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






Dagpengemodtager – herunder dimittender
Modtagere af uddannelseshjælp
Kontanthjælpsmodtagere
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet
Integrationsydelsesmodtagere med uddannelsespålæg (har samme forberedelsesskema som
uddannelseshjælp).

Forberedelsesskemaet er tænkt som et redskab i forhold til at understøtte vejlederens forberedelse til
samtalen med borgeren og omvendt give borgeren mulighed for at reflektere over sin situation.
På baggrund af de seneste års erfaringer med profilafklaringen for dagpengemodtagere er der i ef
teråret 2017 foretaget ændringer i modellen for profilafklaringen og dermed forberedelsesskemaet
for dagpengemodtagere.
Vejledning i profilafklaring er delt i tre vejledninger:
 Vejledning til profilafklaring for kontanthjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere om
fattet af integrationsprogrammet
 Vejledning til profilafklaring for uddannelseshjælpsmodtagere og modtagere af integrations
ydelse (med uddannelsespålæg)
 Vejledning til profilafklaring for dagpengemodtagere
I denne vejledning vil dagpengemodtagerens oplevelse af udfyldelse af forberedelsesskemaet, og de
spørgsmål han skal besvare blive vist. Vejledningen bliver afsluttet med en visning af borgerens ud
fyldte forberedelsesskema i Jobnet for jobkonsulenter (JobKon).
1.1 Hvornår vises muligheden for at udfylde et forberedelsesskema?
Alle nyledige dagpengemodtagere – herunder dimittender, som melder sig ledig, får vist en notifi
kation til forberedelsesskemaet.
En dagpengemodtager betragtes som nyledig, når han:



ikke tidligere har været tilmeldt
har været afmeldt i mindst 60 dage siden sidste tilmelding

En ledighedsperiode kan bestå af en til flere sammenhængende tilmeldinger på tværs af kontakt
grupper og tilmeldinger betragtes som sammenhængende, hvis der her været mindre end 180 dage
mellem hver tilmelding. I afsnit 1.1.1 ’Signaturforklaring’ og 1.1.2 ’Scenarier for visning af Forbe
redelsesskemaet’ og 1.1.3 ’Scenarier, hvor Forberedelsesskemaet ikke vises på Min side’ gennem
gås forskellige scenarier og beregninger for hvornår dagpengemodtageren får Forberedelsesskemaet
vist eller ikke vist.
Dagpengemodtagere har adgang til at udfylde forberedelsesskemaet i 12 uger (84 dage).
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1.1.1 Signaturforklaring
I afsnit 1.1.2 ’Scenarier for visning af Forberedelsesskemaet’ og 1.1.3 ’Scenarier, hvor Forberedelsesskemaet ikke vises på Min side’ beskrives forskellige situationer en dagpengemodtager kan være
i, i forhold til om Forberedelsesskemaet vises eller ikke vises på 'Min side'.
Afmeldedato
Tilmeldedato
Visning af forberedelsesskema til udfyldelse

Kontaktgruppe 1 - dagpengemodtager

Kontaktgruppe 2 - Kontanthjælp
Kontaktgruppe 4 - Revalidering

1.1.2 Scenarier for visning af Forberedelsesskemaet
Scenarier 1: Nyledig dagpengemodtager
Følgende scenarie viser en borger, der tilmeldes som dagpengemodtager. Der er gået 60 dage siden
borgeren sidste tilmelding. Denne borger vil på 'Min Side' blive præsenteret for forberedelsesske
maet fra tilmeldedagen og 84 dage frem:

Scenarie 2: Nyledig dagpengemodtager afmeldes og gentilmeldes
Dette scenarie viser en borger, der tilmeldes som dagpengemodtager for efterfølgende at blive af
meldt og tilmeldt igen. Inden den første tilmelding, har borgeren været afmeldt i mere end 60 dage.
De to tilmeldinger, betragtes som én ledighedsperiode, og udfyldelsen af forberedelsesskemaet vil
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være mulig under begge tilmeldinger. Da de to tilmeldinger betragtes som én ledighedsperiode, vil
borgeren dag maksimalt kunne svare på forberedelsesskemaet én gang i perioden

Scenarie 3: Nyledig dagpengemodtager har inden for de sidste 84 dage været registreret i andre
kontaktgrupper
Hvis en borger har været tilmeldt/registreret i en anden kontaktgruppe end dagpengemodtager, inden han bliver dagpengemodtager/dimittend, starter ledighedsperioden ved den første tilmelding.
Eksemplet viser, at borgeren var tilmeldt kontanthjælpsmodtager, da han bliver registreret registre
ret som revalidend. Efter afsluttet revalidering tilmelder borgeren sig som dagpengemodtager - og
herfra starter beregningen.

