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Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering

Ansøgningsskema for

Forsøg med mere ansvar til a-kasser

Projektansvarlig:
(navn, adresse, telefon, e-mail)

Socialpædagogernes A-kasse (SLA)

Projektets formål og succeskriterier
Hvad er a-kassens mål og succeskriterier for forsøget?
Vi har som overordnet mål, at vores medlemmer hurtigst muligt opnår ordinær
beskæftigelse.
Konkret vil vi tilstræbe, at min. 65 % af medlemmerne, der indgår i forsøget, er i job senest
efter 3 mdrs. ledighed og at min. 75 % er i job senest efter 6 mdrs. ledighed.
Vi tror på, at vores medlemmer vil se det som en fordel, at deres tidlige kontaktforløb bliver
varetaget af deres a-kasse og vi har som mål, at min. 75 % skal være meget tilfredse eller
tilfredse med den samlede indsats i a-kassens kontaktforløb og at min. 70 % af de
medlemmer, som modtager en særlig indsats, skal opleve, at indsatsen har bidraget
positivt til at bringe dem i job eller tættere på job.
Øvrige mål og succeskriterier, som knytter sig til indsatser og aktiviteter er beskrevet under
de relevante emner. Bilag om mål og succeskriterier giver et samlet overblik.
Hvordan vil a-kassen følge op på de fastsatte mål og succeskriterier?
Vi tager udgangspunkt i overlevelseskurver med tilbagefald til alle ydelser, som er
tilgængelige på jobindsats.dk samt vores egne registreringer og tilfredshedsmålinger.

Organisering af kontaktforløbet og kapacitet
Hvilke aktiviteter planlægger a-kassen at gennemføre, og hvordan forventes
forsøget organiseret?
For at nå vores mål planlægger vi at iværksætte flg. aktiviteter:
• et særligt tilrettelagt kontaktforløb for ledige medlemmer, som vi – på baggrund af
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screening – vurderer, har brug for en indsats for at opnå hurtigere afgang til
beskæftigelse
• en intensivering af vores arbejde med jobformidling og virksomhedskontakt
• en indsats for medlemmer i opsigelsesperioden
Alle aktiviteter er beskrevet mere uddybende under de relevante emner.
Vi forventer at iværksætte forsøget inden for de eksisterende organisatoriske rammer. Det
indebærer, at ledelsen af forsøget er forankret i a-kassens sekretariat i København.
Vores team af jobkonsulenter varetager kontakten til medlemmerne i forsøget sideløbende
med deres øvrige opgaver, som består i vejledning og rådgivning om jobsøgning for såvel
ledige som beskæftigede medlemmer, herunder afholdelse af lovpligtige samtaler i
forbindelse med ledighed.
Jobkonsulenterne (11 medarbejdere i alt) har deres daglige arbejdsplads på de lokale
fagforeningskontorer i hhv. København, Rønne, Ringsted, Nr. Alslev, Odense, Esbjerg,
Aarhus, Herning og Aalborg. Herfra varetager de den personlige kontakt med
medlemmerne – og samarbejdet med jobcentrene – i de kommuner, som de lokale
fagforeningskontorer dækker (se også bilag om geografisk forankring). Samtidig har de på
daglig basis samarbejde med fagforeningens medarbejdere om aktuel viden om det lokale
arbejdsmarked og kontakt til arbejdsgivere. Alle jobkonsulenter vil i større eller mindre
omfang indgå som ressourcer i forsøget. Jobkonsulenterne mødes en gang om måneden
med henblik på faglig udvikling og opdatering samt koordination af opgaveløsning.
Valget om at søge om at blive del af forsøget er også forankret i den politiske ledelse, hvor
emnet er blevet drøftet i forbundets hovedbestyrelse.
Hvor mange medlemmer vil der være per sagsbehandler?
Vi forventer, at der løbende vil være ca. 60 medlemmer pr. jobkonsulent.
Beregningen er med udgangspunkt i, at vi forventer, at vi på årsbasis vil have ca. 2500
medlemmer, som vil være omfattet af forsøget, enten fordi de melder sig ledige for første
gang eller fordi de ved ledigmeldelse har genoptjent en ny ret til dagpenge.
Pr. kvartal har vi således ca. 625 medlemmer og derfor ca. 60 medlemmer pr.
jobkonsulent. Forudsat at alle medlemmer skal have fire samtaler (CV-samtale inkl.
kontaktsamtale, kontaktsamtale, rådighedssamtale og fællessamtale) vil dette indebære
240 samtaler over tre måneder, svarende til 18 samtaler ugentligt. Vi forventer, at
samtalebehovet i praksis bliver lavere pga hurtig afgang til beskæftigelse.
Vil der være én gennemgående sagsbehandler for medlemmet?
Der vil være én eller to gennemgående jobkonsulenter, som medlemmet har den primære
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og personlige kontakt til.
Hvilken samtalekadence er planlagt – er der planlagt forskellige kadence for
forskellige typer medlemmer?
Vi vil differentiere samtalekadencen og vores tilbud om indsats med udgangspunkt i vores
vurdering af medlemmets individuelle behov. Vurderingen er nærmere beskrevet under
punktet ”profiling”. Alle medlemmer vil som minimum få det lovpligtige samtaleforløb.
Medlemmer, som vi vurderer, har behov for en ekstra indsats, vil derudover få tilbud om et
forløb med en kombination af individuelle samtaler, workshops og temamøder.
Se også bilag ”Model for kontaktforløb i forsøgsperioden” og ”Indsats for ledige
medlemmer i forsøgsperioden”.
Medlemmer i forsøg og geografisk forankring
Hvilke kommuner vil forsøget dække og hvorfor? Det er muligt, at ansøge enten

