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UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE
Indledning
Den foreløbige erfaring i initiativet ’Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire
områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende jobcentre. Alle fire områder spiller i praksis sammen i udviklingen og implementeringen af virksomhedsservice. De fire områder er:





Virksomhedskontakten
Borgerkontakten
Tværgående samarbejde
Jobcentrenes egen organisation

Denne model beskriver den sammenhæng, som virksomhedsservice er en del af i praksis, og
hvad der skal til for at udvikle virksomhedsservice.
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Udviklingsplanen indeholder:
1. En forandringsmodel for Jobcenter Vardes udvikling af virksomhedsservice.
2. Nærmere beskrivelse af ønskede resultater, udviklingsaktiviteter og milepæle for
udviklingsprocessen.
3. Aftaler om konsulenthjælp fra konsulentteamet.
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ORGANISATIONSUDVIKLING
Organisationsændring med nyt
virksomhedsserviceteam
5 sigtelinjer for beskæftigelsesindsatsen
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Nyt virksomhedsserviceteam
Kursus i arbejdsmarkedsbalancen
Kompetenceudviklingsforløb med
Mercury Urval (videndeling og
handling)
Nyt CRM-system
VITAS
BORGERKONTAKTEN
Kompetenceudviklingsforløb med
Mercury Urval (videndeling og
handling)
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE
Har godt samarbejde i praksis.
Håndteres udenfor dette initiativ.
Dog ny fælles database med Esbjerg,
Billund, Vejen om arbejdskraftbehov
(ønskes på sigt udviklet til
Jobbarometer)

AKTIVITETER
ORGANISATIONSUDVIKLING:
Brug af mødestruktur til videndeling og til at understøtte
virksomhedsservicetænkning
Superbrugere på CRM/virksomhedsmodulet
Kompetenceudvikling ift. videndeling og handling
Omlægning fra kommunale til virksomhedstilbud
Strategisk brug af arbejdsmarkedsbalancen
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Udvikling af klar kommunikation om service
Opsøgende indsats, kortlægning af samarbejdsmuligheder: Sociale kort og samarbejdsaftaler
Branding af samarbejdsvirksomheder via artikler,
facebook og Linkedln
HR netværk og advisory board oprettes
BORGERKONTAKTEN
Videndeling via mødestruktur og CRM
Brug af fælles database om arbejdskraftbehov i
borgerrådgivningen
Øget brug af arbejdsmarkedsbalancen og opkvalificering
målrettet mangelområder
Kvalitetsindsats ift. CV'er/kompetencekort
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE (se ressourcer)
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RESSOURCER

RESULTATER
(faktuelle/observerbare resultater:
Måles,tælles,vejes)
ORGANISATIONSUDVIKLING
Implementerede, fælles redskaber til
virksomhedsservice
Flere i virksomhedstilbud (alle
målgrupper)
Øget selvforsørgelsesgrad
VIRKSOMHEDSKONTAKTEN
Strategisk og proaktiv tilgang
Klar kommunikation om service
Flere job- og praktikåbninger
findes/besættes
Jobcentret er opsøgende og
leverende indenfor mangelområder
HR netværk oprettet
BORGERKONTAKTEN
Gode CV'er/kompetencekort til alle
relevante målgrupper
Viden om jobmuligheder til borgere
TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE (se
ressourcer)
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Forandringsmodel
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MINI FORANDRINGSTEORI

Specialiseret erhvervsstruktur
8% fald i arbejdspladser
Stigning i samarbejdsgrad
75% i job
Flest ufaglærte ledige
13.000 ydelsesmodtagere

KONTEKST Udvikling

MEKANISME
(hvad kan hæmme eller fremme at
resultater/værdier nås?)
+/- mødestrukturens brugbarhed ift.
videndeling

Virksomhedsservice som fælles kultur og
værdi
At de 5 sigtelinjer følges

+/- effektivt samspil mellem
virksomhedsserviceteam og øvrige afdelinger
+/- god implementering af CRM og VITAS
(datadisciplin)

Aktuel virksomhedsservice:
Teams med både jobkonsulenter
(rådgivere) og virksomhedskonsulenter
(borgerorienterede/udbudsorienterede)
Nyt virksomhedsserviceteam hvor
konsulenter er virksomhedsorienterede/
efterspørgselsorienterede

VÆRDI
('Blødere' resultater)

+/- brug af arbejdsmarkedsbalancen og
fælleskommunal database om
arbejdskraftbehov
+/- forståelse i organisationen af formål og
mål med omlægning til virksomhedsrettede
tilbud
+/- opbakning/engagement til
virksomhedsservice og fælles forståelse af
god service