1.1.3 Scenarier hvor forberedelsesskemaet ikke vises på Min Side
Scenarie 4: Dagpengemodtager er tilmeldt mindre end 60 dage siden sidste tilmelding
Borgeren tilmelder sig som dagpengemodtager. Eftersom der er gået mindre end 60 dage siden bor
geren sidst var tilmeldt som dagpengemodtager, og borgeren ved sidste tilmelding udfyldte forbere
delsesskemaet, vil han ikke få vist forberedelsesskemaet på 'Min Side' – se oversigt på næste side.
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Scenarie 6: Kontaktgruppeskift – Dagpengemodtager mere end 84 dage efter tilmeldingen
På dag 0 tilmeldes borgeren i en anden kontaktgruppe end dagpengemodtager/dimittend. Da borge
ren bliver tilmeldt dagpengemodtager, er der gået mere end 84 dage siden ledighedsperioden star
tede. Dermed præsenteres borgeren ikke for Profilafklaring som dagpengemodtager:

1.2 Beregningsmodel for dagpengemodtagere
Beregningsmodellen, der ligger til grund for modulet, har til formål at vurdere, om borgeren er i
højrisikogruppen for langtidsledighed eller ej. I nedenstående tabel vises reglerne for at være i ri
siko for langtidsledighed. Hvis alle ’Variable’ i en række er sande, er man i risikogruppen ellers
ikke.
Modellen anvender svarene fra forberedelsesskemaet, som suppleres med baggrundsoplysninger om
alder, herkomst, offentlig forsørgelse (det seneste år og de sidste 5 år angivet i procent), dagpenge
det seneste år (angivet i procent) og lønindkomst det seneste år.
I nedenstående tabel vises reglerne for at være i risiko for langtidsledighed. Hvis alle ”variable” i
en række er sande, er man i risikogruppen, ellers er man ikke:
Variabel 1
SPM2: Hvor hurtigt tror
du, at du får et arbejde?

Variabel 2
SPM10: Er der noget,
der gør det svært for
dig at få et arbejde?

Svar:

Svar:

-

Der går mere
end 6 mdr.
Ved ikke

SPM2: Hvor hurtigt tror
du, at du får et arbejde?

-

Variabel 3

Variabel 4

Variabel 5

Ja

SPM10: Er der noget,
der gør det svært for
dig at få et arbejde?

Alder
56 år eller derover
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Svar:

-

Svar:
Der går mere
end 6 mdr.
Ved ikke

-

Ved ikke

SPM2: Hvor hurtigt tror
du, at du får et arbejde?

SPM10: Er der noget,
der gør det svært for
dig at få et arbejde?

Svar:

Svar:

-

Der går mere
end 6 mdr.
Ved ikke

-

SPM10: Er der noget,
der gør det svært for
dig at få et arbejde?

Svar:

Svar:

-

Der går mere
end 6 mdr.
Ved ikke

-

SPM10: Er der noget,
der gør det svært for
dig at få et arbejde?

Svar:

Svar:

-

Der går mere
end 6 mdr.
Ved ikke

-

Nej

SPM2: Hvor hurtigt tror
du, at du får et arbejde?

SPM10: Er der noget,
der gør det svært for
dig at få et arbejde?

Svar:

Svar:

-

Der går mere
end 6 mdr.
Ved ikke

-

Lønindkomst det sene
ste år

Svar:

Nej (branche er uop
lyst)

Inden for 6 må
neder

SPM2: Hvor hurtigt tror
du, at du får et arbejde?

Lønindkomst det sene
ste år

Svar:

Ja (branche er regi
streret)

-

Inden for 6 må
neder

Forsørgelsesgrad
de seneste 5 år
Mindre end 42,72
pct. (inkl. uoplyst)

Dagpengegrad det
seneste år
Mindre end 2,88
pct. (inkl. uoplyst)

Herkomst
Indvandrer fra
vestlige og ikke
vestlige lande eller
efterkommer fra
ikke-vestlige lande

Herkomst
Dansk eller efter
kommer fra vest
lige lande (inkl.
uoplyst herkomst)

Alder
58 år eller derover

SPM10: Er der noget, der gør det
svært for dig at få
et arbejde?

Dagpengegrad det
seneste år
Mindre end 12,5
pct. (inkl. uoplyst)

Nej

SPM2: Hvor hurtigt tror
du, at du får et arbejde?

-

Alder
Under 56 år (inkl.
uoplyst alder)

Ved ikke

SPM2: Hvor hurtigt tror
du, at du får et arbejde?

-

Forsørgelsesgrad
de seneste 5 år
Mindst 42,72 pct.

Ved ikke

SPM2: Hvor hurtigt tror
du, at du får et arbejde?