landsdækkende, regionalt eller på kommunalt niveau eller en blanding heraf. Der skal være tale om
flere kommuner.

Vi ønsker at gennemføre forsøg i hele landet, frasagt naturligvis de kommuner, der i kraft
af deres status som frikommuner, ikke kan deltage i a-kasseforsøget.
Som nævnt tidligere, tror vi på, at vores medlemmer vil se det som en fordel, at deres
tidlige kontaktforløb bliver varetaget af a-kassen. Det vil vi gerne imødekomme for så stor
en andel af vores ledige medlemmer som muligt, hvilket begrunder, hvorfor vi ønsker at
gennemføre forsøg landsdækkende.
Hvilke og hvor mange (andel/antal) ledige medlemmer forventes at indgå i forsøg
samlet set og i hver kommune? Det er ikke muligt at ansøge om et udsnit af en

medlemsgruppe i en given afdeling eller kommune (eksempelvis inddelt på uddannelse eller alder).

Socialpædagogernes A-kasse har i alt ca. 34.000 medlemmer fordelt på alle landets
kommuner. Ledighedsprocenten har de seneste år været på ca. 3 %.
Vores medlemsgruppe er for størstepartens vedkommende uddannede socialpædagoger
(professionsbachelorer) og har erhvervserfaring og jobmål inden for det
socialpædagogiske arbejdsmarked. En mindre andel er familieplejere. For denne gruppe
gælder, at deres uddannelsesniveau spænder fra ufaglærte til faglærte og
professionsbachelorer. Endnu en andel af vores medlemsgruppe har erhvervserfaring fra
det socialpædagogiske område, som enten pædagogmedhjælpere eller
værkstedsmedarbejdere. I denne gruppe findes også såvel ufaglærte som faglærte (fx med
håndværksuddannelser, som de anvender i socialpædagogisk sammenhæng).
Baseret på tal for 2018 på antal medlemmer, der melder sig ledige og får en ny
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indplacering pr. måned pr. fagforeningskontor forventer vi, at vi på kvartalsbasis har ca.
625 medlemmer, som indgår i forsøget på landsplan – ca. 2500 på årsbasis.
På lokalt plan vil antallet af ledige medlemmer variere fra ca. 100 pr. kvartal i Østjylland til
ca. 56 pr. kvartal i Midtsjælland. Samtidig vil der være væsentlige udsving i perioden efter
dimittendoptag ultimo januar og juni – her ser vi dog en tilsvarende hurtig afgang til
beskæftigelse, som betyder, at det intensiverede behov for ressourcer primært omfatter
første samtale.
På kommuneplan vil antallet af medlemmer omfattet af forsøget være størst i kommunerne
København, Århus og Odense, som i 2018 tegner sig for hhv. 216, 198 og 106
medlemmer, som meldte sig ledige og ville være omfattet af a-kasseforsøget. For de
øvrige kommuner, som vil være omfattet af forsøget, såfremt vi gennemfører forsøg i hele
landet, spænder antallet af ledige fra 1 medlem til 71 – alle tal er på årsplan.
Se også bilag ”Antal ledigmeldte medlemmer 2018 fordelt på berørte kommuner” og
”Geografisk forankring”
Vil a-kassen være interesseret i at deltage med et mindre område/med færre
medlemmer, hvis det ikke er muligt at deltage med det ønskede antal
medlemmer/afdelinger? I fald skal a-kassen beskrive, hvilke områder og antal medlemmer de
alternativt ønsker omfattet af forsøg (2. prioritet)

