
Mødeindkaldelse 

Du har accepteret dit møde 
Du kan se dit møde under Møder og i Kalender. 

LUK -) 

Ret og pligt-tekst i mødeindkaldelse for dagpengemodtagere 

Gældende fra 6. december 2019 efter kl. 15: 

Mødeindkaldelse 

Du er inviteret til Jobsamtale med sagsbehandler 

Mandag den 9. dec. 2019 kl. 09:00 

Varighed: 45 minutter 
Mødeform: Personligt fremmøde 
Afholdelsessted: 
Mødedeltagere: (sagsbehandler) 

Du accepterer invitationen ved at klikke på knappen OK. 
Hvis du ikke er ledig længere og der for ikke vil acceptere mødeindkaldelsen. kan 
du afmelde dig som ledig hel'. 

Beskrivelse 
Lorem ipsum dolor sit amet, t ristique magna. maecenas justo vestibulum 
molestie dolor sollicitudin vitae. 
Vær opmærksom på 
Du skal huske at melde afbud ti l mødet, hvis du skulle blive syg eller på anden 
måde forhindret i at deltage. 

I mange tilfælde kan du melde afbud eller ombooke mødet her på Jobnet. 

Du kan også kontakte dit jobcenter for at melde afbud. 

Der henvises i øvrigt til den vejledning. du har fået af din kommune. 

OK - ) 



Ret og pligt-tekst i mødeindkaldelse for dagpengemodtagere 

Gældende fra 2. januar 2019 kl. 12:05 – 6. december 2019 kl. 15: 

Mødeindkaldelse 

Du e r indkaldt til Jobsamtale med sagsbehandler 

Torsdag den 17, jan, 2019 kl. 16,30 

Varighed: 30 minutter 
Mødeform: PersonliQt fremmøde 
Afholdelsessted: 
Mødedeltagere: (sagsbehandler) 

Du accepterer inv i tatione n ved at klikke på knap pen OK. 
Hvis du ikke er ledig længere og derfor ikke vil acceptere mødeindkaldelsen, kan 
du ~lg~lg her, 

Beskrivelse 
Du skal medbringe dit CV, da v i tager udgangspunkt her i, når vi skal tale om d in 
jobsøgning. 

Vær opmærksom på: 
Du har pligt t il at deltage i samtalen. El lers skal v i o rientere din a-kasse. og det 
kan få betydning for dine dagpenge. 

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål om d ine dagpenge, skal du kontakte din a-kasse. Hvis du 
har spørgsmål. kan du finde mange svar på Jobnet. Eilers er du velkommen i 
Jobcenteret. 

Regler 
Du kan finde lovgrundlaget ved at gå ind på www.retslnfo.dk, og indtaste 
nummer og årstal: 

Bekendtgørelse nr. 977 af 28/06/2018 om en aktiv beskæft igelsesindsats 
§1, §34 og §35. 
Bekendtgørelse nr. 225 af 20/03/2018 af lov om arbejdsløshedsforsik ring 
m.v. §63a. 

OK ➔ 

Mødeindkaldelse 

.,, Du har accepteret dit møde. 

Du er indkaldt til Jobsa mtale med sagsbehandler 

Torsdag den 17. Jan, 2019 kl. 16,30 
Varighed: 30 minutter Mødeform: Personligt fremmøde 

Afholdelsessted: 
Mødedeltagere: I (sagsbehandler) 

Vær opmærksom på: 
Du har pligt til at deltage i samtalen. Elle rs ska l vi oriente re din a -kasse, og det 
kan få betydning for d ine dagpenge. 

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål om d ine dagpenge, ska l du kontakte din a -kasse. Hvis du 
har spørgsmål, kan d u finde mange svar på Jobnet. Eilers er du velkommen i 
Jobcenteret. 

Regler 
Du kan finde lovg rund laget ved at gå ind på www.retsinfo.dk. og indtaste 
nummer og årstal: 

Bekendtgørelse nr. 977 af 28/06/2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats 
§1 , §34 og §35, 
Bekendtgørelse nr. 225 af 20/03/2018 af lov om arbejdsløshedsforsik ring 
m.v. §63a. 

OK ➔ 

http://www.retslnfo.dk
http://www.retslnfo.dk


Ret og pligt-tekst i mødeindkaldelse for dagpengemodtagere 

Gældende fra 31. juli 2018 kl. 11:54 – 2. januar 2019 kl. 12:05: 

Mødeindkaldelse 

Du er indkaldt til Jobsamtale 

Tirsdag den 7. aug. 2018 kl. 11:32 

Varighed: 30 minutter 
Mødeform: Personligt fremmøde 
Afholdelsessted: 
Mødedeltagere: 

Du accepterer invitationen ved at klikke på knappen OK. 
Hvis du ikke er ledig længere og derfor ikke vi l acceptere mødeindkaldelsen, kan 
du ~g=Mgller. 

Vær opmærksom på: 
Du har pligt t il at deltage i samtalen. Ellers skal vi orientere din a-kasse, og det 
kan få betydning for dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse. 

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål om dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse, skal du 
kontakte d in a~kasse. Hvis du har spørgsmål, kan du finde mange svar på Jobnet. 
Ellers er du velkommen i Jobcenteret. 

Regler 
Du kan f inde lovgrundlaget ved at gå ind på www retslnfo dk. og ind taste 
nummer og årstal: 

• Bekendtgørelse nr. 977 af 28/06/2018 om en akt iv beskæftigelsesindsats 
§ 1. §34 og §35. 

• Bekendtgørelse 22 5 af 20/03/2018 af lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v. §63a . 

nr. 

OK -) 

Mødeindkaldelse 

.., Du har accepteret dit møde. 

Du er indkaldt til Jobsamtale 

Tirsdag den 7. aug. 2018 kl.11'32 
Varighed: 30 minutter Mødeform: Personligt fremmøde 

Afholdelsessted : 
Mødedeltagere: 

Vær opmærksom på: 
Du har pligt til at deltage i samtalen. Ellers skal v i o rientere d in a-kasse, og det 
kan få betydning for dine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse. 

Hvis du har spørgsmål 
Hvis du har spørgsmål om d ine dagpenge eller din arbejdsmarkedsydelse, skat du 
kontakte d in a-kasse_ Hvis du har spørgsmål. kan du finde mange svar på Jobnet 
Ellers er du velkommen i Jobcenteret. 

Regler 
Du kan f inde lovgrundlaget ved at gå ind på www retslnfo dk. og indtaste 
nummer og årstal: 

• Bekendtgørelse nr. 977 af 28/06/2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats 
§1, §34 og §35. 
Bekendtgørelse nr. 225 af 20/03/2018 af lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v. §63a. 

OK ➔ 

http://www.retslnfo.dk
http://www.retslnfo.dk



