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Tjeklisteforsøget (Den gode samtale 2)   

 

 

1.1 Kort om forsøget  

Formålet med Tjeklisteforsøget er at hjælpe de 

forsikrede ledige godt i gang med deres jobsøg-

ning. 

 

Forsøget afprøver, om medlemmerne ved at an- 

vende Tjeklisten - der indeholder råd og redskaber 

- vil komme hurtigere i gang med jobsøgning.    

 

Intentionen er, at deltagerne skal benytte redska-

berne de første to uger af ledighedsforløbet.  

 

Forsøget er baseret på frivillighed. Det er derfor 

frivilligt for de forsikrede ledige, om de ønsker at 

anvende Tjeklisten. 

 

Forsøget er iværksat af Styrelsen for Arbejdsmar-

ked og Rekruttering (STAR) og udviklet i tæt sam-

arbejde mellem a-kasserne, AK-Samvirke og 

STAR. Derudover har Dansk Nudging Netværk og 

/KL7 bidraget med viden og inspiration til projektet. 

 

1.2 Forsøgets 3 hovedelementer  

1. Den indledende henvendelse via e-mail og 

SMS 

 

Dagen efter, at medlemmet har meldt sig ledig, 

modtager han eller hun en velkomsthenvendelse 

både som e-mail og som SMS. Afsenderen er 

medlemmets a-kasse i samarbejde med STAR.  

 

Her præsenteres Tjeklisten som en værktøjskasse, 

hvor nyttige råd og redskaber er samlet, som er 

frivillige at benytte. Den nyledige har adgang til 

Tjeklisten via et link. Du kan se Tjeklisten her:  

 

http://star.dk/da/Viden-og-analyse/Hvad-virker-i-

beskaeftigelsesindsatsen/Kontrollerede-

forsoeg/Den-gode-samtale-2.aspx 

 

Endvidere informeres om, at der i løbet af de første 

14 dages ledighed kommer opfølgning: først i form 

af to påmindelser, hvis deltageren ikke har udfyldt 

Tjeklisten, og til sidst et spørgeskema. Denne op-

følgning kan deltageren framelde sig via et link. 

2. Tjeklisten 

Tjeklisten er en værktøjskasse med 4 temaer, som 

samlet indeholder i alt 13 opgaver.  Ved at åbne 

temaerne og løse opgaverne trin for trin, arbejder 

medlemmet sig frem til at få søgt den/de første job. 
 

Tjeklistens opbygning og indhold hjælper med at 

overskue og strukturere processen.  

 

De fire temaer: 

 Planlæg din jobsøgning 
 Hvad er du god til 
 Brug dit netværk 
 Søg Job 

 

 

Under hvert tema er der konkrete opgaver, der kan 

hjælpe til at komme videre med jobsøgningen.  

  
 

Eksempel på opgave: 

Din personlige liste med styrker 
Skriv 5-10 ting ned, som du er god til, og som 
du vil bruge i dit nye job. Listen kan bruges 
som inspiration til, når du skal udfylde dit CV 
og til at skrive jobansøgninger senere.  
 
Spørg eventuelt folk, der kender dig. 
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3. Påmindelser og spørgeskema 

Hvis deltageren ikke har fravalgt opfølgning og 

efter tre hverdage har løst færre end seks opgaver, 

vil deltageren modtage den første påmindelse i 

form af en e-mail. Dette vil gentage sig efter seks 

hverdage. Hvis opgaverne er løst, vil deltageren 

ikke modtage påmindelserne. 

Endelig vil deltageren 10 hverdage efter den første 

henvendelse modtage et kort spørgeskema. 

1.3 Hvem deltager? 

Alle nyledige fra de a-kasser, som har tilmeldt sig 

forsøget, vil indgå i henholdsvis en deltagergruppe 

eller en kontrolgruppe. Dog er det en forudsæt-

ning, at den nyledige ikke har været ledig de fore-

gående 12 måneder. Projektet gennemføres som 

et såkaldt RCT-forsøg, hvor der trækkes lod blandt 

de nyledige, om hvorvidt de falder i enten deltager- 

eller kontrolgruppen. 

 

Forsøget forventes at omfatte i alt 20.000 dagpen-

gemodtagere - 10.000 deltagere og 10.000 i kon-

trolgruppen. 

 

1.4 Hvad betyder forsøget for dig som vejle-

der/jobkonsulent? 

Forsøget forventes ikke at medføre ekstra ar-

bejdsopgaver for de deltagende a-kasser. 

 

Du skal være opmærksom på, at nogle af de ledi-

ge, du møder, vil have brugt redskaberne i forsø-

get og vil nævne dem til samtalen. 

 

Det kan forventes, at de nyledige, der bruger red-

skaberne, vil være godt i gang med deres jobsøg-

ning, når de møder i a-kassen. 

 

Det kan konkret være, at: 

 De har søgt flere job  

 De i højere grad har aktiveret deres netværk 

 De har gjort sig klare overvejelser over, hvilke 

brancher og firmaer, der er relevante for dem. 

 De er mere skarpe på deres egne styrker og 

kompetencer 

 De har udarbejdet deres CV 

 

I a-kassen kan der udtrækkes en liste over de af 

kassens medlemmer, der indgår i forsøget.  

 

1.5 Tidsplan og evaluering 

Forsøget begynder d. 3. oktober 2016 og forventes 

at løbe til og med marts 2017, eller indtil forsøget 

har opnået det ønskede antal deltagere. Under 

evalueringen bliver der målt på, om medlemmer-

nes anvendelse af Tjeklisten har bidraget til hurti-

gere at komme tilbage i job samt deres tilfredshed 

med værktøjet. Resultatet af forsøget vil blive of-

fentliggjort i en rapport. 

 
 

Tidsplan 
 

 Forsøg: Oktober 2016 – marts 2017 

 Midtvejsevaluering: Forår 2017 

 Slutevaluering: Ultimo 2017  
 

 

1.6 Yderligere Information 

På STARs hjemmeside kan du se mere informati-

on om forsøget: http://star.dk/da/Viden-og-

analyse/Hvad-virker-i-

beskaeftigelsesindsatsen/Kontrollerede-

forsoeg/Den-gode-samtale-2.aspx 

Her kan du også selv afprøve Tjeklisten og se hvil-

ke opgaver, de forsikrede ledige stilles overfor.  

Spørgsmål til Tjeklisten i løbet af projektet kan af-

klares ved at kontakte kommunikationschef Simon 

Bauer, AK-Samvirke sb@ak-samvirke.dk eller 

specialkonsulent Simon Lamech, Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering sil@star.dk. 
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