Som 2. prioritet ønsker vi at gennemføre forsøg i Storkøbenhavn, Sydjylland, Fyn og
Østjylland, begrundet i, at vi i disse områder har den største volumen af ledige
medlemmer.
Det vil forventeligt indbefatte ca. 1375 medlemmer pr. år og involvere følgende kommuner:
København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Glostrup,
Rødovre, Albertslund, Brøndby, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Kerteminde, Nyborg,
Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn, Assens, Odense, Nordfyn, Middelfart,
Fredericia, Vejle, Kolding, Vejen, Billund, Varde, Esbjerg, Fanø, Haderslev, Tønder,
Aabenraa, Sønderborg, Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Skanderborg, Århus,
Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers.
Hvordan a-kassen vil være til stede i den geografi, forsøget forventes at dække?
Vores team af i alt 11 jobkonsulenter har arbejdssteder på vores lokale
fagforeningskontorer i hhv. København, Rønne, Ringsted, Nr. Alslev, Odense, Esbjerg,
Aarhus, Herning (og Aalborg, hvilket ikke har betydning for forsøget). Her afholder
jobkonsulenterne samtaler, temamøder og workshops med medlemmerne i forsøget (og
medlemmer i øvrigt), ofte i samarbejde med fagforeningens medarbejdere.
Via samarbejdet med fagforeningens medarbejdere har jobkonsulenterne aktuel viden om
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det lokale arbejdsmarked og kontakt til tillidsrepræsentanter, ledernetværk og lokale
arbejdsgivere.
Se også bilag ”Geografisk forankring”

Samarbejde med kommuner
Hvordan vil a-kassen understøtte godt samarbejde med kommuner, som indgår i
forsøget? Samarbejdsaftaler med kommuner vil være en fordel, men ikke et krav
Med henblik på at understøtte et godt samarbejde med de kommuner, som indgår i
forsøget, vil vi medvirke til at sikre en optimal vidensdeling – såvel i forhold til medlemmer,
som visiteres til jobcenteret pga komplekse udfordringer som i forhold til medlemmer, som
ikke er kommet i job i løbet af de første tre måneders ledighed og derfor skal have deres
videre kontaktforløb i jobcenteret.
Det gør vi ved at fortsætte det gode samarbejde, som vi oplever at have etableret i løbet af
de seneste års samarbejde om fællessamtalerne. Vi har løbende dialog med vores
kontaktpersoner i jobcentrene og det vil vi fortsætte med. Når det gælder medlemmer, som
vi vurderer, skal visiteres til jobcenteret tidligt i ledighedsperioden, vil vi tilstræbe, at der
etableres en fællessamtale umiddelbart efter visitationen med henblik på at medlemmets
udfordringer afklares optimalt og at samarbejdet mellem jobcenteret og a-kassen om det
specifikke medlems indsats tilrettelægges fra start. Når det gælder medlemmer, som skal
have deres videre kontaktforløb i jobcenteret efter tre måneders ledighed, vil vi sikre, at
den forudgående indsats er tydeligt beskrevet og vi vil i fællessamtalen medvirke til at
tilrettelægge en relevant fremadrettet plan.
Som udgangspunkt forventer vi at invitere til fællessamtaler for medlemmer, der er
omfattet af forsøget, på vores lokale fagforeningskontorer. I de tilfælde, hvor vores
jobkonsulenter skal deltage i fællessamtaler for medlemmer, som ikke (længere) er
omfattet af forsøget og som skal have 2. fællessamtale eller fællessamtale ved 16 mdrs.
ledighed, vil vi tilstræbe at koordinere samtalerne, således at disse kan afvikles samme
dag, enten på vores lokationer eller hos det relevante jobcenter.
Når det er afklaret, om vi bliver en del af forsøget, vil vi tage kontakt til de berørte
kommuner og aftale de konkrete rammer for samarbejdet. Vi forventer, at samarbejdet
med mange kommuner kan aftales inden for de eksisterende samarbejdsaftaler. Hvor det
er nødvendigt, fx grundet antallet af medlemmer, som indgår i forsøget i den enkelte
kommune, vil vi tage initiativ til at udarbejde nye samarbejdsaftaler.
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Profiling
Hvordan og med hvilket digitalt værktøj vil a-kassen profilere medlemmer i
forsøgsperioden? Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vil stille et

profilafklaringsredskab til rådighed samt vejledning til, hvordan dette kan bruges. Det er frivilligt for
a-kassen, om man ønsker at bruge STAR’s eller et andet værktøj.

