksomhedskontakter, der tæller som deres klienter.
Parallelt til disse netværk bør et netværk bestående af tidligere praktikanter, som optræder
som multiplikatorer og/eller mentorer i de virksomheder, de arbejder for, bygges op.

12.6 Succeskriterier
12.6.1 Mål
Praktikanterne skal:
 Modtage et tilbud om at optage et job inden for tre måneder efter fuldførelsen af
modulet, som skal passe til deres beskæftigelses-/uddannelsesprofiler.
 Udvikle en tidsplan i løbet af modulet, som udspecificerer hvem, der skal kontaktes,
hvornår og på hvilken måde, så de kan tage et job, der passer til deres
beskæftigelses-/uddannelsesprofil inden for de følgende tre måneder.

12.7 Benchmarks
 Antal ansøgninger og jobinterviews
 Antal succesfulde ansættelser efter fuldførelse af det eksterne træningsværktøj

12.8 Slutmål
Det eksterne træningsmodul har til formål, at skulle bane vejen for ny beskæftigelse, en
karriereomlægning eller muligvis at man bliver selvstændig.

12.9 Beskrivelse af metode, didaktikker og læringsstile
Den vigtigste metode, der bruges i det eksterne træningsmodul, er kommunikation, og
megen umage lægges i at fremme kommunikation mellem praktikanter og trænere.
Gruppediskussioner, som gør det muligt at udveksle erfaringer og indsamle information,
gives høj prioritet. Om nødvendigt giver trænerne relevant input. I nogle tilfælde gives
individuel undervisning til praktikanterne, f. eks med hensyn til håndteringen af
virksomhedsmarketing CD’er eller lignende instrumenter, som gør det muligt at finde de rette
virksomheder. En til en-undervisning og støtte skal tilpasses den enkelte praktikants behov
for hjælp. Dette inkluderer at diskutere og analysere stillingsopslag, tilpasning af
ansøgningsdokumenter, diskussion af spørgsmål, som sandsynligvis dukker op og passende
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svar, “regler om opførsel” før og under et jobinterview, og slutteligt “simuleringen” af
jobinterviews og rollespil. Generel vejledning og psykologisk rådgivning er ikke en del af
modulet, men kan ydes hvis nødvendigt.

12.10 Værktøjets herkomst
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

12.11 Noter
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13. Mentorkursus
13.1 Målgruppe
Mentorer er medarbejdere, der arbejder i de virksomheder, der står for træningen af
praktikanterne fra Randers Bo- og Erhvervstræning. Mentorerne er den primære gruppe af
personer, der tager del i træningen og derfor også kontakterne mellem praktikant, Randers
Bo- og Erhvervstræning og virksomheden. Mentorerne har typisk ingen pædagogisk
baggrund eller på anden måde nogen form for social uddannelsesmæssig baggrund, og
derfor er der et behov for et tilbud om uddannelse til dem, for at de kan forstå de
udfordringer, der er forbundet med at være mentor.

13.2 Rammearbejde
13.2.1 Beskrivelse af værktøjet
Kursusindhold:
Program 1. dag
 Velkomst
 Kort præsentation af deltagerne
 Præsentation af kursus og program
 Deltagernes forventninger til kurset
 Samarbejdsøvelser: Uddybende præsentation af sidemand
 Hvad er mentors rolle/opgaver: Gruppearbejde
 Film om mentorens opgaver/diskussion/kommentarer
 Opsamling på gruppearbejdet
 Kommunikationsøvelse med sidemand
 Cases: Deltagernes eller undervisernes
 Afslutning: Hvad er der brug for, at vi tager op i morgen?
Program 2. dag
 Velkomst
 Opsamling: Hvad lavede vi i går?
 Præsentation: Hvem er målgruppen?
 Gruppearbejde om målgruppen
 Opsamling af gruppearbejde
 Mine kompetencer – introduktion til arbejdsredskab for mentor og tutor
 Præsentation: Hvad er en mentor?
 Hvad kendetegner en god mentor? Fagligt – personligt - socialt
 Hvordan passer jeg på mig selv som mentor?
 Brev til mig selv (hvad vil jeg, som mentor, gerne arbejde med i den kommende tid?)
 Opsamling og evaluering: Blev forventningerne opfyldt?