-

Alder
Under 56 år (inkl.
uoplyst alder)

Svar:

-

Ja
Ved ikke
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SPM2: Hvor hurtigt tror
du, at du får et arbejde?

SPM10: Er der noget,
der gør det svært for
dig at få et arbejde?

Svar:

Svar:

-

Inden for 3 må
neder

-

Lønindkomst det
seneste år
Nej (branche er
uoplyst)

Ja
Ved ikke

For de borgere som har risiko for langtidsledighed, er der 3 forskellige kvitteringstekster, så der kan
måles på, om borgere reagerer forskelligt på formuleringen af kvitteringsteksterne. Se nærmere
herom i afsnit 3.7 ’Kvitteringer’
1.3 Hvordan vises muligheden for at udfylde et forberedelsesskema på Jobnet?
Borgeren bliver følgende to steder mindet om at udfylde Forberedelsesskemaet:


På Min side vises nedenstående notifikation:



Hvis borgeren er blevet indkaldt til:
o CV-samtale eller
o Jobsamtale
Vil han under ’Mine mçder’ ved åbning af mçdedetaljer få vist en mere synlig notifikation,
der skal minde ham om at udfylde forberedelsesskemaet inden mødet – se skærmdump på
næste side:
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Forberedelsesskemaet kan åbnes via notifikationerne eller via venstremenuen ’Min profil - Forbere
delsesskema’.
Borgerne kan på Min Side under menupunktet i venstre side ’Min Profil – Forberedelsesskema’ se
det besvarede forberedelsesskema i 3 måneder.

2. Gennemgang af forberedelsesskemaet
Spørgsmålene, som borgeren skal besvare, er delt op i en række trin. Antallet af trin afhænger af
svarene på spørgsmålene. I dette afsnit vil trinene i forberedelsesskemaet for dagpengemodtagere
(herunder også dimittender) blive gennemgået.
2.1 Trin 1
Trin 1 viser en velkomsttest, hvor der gives en forklaring på, hvorfor han skal besvare skemaet.
Umiddelbart herefter starter spørgsmålene – se skærmdump på næste side:
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2.2 Trin 2
På trin 2 kan der være suppleret med spørgsmål omkring retning på uddannelse, afhængigt af hvad
der er angivet som højeste gennemførte uddannelse på trin 1. Der vises skærmdump af følgende:





Trin 2 hvor højeste gennemførte uddannelse er registreret som en erhvervsuddannelse,
kunstnerisk uddannelse, politi og forsvar, eller ’ved ikke’ – se afsnit 2.2.1
Trin 2 hvor højeste gennemførte uddannelse er registreret som en gymnasial uddannelse – se
afsnit 2.2.2
Trin 2 hvor højeste gennemførte uddannelse er registreret som en erhvervsakademiuddan
nelse/ kort videregående uddannelse eller øvrige længerevarende uddannelser – se afsnit
2.2.3
Trin 2 hvis borgeren på trin 1 ikke har markeret, at han ikke har en af ovenstående – se af
snit 2.2.4
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2.2.1 Højeste gennemførte uddannelse er registreret som en erhvervsuddannelse, som kunst
nerisk uddannelse, som politi og forsvar, eller ’ved ikke’
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2.2.2 Højeste gennemførte uddannelse er registreret som en gymnasial uddannelse
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2.2.3 Højeste gennemførte uddannelse er registreret som en erhvervsakademiuddannelse/ kort
videregående uddannelse eller øvrige længerevarende uddannelser

Side 14 af 24

2.2.4 Når borgeren ikke har en uddannelse
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2.3 Trin 3
Spørgsmålene på trin 3 er de samme for alle dagpengemodtagere/dimittender, uanset svarene på tid
ligere trin:
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2.4 Trin 4
Spørgsmålene på trin 4 er de samme for alle dagpengemodtagere/dimittender, uanset svarene på tid
ligere trin:
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Hvis dagpengemodtagere svarer ja til spørgsmål 10 på trin 4 ’Er der noget, der gçr det svært for dig
at få et arbejde?’, får de et tillægsspørgsmål 10A:

2.5 Indsend forberedelsesskema
Når borgeren har været igennem alle trin, så skal han på sidste trin vurdere, om han vil vende til
bage til spçrgsmålene for et ekstra gennemsyn via knappen ’Tilbage’ eller om udfyldelsen er på
plads og derfor kan indsendes via knappen ’Send’- se skærmdump på næste side:
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Borgeren oplyses om, at hans svar vil blive tilgængelige for sagsbehandlerne.
2.6 Kvitteringer
Efter klik på knappen ’Send’ får borgeren vist en kvittering. Under kvitteringen findes følgende to
fold-ud-elementer:
1. Dine svar på forberedelsesskemaet
Her kan borgeren se sine svar.
2. Dine baggrundsoplysninger
Her vises de oplysninger, der sammen med svarene på spørgsmålene, ligger til grund for
vurderingen af om borgeren har risiko for langtidsledighed
Der findes fire forskellige kvitteringer for dagpengemodtagere.
For borgere som har risiko for langtidsledighed, er der tre forskellige kvitteringstekster, så der kan
måles på, om borgere reagerer forskelligt på formuleringen af kvitteringsteksterne. For de øvrige,
som ikke er i risikogruppe for langtidsledighed findes en kvitteringstekst.
Eksempler på kvitteringer til risikogruppen vises under afsnit 2.6.1– hvor det er teksten i sidste af
snit af kvitteringen der adskiller kvitteringerne. Kvitteringsteksten for ’çvrige’ vises under afsnit
2.6.2.
Yderligere har jobcentret mulighed for at få indarbejdet et link til egen hjemmeside, hvor borgeren
stilles yderligere spørgsmål.
Se skærmdump af kvittering på næste side:
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Hvis borgeren ønsker at se alle elementer og folder dem ud, ser det ud som følger – se skærmdump
på næste side:
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2.6.1 Kvitteringstekster for dagpengemodtagere som har risiko for langtidsledighed
De 3 nye kvitteringstekster til dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed:
Tekst 1:
”Tak, fordi du har udfyldt forberedelsesskemaet.
Nogle ledige, der tidligere har svaret det samme som dig, eller som på andre måder ligner dig
(fx hvad angår tidligere beskæftigelsesforhold), kan have oplevet en lidt længere vej til et nyt
job.
For at undgå dette er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt til din første samtale med
jobvejlederen. Det kan du f.eks. gøre ved at medbringe 3-5 konkrete stillinger, som du gerne
vil søge inden for de næste 14 dage, eller som du allerede har søgt.
Gå ikke glip af et nyt job, fordi din ansøgning ikke er målrettet virksomheden.”
Tekst 2:
”Tak, fordi du har udfyldt forberedelsesskemaet.
Nogle ledige, der tidligere har svaret det samme som dig, eller som på andre måder ligner dig
(fx hvad angår tidligere beskæftigelsesforhold), kan have oplevet en lidt længere vej til et nyt
job.
For at undgå dette er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt til din første samtale med
jobvejlederen. Det kan du f.eks. gøre ved at medbringe 3-5 konkrete stillinger, som du gerne
vil søge inden for de næste 14 dage, eller som du allerede har søgt.
Gør din ansøgning målrettet og præcis. En undersøgelse viser, at 7 ud af 10 arbejdsgivere fo
retrækker en ansøgning på maksimalt én side.”
Tekst 3:
”Tak, fordi du har udfyldt forberedelsesskemaet.
Nogle ledige, der tidligere har svaret det samme som dig, eller som på andre måder ligner dig
(fx hvad angår tidligere beskæftigelsesforhold), kan have oplevet en lidt længere vej til et nyt
job.
For at undgå dette er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt til din første samtale med
jobvejlederen. Det kan du f.eks. gøre ved at medbringe 3-5 konkrete stillinger, som du gerne
vil søge inden for de næste 14 dage, eller som du allerede har søgt.
Ved at tage udgangspunkt i nogle konkrete stillinger tager du et vigtigt skridt på vej mod et
nyt arbejde.”
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2.6.2 Kvitteringstekst for dagpengemodtagere som ikke er i risiko for langtidsledighed
”Tak, fordi du har udfyldt forberedelsesskemaet.
Du kan med fordel printe svarene ud og tage dem med til din næste samtale. På den måde sikrer du
dig, at samtalen tager udgangspunkt i netop dine muligheder.
Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt til din samtale med jobvejlederen.
Du kan f.eks. finde 3-5 konkrete stillinger, som du har tænkt dig at søge inden for de næste 14
dage”

3. Forberedelsesskema – visning for sagsbehandlere
Forberedelsesskemaet udstilles via en webservice, hvilket betyder, at det kan indarbejdes i de kom
munale sagsbehandlingssystemer, så sagsbehandleren kan se borgerens udfyldte forberedelses
skema i eget fagssystem.
Hvis ikke det er tilfældet, kan der foretages opslag i Jobnet for jobkonsulenter (JobKon).
Efter opslag på borgeren i JobKon vælges menupunktet ’Forberedelsesskema’ i venstremenuen.
Herefter vises de 4 elementer:





Resultat af profilafklaring (foldet ud)
Borgers kvittering (foldet sammen)
Svar på forberedelsesskemaet (foldet ud)
Baggrundsoplysninger (foldet ud)

Alle fire elementer kan foldes ud, hvorefter man får vist følgende – se skærmdump på næste side:
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