Vi vil som udgangspunkt anvende det profilafklaringsværktøj, som STAR stiller til
rådighed via jobnet.dk. Vi har som mål, at min. 75 % af medlemmerne i forsøget udfylder
værktøjet forud for CV-samtalen.
I forbindelse med CV-samtalen vil vi anvende medlemmets besvarelser i
profilafklaringsværktøjet i kombination med pejlemærker, som vi selv identificerer som
værende af betydning for vores medlemsgruppe, som udgangspunkt for vores profiling af
det enkelte medlem med henblik på en relevant differentiering af kontaktforløb og indsats.
Således forventer vi at kategorisere vores medlemsgruppe i forhold til tre profiler, som
afgør karakteren af kontaktforløb og indsats:
Profil 1 er medlemmer, som vurderes at være i job (igen) inden for de første 13 ugers
ledighed med en minimal indsats. Vi vil for denne gruppe gennemføre de lovpligtige
samtaler i form af i alt tre kontakter – 1. CV-samtale inkl. kontaktsamtale, 2.
Rådighedssamtale inkl. kontaktsamtale og 3. Fællessamtale.
Profil 2 er medlemmer, som vurderes at være i risiko for langtidsledighed. Vi har som mål
at tilbyde alle medlemmer med denne profil en særlig indsats i forsøgsperioden i form af
en særskilt kontaktsamtale, som danner udgangspunkt for planlægningen af indsats i
forsøgsperioden i form af deltagelse i temamøder/workshops, jobformidling til konkrete
stillinger samt evt. tilbud via jobcenteret (herunder brug af retten til 6 ugers jobrettet
uddannelse for de af vores medlemmer, som er målgruppen). Kontaktforløbet vil således
bestå af minimum fire kontakter samt indsats – 1. CV-samtale inkl. kontaktsamtale, 2.
Kontaktsamtale, 3. Rådighedssamtale og 4. Fællessamtale.
Profil 3 er medlemmer, som vurderes til at have komplekse problemer og som derfor
visiteres til kontaktforløb i jobcenteret. For denne gruppe vil vi tilstræbe, at første
fællessamtale i jobcenteret afholdes tidligt i ledighedsforløbet med henblik på at sikre et
optimalt samarbejde mellem os og jobcenteret om medlemmets kontaktforløb.
Vi forventer, at ca. 2/3 dele af vores medlemmer vil blive vurderet som profil 1 og at
størstedelen af den resterende tredjedel vil blive vurderet som profil 2. Vi forventer
således, at medlemmer der bliver vurderet som profil 3 vil være medlemmer, som har
barrierer (helbredsmæssigt, socialt etc.), som indebærer, at de udelukkende står til
rådighed for stillinger uden for det pædagogiske arbejdsområde.
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Se i øvrigt bilag ”Model for kontaktforløb i forsøgsperioden”, ”Indsats for ledige
medlemmer i forsøgsperioden” og ”Beskrivelse af profiler”
Indsats i opsigelsesperioden
Hvilken indsats vil a-kassen tilbyde ledige i opsigelsesperioden?
Vi vil systematisk kontakte medlemmer i opsigelsesperioden og opfordre dem til at gøre
brug af vores Job- og Karriererådgivning. Her er der mulighed for flg.:
• Telefonisk rådgivning alle mandage uden tidsbestilling
• At booke en samtale (telefonisk eller personlig) om et specifikt emne
• Tilmelding til deltagelse i temamøder/workshops
Indsatsen i opsigelsesperioden vil bestå af råd og vejledning om jobsøgning, afklaring af
fremtidigt jobmål, sparring om konkrete ansøgninger og vejledning om uddannelses- og
opkvalificeringsmuligheder, herunder muligheden for at benytte Sporskifteordningen,
Tryghedspuljen og/eller jobrettet uddannelse. I det omfang, det er relevant for det enkelte
medlem, vil vi tilbyde jobformidling til konkrete stillinger.
Vi har som mål at gennemføre min. 400 samtaler årligt med medlemmer i
opsigelsesperioden. Da vi på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad kender
målgruppens behov, vil vi foreløbig ikke sætte mål for hvor mange, der gennemfører
opkvalificering eller som vi lykkes med at formidle til et nyt job, men via registreringer vil vi