13.3 Varighed
Varigheden af kurset er to arbejdsdage, og typisk vil kursusdeltagerne have virket som
mentorer i en kortere eller længere tid inden. I løbet af denne periode har de modtaget
vejledning og har gradvist oparbejdet en grundig viden om den konkrete praktikant.
Mentorkurset er derfor et tilbud og en mulighed for at få noget konstruktivt feedback på de
problemstillinger, man, som mentor, kan møde i sin hverdag.
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8-10 mentorer deltager i mentorkurset, og hver af dem får derfor mulighed for at bidrage med
deres egne erfaringer.
Kurset varierer derfor mellem uddannelse og udveksling af erfaringer.

13.4 Formål
Det primære formål med kurset er, at bibringe mentorerne en anden forståelse af de
handicap praktikanterne har, og dermed give en bedre indsigt i de forskellige barrierer vores
praktikanter møder på såvel deres arbejdsplads som i deres fritid. Denne forståelse søges
anvendt til at se de muligheder, et veltilrettelagt erhvervsforløb kan bibringe den enkelte
praktikant. Når mentorerne forstår den enkelte praktikant og hans/hendes særlige problemer
og indlæringsvanskeligheder, opstår nye muligheder for udvikling og læring.
Et andet formål er, at den individuelle mentor får et kendskab og en indsigt i de
problemstillinger, deres mentorkolleger kan stå over for, og på denne måde opstår
muligheden for mentorerne til at bidrage til hinandens arbejde. Den viden, de enkelte
mentorer får fra hinanden, søges udnyttet og bevaret ved at tilbyde mentorerne muligheden
for at deltage i mentornetværket, som vi igennem snart 11 år har opbygget. Hertil har vi
hjemmesiden www.mentornetvaerket.dk.

13.5 Netværk
Som før nævnt gives mentorerne muligheden for at deltage i det netværk, som Randers Boog Erhvervstræning har organiseret. De fleste mentorer deltager mere aktivt i netværket efter
at have deltaget i et mentorkursus. Netværket er ikke en socialfaglig diskussionsklub;
deltagerne bliver også inviteret til arrangementer med mere kulturelle vinkler. Dette er en
form for anerkendelse af det daglige arbejde mentorerne udfører, og samtidig giver det både
mentorer og Randers Bo- og Erhvervstræning muligheden for at møde hinanden under andre
former end det rent faglige, som bidrager til samarbejdet mellem os alle.

13.6 Succeskriterier
13.6.1 Mål
Et kriterium for succes er, at mentorerne får en tro på at deres arbejde giver mening.

13.7 Benchmarks
 Et kursus om året
 Kvaliteten af jobtilbuddene og mængden af disse tilbud bliver bedre, i og med
mentorerne bliver bedre rustede til at hjælpe praktikanterne i deres arbejdsprøvning
 Desto mere viden mentorerne får om praktikanternes styrker og svagheder, desto
bedre bliver de i stand til at hjælpe dem. Dermed bliver sammenhængen mellem
ledige stillinger og træningsprogrammet væsentligt forbedret
 Cirka 12 deltagere pr. mentorkursus
 Alle kursusdeltagere er allerede mentorer fra diverse virksomheder, som ønsker at
forbedre deres kompetencer som mentorer. De får muligheden for at videreformidle
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deres viden til virksomheden, deres kolleger og til andre, som kan være interesserede
i at arbejde som mentorer
 Alle mentorer er ansat ved de virksomheder, vi samarbejder med

13.8 Slutmål
Slutmålet kan betragtes som værende inddelt i tre. Det er vigtigt, at mentorerne får viden om
praktikanternes styrker og svagheder og om de værktøjer, mentor er nødt til at lære at bruge
for at kunne forstå, vejlede og håndtere praktikanterne på en daglig basis. Derudover giver
det os, som institution, muligheden for at få et mere tæt forhold mellem os og mentorerne,
dvs., den kontakt og viden vi opnår blandt hinanden på kurset – mellem mentorerne selv
såvel som mellem os og mentorerne – bliver fremadrettet mere forbundet.
Derudover er det også en form for personlig udvikling for mentoren, at lære om de opgaver
og den rolle han/hun påtager sig, når man arbejder som mentor. Det betyder, at slutresultatet
af kurset er, at vi får nogle godt udrustede mentorer, som er klar til at udføre jobbet, som har
den nødvendige viden og som har opnået den rette tilegnelse af værktøjer, som kan bruges i
arbejdet med praktikanterne, og dermed give praktikanterne de bedst mulige forudsætninger
for læring og beskæftigelse.