Effektiv videndeling og handling pba den
delte viden i jobcentret
Forståelse og god praksis ift. at 'vi er
hinandens leverandører' - en velfungerende
samarbejdskæde i jobcentret
Systematik i samarbejde på tværs, fælles
redskabsbrug
Jobcentret er strategisk og proaktivt i det
virksomhedsopsøgende arbejde, og yder
god service ift. de tre serviceområder

EFFEKTER
Forbedret virksomhedsservice indenfor de
8 kvalitetsparametre:
1. Virksomhederne er en kunde, der
aftager jobcentrets service og borgere
2. Imødekom virksomhedernes
efterspørgsel
3. Jobcentrets services og produkter skal
være synlige
4. Grundservice til virksomheder på tværs
af kommuner
5. Jobcentrene skal afstemme og levere
den aftalte service
6. Den gode virksomhedsservice er
opsøgende indenfor mangelområder
7. Hurtig respons på henvendelser
8. Bindeled til og samarbejde med andre
aktører
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Indledning
Udviklingen af god virksomhedsservice i Jobcenter Varde tager udgangspunkt i en ny organisering i jobcentret. Et nyt virksomhedsserviceteam har den opsøgende virksomhedskontakt,
mens rådgivere med borgerkontakt fremadrettet har opfølgning på forløb i eksisterende
samarbejdsvirksomheder og dermed skal have øget samarbejde med virksomhederne.
Der er stort fokus på, at virksomhedsserviceteamet integreres i jobcentrets øvrige arbejde,
og at det nye virksomhedsserviceteam ikke bliver en isoleret enhed. Det er de enkelte fagkoordinatorer, der har ansvaret for at implementere virksomhedsservice i eget team.
Det er et centralt udviklingsområde at viden og virksomhedsservicetænkning kommer rundt i
hele organisationen.
Der arbejdes med implementering af redskaber til videndeling, herunder et CRM-system. En
vigtig del af implementeringen af CRM-systemet er at få skabt en fælles tænkning om virksomhedsservice og etablere konkrete samarbejdsmodeller – samt at opnå høj datadisciplin,
da dette er en forudsætning for at få det ønskede udbytte af CRM-systemet i virksomhedsservice. Der er igangsat et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere med borgerkontakt. Endelig arbejdes der med, at borgerne skal have bedre CV’er og på at bruge CV’erne
mere aktivt i borgerkontakten.
I kommunen er der stor politisk og ledelsesmæssig opbakning til, at virksomhederne skal
have god service fra jobcentret, og at jobcentret skal bistå virksomhederne med at få den
arbejdskraft, de har brug for og ikke omvendt.
Det er besluttet, at denne udviklingsplan skal præsenteres for medarbejderne som jobcentrets plan for udvikling af god virksomhedsservice.

1. Egen organisation
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke videndeling om virksomhedernes ønsker og behov
og sikre, at hele jobcentret er orienteret imod virksomhedsservice ift. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r

En fælles strategisk, proaktiv, målrettet og resultatorienteret tilgang til det virksomhedsopsøgende arbejde.
Rådgiver og virksomhedskonsulenter har en fælles viden om virksomheder/det lokale arbejdsmarked.
Fælles forståelse af god virksomhedsservice i hele organisationen, og hvad den enkelte
medarbejder selv skal bidrage med i værdikæden - uanset om vedkommende primært har
kontakt til ledige eller primært har kontakt til virksomheder.
Forståelse for sammenhængen: ’Vi er hinandens forudsætninger’.

-4–
23-06-2016

Udvikling af god virksomhedsservice
Varde – April/maj 2016

Akt i vi tete r

Der skal udvikles metoder og modeller til effektiv videndeling om arbejdsmarkedet/virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov samt om arbejdskraften/borgerne:


Mødestruktur: Der skal være kvartalsvise møder i alle teams, teammøder, fælles
personalemøder og ad hoc møder.
a) Virksomhedsservice er på dagsorden på leder- fagkoordinationsmøderne, hvorefter
fagkoordinatorerne implementerer i eget team.
b) Virksomhedskonsulenter fra virksomhedsserviceteamet deltager fremadrettet i
gruppemøder og fortæller om situationen på arbejdsmarkedet.
c) Viden og videndeling drøftes konkret på et leder- fagkoordinatormøde.
Der er behov for at afklare og definere, hvad der er ’god viden’ på virksomhedsserviceområdet. ’Alt’ skal ikke deles mellem ’alle’. Hvad er god viden – hvad er forventningen til medarbejderen og til lederen: Hvad skal man vide/hvad skal man dele/hvordan og med hvem?
Arbejdet med ’videndeling’ omfatter både, at man deler viden OG at man handler
ud fra den viden, man får. Fx at man bruger viden ift. match. At viden om åbninger
bruges aktivt, så åbningerne udnyttes.