følge indsatsen og senest efter første år vurdere, om det er relevant at opsætte måltal for
disse områder.
Over 80 % af vores medlemmer er ansat på det offentlige arbejdsmarked, hvilket
indebærer at det lokale fagforeningskontor får tilsendt en høringsskrivelse, hvis
arbejdsgiver agter at iværksætte en opsigelse. Fagforeningen vil formidle tilbuddet om en
indsats i opsigelsesperioden i forlængelse af modtagelsen af høringsskrivelsen. Vi
modtager på årsplan ca. 1000 høringsskrivelser på landsplan. Samtidig vil vi løbende
informere om tilbuddet via vores nyhedsbreve, så vi også når den del af vores
medlemmer, som er ansat ved arbejdsgivere på det private arbejdsmarked.
Match mellem virksomheder og ledige
Hvordan vil a-kassen sikre, at medarbejderne har relevant viden om jobåbninger, og
herved understøtte, at der sker det rette match mellem virksomhed og den ledige?
Vores jobkonsulenter har allerede et tæt samarbejde med de lokale fagforeninger, som
medvirker til at de har relevant viden om det lokale arbejdsmarked, herunder om
kompetencekrav indenfor specifikke arbejdsområder, som kan sikre det rette match
mellem ledige medlemmer og konkrete arbejdspladser.
Vi vil i forsøgsperioden arbejde med at formalisere og systematisere vores opsøgende
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virksomhedskontakt via forskellige kontaktpunkter:
• Vi vil deltage i fagforeningernes møder i ledernetværk (på landsplan har vi 1480
ledermedlemmer)
• Vi vil deltage i fagforeningernes møder med tillidsrepræsentanter (på landsplan har
vi 1079 tillidsrepræsentanter)
• Vi vil kontakte arbejdspladser inden for det socialpædagogiske arbejdsområde med
information om vores mulighed for jobformidling
Med disse initiativer forventer vi at kunne udvide vores kendskab til arbejdspladserne og
det socialpædagogiske arbejdsområde generelt og dermed forbedre vores muligheder for
at skabe det rette match.
Vi har som mål, at vi har dokumenteret kontakt til min. 300 arbejdspladser pr. år i
forsøgsperioden.
Hvordan vil a-kassen sikre, at der sker vejledning om uddannelsestilbud inden for akassens faglige område?
Alle jobkonsulenter har omfattende viden om relevante uddannelsesmuligheder inden for
det socialpædagogiske område, herunder aktuel viden om hvilke kompetencer vores
arbejdsmarked efterspørger. Jobkonsulenterne har ligeledes opdateret viden om
muligheder for finansiering af uddannelse – jobrettet uddannelse, ansøgning om
uddannelse via jobcenteret, herunder den regionale positivliste samt Sporskifteordningen
og puljer på det kommunale og regionale område, som kan anvendes af beskæftigede
medlemmer.
Vejledning om relevante uddannelsestilbud indgår som en del af samtalekonceptet for
samtaler med ledige medlemmer og inddrages i det omfang, det er relevant, med
udgangspunkt i om medlemmet har ret til uddannelse i ledighedsperioden (hvilket gælder
for en meget begrænset andel af vores medlemsgruppe) og med udgangspunkt i
medlemmets ønske om vejledning om uddannelsesmuligheder.
Hvordan vil a-kassen formidle konkrete, relevante jobs til medlemmerne inden for akassens faglige område?
Vi vil arbejde med flere typer af aktiviteter, der på forskellig vis medvirker til at sikre
formidling af konkrete, relevante jobs til vores ledige medlemmer:
• Præsentation af konkrete jobopslag, som vurderes at være relevante for det
individuelle medlem at søge på baggrund af vedkommendes kompetencer og
jobmål
• Etablering af møder for medlemmer på relevante arbejdspladser og/eller
gæsteoplæg ved a-kassens møder fra relevante arbejdsgivere med henblik på
formidling af kendskab til arbejdspladsens pædagogiske metoder, kendskab til
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•