13.9 Beskrivelse af metode, didaktiktikker og læringsstile
Forberedende arbejde
Præsentation af målgruppe:
Formålet er at give mentorerne en bedre viden om praktikanternes problemer; deres særlige
evner og måder at opføre sig på.
Generelle problemer:
 Boglige – specialklasse og specialskole
 Koncentration – en opgave ad gangen – kun besked fra en person
 Hukommelse – en opgave ad gangen
 Hurtighed – til sammenligning med kolleger
 Planlægning – problemer med at håndtere ting
 Omstilling – fra en opgave til en anden
 Samvær med andre – kolleger, chef, kunder
 Personlige problemer derhjemme
 Hygiejne – bad, tøj, tænder
 Stabilitet – mødetid
 Sensitive over for kritik – oplevet mange nederlag og mobning
 Baggrund – dårligt stillet (mangel på støtte, misbrug, forsømt)
Særlige problemer:
 ADHD
 Asperger’s
 Autisme
 OCD
 Tourette
 Spiseforstyrrelse
 Selvskade
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De unge mennesker er ofte gode til:
 Rutineopgaver
 Stabilitet
 Loyalitet
 Pligtopfyldende
 Ivrige efter at arbejde
Diskussion af de spørgsmål, der er nævnt nedenfor:
 Kender du til nogle af de ovennævnte problemer?
 Hvordan udtrykkes de?
 Hvordan håndterer du dem?
 Er nogle problemer sværere at håndtere end andre?
 Hvor meget hensyn skal du tage?
Udførelse af mentorkurset
Præsentation af mentors opgaver:
Hvad er en mentor?
 Rollemodel
 Det gode forhold
 Social limstift
 Vejleder
 Underviser
 Kritisk ven
 Loyal kollega
Hvad får jeg ud af at være mentor?
 Anerkendelse
 Træning i kommunikation og vejledning
 Glæden ved at lære fra sig
 Ny inspiration
 Tætte forhold til kolleger
 Glæden ved at gøre en forskel
Er jeg egnet til at være mentor?
 Kunne jeg tænke mig at være mentor?
 Kunne du tænke dig at lære noget om dit eget job?
 Har du den nødvendige tid?
 Er du klar til at blive involveret i en ny kollegas velbefindende?
 Er du god til at lytte?
 Er du god til at skabe social kontakt?
 Er du engageret i dit job og i dine kolleger?
 Kend dine grænser – pas på dig selv
 Mentor er ikke socialrådgiver
 Mentor er ikke psykolog
 Hvem repræsenterer mentor?
 Etik
 Hvad er de praktiske opgaver?
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Hvad er de sociale opgaver?
Hvad er de faglige opgaver?
Hvilke krav kan der stilles til praktikanten?
Kræv at praktikanten også tager ansvar!

13.10 Værktøjets herkomst
Randers Bo- og Erhvervstraening – www.boogerhvervstraening.dk

13.11 Noter

60

14. Partnerorganisationer
Tabel 7
Partnerorganisationer
Østrig

Schulungszentrum Fohnsdorf

http://www.szf.at

Danmark

Randers Bo- og Erhvervstraening

www.boogerhvervstraening.dk

Grækenland

Dimitra Institute

www.dimitra.gr

Polen

Instytut Technologii EksploatacjiPIB

www.itee.radom.pl

Portugal

CESIS

www.cesis.org

Slovakiet

COOP Institute of Education

www.vic.sk

Slovenien

School Centre Ptuj

www.scptuj.si

Slovenien

Univerzitetni rehabilitacijski
www.ir-rs.si
institut Republike Slovenije - Soca
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