arbejdet med en given målgruppe af borgere og viden om jobåbninger på
arbejdspladsen
Formidling af ledige stillinger på baggrund af vores kontakt med en arbejdsgiver,
der efterlyser relevante kandidater

Vi har som mål, at alle medlemmer i profil 2 bliver præsenteret for konkrete jobopslag i
forbindelse med kontaktsamtaler og rådighedssamtaler. For medlemmer i profil 1 vil vi
også inddrage konkrete jobopslag, hvor det skønnes relevant, men vores forventning er, at
denne gruppe i mindre grad vil have behov for denne type hjælp.
I forhold til besøg/gæsteoplæg fra arbejdspladser har vi som mål at gennemføre sådanne i
alle lokale fagforeningsområder min. hvert kvartal.
I forhold til jobformidling har vi som mål, at vi gennemfører min. 200 jobformidlinger pr. år,
der fører til ansættelse.
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•

•

Kontaktforløb

Alle medlemmer får et
kontaktforløb, som er målrettet
deres individuelle behov

•

Samarbejde med jobcentre

Vi fortsætter vores velfungerende
samarbejde med jobcentrene og
sikrer

•

•

•

•

Vores mål og succeskriterier
afhænger også af udviklingen på
arbejdsmarkedet. Vi har taget
udgangspunkt i en forventning om
en fortsat høj jobomsætning på
det socialpædagogiske
arbejdsmarked

En stor andel af vores ledige
medlemmer har lønarbejde, som
påvirker muligheden for
samtaleafvikling samt deltagelse i
indsatser

•

•

Opfølgning via egne
registreringer og udtræk

Vi sikrer tydelige beskrivelser
af den forudgående indsats og
bidrager med relevante forslag
til den fremadrettede plan for
medlemmer, der har været
omfattet af forsøget i den
tidlige ledighedsperiode
Vi tilstræber, at der etableres
en fællessamtale tidligt i
ledighedsperioden for
medlemmer, som vi visiterer
til kontaktforløb i jobcenteret
Vi tilstræber at koordinere de
fællessamtaler, som vi
inviterer til i forhold til
fællessamtaler, som
jobcenteret indkalder til

•

Opfølgning via egne
registreringer og udtræk
I det omfang, det bliver muligt
registrerer vi indsats i
forsøgsperioden i Min Plan
Vi følger løbende op på
samarbejdsaftaler med de
enkelte kommuner i det
omfang, det skønnes
nødvendigt

•

Opmærksomhedspunkter

Vi følger løbende udviklingen
via egne registreringer og
udtræk
Vi tager udgangspunkt i
overlevelseskurver med
tilbagefald til alle ydelser,
tilgængelige på jobindsats.dk
Opfølgning via
spørgeskemaundersøgelser
blandt medlemmer, som har
haft kontaktforløb i a-kassen

Min. 75 % af vores
medlemmer skal være meget
tilfredse eller tilfredse med
den samlede indsats i a-kassen
i forsøgsperioden
Min. 70 % skal opleve, at
samtaler og indsatser har
bidraget positivt til at bringe
dem tættere på/tilbage i job
Alle medlemmer, som
vurderes i risiko for
langtidsledighed tilbydes en
særlig indsats. Min. 70 % af
gruppen deltager i tilbuddet

•

z

Vores medlemmer skal opleve, at
de får en kvalificeret og jobrettet
indsats i a-kassen

Opfølgning på mål

0:

•

Min. 65 % af medlemmerne,
der indgår i forsøget, er i job
senest efter 3 mdrs. ledighed
Min. 75 % af medlemmerne,
der indgår i forsøget, er i job
senest efter 6 mdrs. ledighed

UI

•

0

Succeskriterier

Vi sikrer, at vores medlemmer
hurtigst muligt opnår ordinær
beskæftigelse

0

Målsætning

Afgang til beskæftigelse

UI

Område

0

~

<(
Cl

I

Bilag: Mål og succeskriterier i a-kasseforsøget

Bilag: Mål og succeskriterier i a-kasseforsøget (fortsat)
Område
Målsætning

Succeskriterier

Opfølgning på mål

Profiling

Vi arbejder systematisk med
screening og profiling med henblik
på at sikre en individuel og
målrettet indsats for vores ledige
medlemmer

.

Alle medlemmer screenes ved
CV-samtalen
Min. 75 % af vores ledige
medlemmer udfylder
profilafklaringsværktøjet på
jobnet.dk forud for CVsamtalen

.

Opfølgning via egne
registreringer og udtræk

Vores medlemmer har adgang til
samtaler med sparring om
jobsøgning og vejledning om
uddannelses- og
opkvalificeringsmuligheder i
opsigelsesperioden
Vi intensiverer og systematiserer
vores opsøgende
virksomhedskontakt med henblik
på sikre relevant viden om
jobåbninger og understøttelse af
det rette match
Jobformidling og præsentation af
konkrete jobforslag indgår som en
integreret del af samtaler og
indsats i kontaktforløbet

.

Alle opsagte medlemmer får
tilbud om samtaler i
opsigelsesperioden
Vi gennemfører min. 400
samtaler årligt

.

Opfølgning via egne
registreringer og udtræk

.

Vi har dokumenteret kontakt
til min. 300 arbejdspladser
årligt

.

Opfølgning via egne
registreringer og udtræk

.

Vi gennemfører min 200
formidlinger pr. år, som sikrer
vores medlemmer ordinær
ansættelse
Alle medlemmer i profil 2
bliver præsenteret for
konkrete jobopslag i
forbindelse med
kontaktsamtaler og
rådighedssamtaler
Vi gennemfører møder på
arbejdspladser/gæsteoplæg
fra arbejdsgiver i alle
fagforeningsområder min.
hvert kvartal

.

Opfølgning via egne
registreringer og udtræk

Indsats i opsigelsesperioden

Virksomhedskontakt

Jobformidling og præsentation af
konkrete jobforslag

.

.

.

.
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Opmærksomhedspunkter

Bilag: Antal ledigmeldte medlemmer 2018 fordelt på berørte kommuner

Kommune

Ledigmeldte 2018 - de 30 mest berørte kommuner
250

200

150

100

Ledigmeldte 2018

50

København
Århus
Odense
Esbjerg
Vejle
Viborg
Svendborg
Slagelse
Guldborgsund
Randers
Næstved
Thisted
Horsens
Kolding
Holbæk
Herning
Silkeborg
Varde
Frederiksberg
Norddjurs
Roskilde
Aabenraa
Vordingborg
Holstebro
Fredericia
Kalundborg
Lolland
Haderslev
Sønderborg
Skanderborg

0

Socialpædagogernes 39.000 medlemmer arbejder dagligt for og med børn, unge og voksne med sociale problemer eller funktionsnedsættelser.

Helsingør
Faaborg-Midtfyn
Gladsaxe
Frederikssund
Middelfart
Vejen
Assens
Syddjurs
Ringkøbing-Skjern
Hedensted
Bornholm
Nyborg
Høje-Taastrup
Ishøj
Frederiksværk-Hundested
Sorø
Køge
Odsherred
Tønder
Skive
Faxe
Ikast-Brande
Brøndby
Greve
Ringsted
Gentofte
Egedal
Favrskov
Glostrup
Lemvig
Morsø
Hvidovre
Furesø
Rudersdal
Albertslund
Rødovre
Kerteminde
Lyngby-Taarbæk
Lejre
Odder
Herlev
Stevns
Bogense
Billund
Tårnby
Solrød
Struer
Vallensbæk
Hørsholm
Langeland
Ærø
Samsø
Fanø

Ledigmeldte
2018
23
23
22
21
21
20
19
19
19
18
17
17
16
16
16
16
15
15
15
15
14
14
13
13
13
12
12
12
11
11
11
10
10
10
9
9
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
2
1

Bilag: Beskrivelse af profiler

Profil

Eksempler – ikke udtømmende

Profil 1:

.
.

I job inden for 13 uger med
minimal indsats (størsteparten i job .
inden for 4 til 8 uger)

Profil 2:

.

Risiko for langtidsledighed (med
stort potentiale for at afkorte
perioden via tidlig indsats)

.
.
.
.
.

Profil 3:

.

Komplekse udfordringer – jobmål
uden for det pædagogiske område

.
.

Socialpædagog med flere års relevant erhvervserfaring og jobmål inden for det socialpædagogiske område
Dimittend uden barrierer og med jobmål, der spænder vidt inden for såvel det socialpædagogiske og det
almenpædagogiske område
Familieplejer med flere års erfaring og jobmål som familieplejer

Socialpædagog med flere års relevant erhvervserfaring. Jobmål inden for områder med begrænsede jobåbninger;
familiekonsulent, leder, det meget specialiserede område etc.
Leder, uddannet socialpædagog med relevant erfaring som leder. Jobmål som leder
Dimittend med barrierer i form af børnepasningsproblemer, helbredsmæssige begrænsninger og/eller samtidig med
jobmål, der typisk kræver relevant erfaring, så som udsatte børn/unge, særlige projekter etc.
Familieplejer (socialpædagog eller ufaglært) med jobmål uden for området familieplejer men inden for det
socialpædagogiske område
Socialpædagogisk erhvervserfaring, men anden/ingen uddannelsesmæssig baggrund. Jobmål inden for det
socialpædagogiske område
Socialpædagog med flere års relevant erhvervserfaring. Længerevarende sygemelding forud for ledighed og/eller voldsomt
brud med tidligere arbejdsplads. Begrænsninger i jobmål men fortsat inden for det socialpædagogiske/almenpædagogiske
område

Socialpædagog med flere års relevant erhvervserfaring. Længerevarende sygemelding forud for ledighed og barrierer i
forhold til det samlede pædagogiske arbejdsområde. Ønske om brancheskift væk fra området
Dimittend med betydelige barrierer – helbredsmæssigt, socialt eller lignende. Uafklaret om jobmål
Ufaglært med spredt erhvervserfaring inden for området. Jobmål uden for det pædagogiske område

Ovenstående profiling anvendes i sammenhæng med STAR’s profilafklaringsværktøj

Bilag: Indsats for ledige medlemmer i forsøgsperioden fra 3. til 13. ledighedsuge

Indsats for ledige medlemmer i forsøgsperioden fra 3. til 13. ledighedsuge på baggrund af medlemmets profil
Medlemmer med profil 1
Tilbud om deltagelse bliver præsenteret i
forbindelse med CV-samtalen. Interesserede
medlemmer booker sig ind på workshops og
temamøder via vores medlemsportal

Medlemmer med profil 2: risiko for
langtidsledighed
Forløb planlægges som tilbud ved
kontaktsamtale i ledighedsuge 3 eller 4 med
mulighed for justeringer i forbindelse med den
fortløbende kontakt
Vejledning om uddannelsesmuligheder og
tilbud via jobcenteret (primært i forhold til
virksomhedspraktik) vil løbende indgå i den
individuelle kontakt med medlemmerne i
indsatsen, hvor det skønnes relevant

Medlemmer med profil 3: visiteres til
kontaktforløb i jobcenteret
Tilbud om deltagelse bliver præsenteret i
forbindelse med CV-samtalen. Interesserede
medlemmer booker sig ind på workshops og
temamøder via vores medlemsportal

Tilbud om deltagelse i workshops og temamøder med fokus på jobsøgning og kompetenceafklaring
Jobformidling til konkrete stillinger

Individuelt tilrettelagt forløb med udgangspunkt i medlemmets konkrete behov bestående af flg.
elementer
.
.

.
.

Individuelle samtaler
Workshops og temamøder f. eks.
o ”Den gode ansøgning og det målrettede CV”
o ”Sæt ord på dine kompetencer”
o ”Ledig uden stress”
o IT-værksted – hjælp til Jobloggen
Jobformidling til konkrete stillinger
Oplæg fra arbejdsgivere om den gode ansøgning

Tilbud om deltagelse i workshops og temamøder med fokus på jobsøgning og kompetenceafklaring

Bilag: Model for kontaktforløb i forsøgsperioden

Senest 2. ledighedsuge

Screening

3. til 4. ledighedsuge

8. eller 9. ledighedsuge

11. eller 12. ledighedsuge

Rådighedssamtale
(+ kontaktsamtale)
.
.

Profil 1

.
CV-samtale + kontaktsamtale
.
.
.
.
.
.
.

Screening afdækker
medlemmets profil
Krav til jobsøgning
Opstart af Min Plan
Godkendelse af CV
Vejledning om
rådighedsforpligtigelse
Vejledning om det
socialpædagogiske
arbejdsmarked
Sparring om jobsøgning

Rådighedsvurdering
Vejledning om jobsøgning
med udgangspunkt i Krav til
jobsøgning
Konkret fremadrettet aftale
om jobsøgning

Fællessamtale med jobcenteret
.

Profil 2

Kontaktsamtale

Rådighedssamtale

.

.
.

.
.
.

Profil 3: Visitation til
jobcenteret
Anmodning om tidlig
fællessamtale fremsendes

Sparring på jobsøgning og
jobsøgningsstrategi
Tilrettelæggelse af indsats
Afdækning af behov for
tilbud via jobcenteret
Evt. vejledning om seks
ugers jobrettet uddannelse
(kun for medlemmer i
målgruppen for dette)

.

Rådighedsvurdering
Vejledning om jobsøgning
med udgangspunkt i Krav til
jobsøgning
Konkret fremadrettet aftale
om jobsøgning

.

Status på indgåede aftaler
og på evt. indsats
Forslag til fremtidig indsats
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