Hver afdeling skal have en superbruger på eksisterende IT systemer (CRMsystemet/virksomhedsmodulet), der kan undervise kolleger i brug af IT-værktøjer.
Organiseringen er på plads og gode superbrugere udnævnt som ambassadører. Superbrugerne mødes nu ca. hver 14. dag og sparrer sammen i hverdagen. Der er ledelsestilsyn med registrering og datadisciplin.



Et emne på uddannelsesforløbet med Mercuri Urval er drøftelser af videndeling,
herunder hvad videndeling er, og hvad den enkelte medarbejder har brug for at vide om arbejdsmarkedet og om den enkelte virksomhed. Der skal fokus på fælles adfærd og værdier – at den gode kollega registrerer det nødvendige og overleverer og
bruger den viden, der skal deles.



Fremadrettet skal de eksisterende kommunale tilbud (kommunale værksteder) afløses af virksomhedsrettede tilbud. På sigt skal jobcentermedarbejderne således
have tættere kontakt til de virksomheder, hvor de ledige er i virksomhedsrettede
tilbud. Derfor skal der være en bred forståelse i organisationen af formålet og målet
med at bruge virksomhedsrettede tilbud.
Det drøftes på leder- fagudvalgsmøde og efterfølgende på de enkelte teammøder,
hvad virksomhedsrettede tilbud skal bruges til, mhp. at få en fælles forståelse af
formålet og målet. Det er afgørende, at medarbejderne selv tror på, at virksomhedsrettet tilbud giver resultater (fx øget netværk og udvikling af personlige kompetencer hos den ledige), hvis de skal kunne ’overbevise’ de ledige om værdien af fx
virksomhedspraktik.



Mhp. synliggørelse af vækst og jobmuligheder i kommunen og på tværs af kommuner, kobler Jobcenter Varde sig på en fælles database med Esbjerg, Billund og Vejen, hvor virksomhedskonsulenterne fra de fire kommuner efter hvert virksomhedsbesøg lægger oplysninger om virksomhedernes behov for arbejdskraft ind i en
database. Oplysninger fra databasen skal fremadrettet printes og bruges i rådgivernes samtale med borgerne.
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Esbjerg har sat ressourcer af til at analysere de tilgængelige data i en egentlig arbejdsmarkedsanalyse, der bl.a. skal vise mangelområder. Databasen Indeholder kun
data på virksomheder, som virksomhedskonsulenterne har besøgt, og der er et ønske om, på sigt, at udvikle et egentligt Jobbarometer - svarende til det redskab der
er udviklet i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring - hvor oplysninger om alle virksomheder i kommunerne indgår.


Arbejdsmarkedsbalancen skal bruges mere, dels af rådgiverne i samtalen med de
ledige og dels strategisk i jobcentret til at få fastlagt fælles mål om virksomhedsservice. Arbejdsmarkedsbalancen skal bl.a. løbende drøftes i ledergruppen mhp. at
igangsætte specifikke opkvalificeringsforløb for ledige ift. mangelområder. I den
konkrete samtale skal både rådgiver og borgerne opleve kvalificeret rådgivning ift.
uddannelse og opkvalificering ud fra en bevidst strategi i jobcentre om, at ledige
skal opkvalificeres til mangelområder. Dette sker nu for de arbejdsmarkedsparate
ledige, men skal fremover også ske for de aktivitetsparate og de unge.
Arbejdsmarkedsbalancen skal løbende drøftes på leder- fagkoordinatormøde – bl.a.
skal det drøftes, hvilken information de enkelte medarbejdere skal have, hvordan
og hvor hyppigt. Derefter præsenteres det for medarbejderne i koordinatorernes
eget team. AMK følger op med en undervisningsdag om Arbejdsmarkedsbalancen
for alle medarbejdere i jobcentret i efteråret 2016.



Ift. at få organiseringen endeligt på plads, pågår der i øjeblikket et arbejde med at
lave snitflade- og arbejdsgangsbeskrivelse for samarbejdet. Videndeling og fælles
målsætning indgår som centrale elementer heri.



På sigt ønsker jobcentret at igangsætte et udviklingsprojekt om samarbejde og videndeling internt i jobcentret og på tværs af jobcentre, således at virksomhedsservice bliver et fælles mål i jobcentre og på tværs af jobcentrene (evt. via RAR midler).

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?

Via ledelsesinformation måles om:
1.
2.
3.

de virksomhedsvendte aktiviteter øges for alle målgrupper (sygedagpenge, kontanthjælp..)
der er øget antal af virksomhedskontakter
der er øget selvforsørgelsesgrad

M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Milepæle

Implementeringsworkshop 1
September

Implementeringsworkshop 2
November

Afslutningsseminar
December

Ledelsesinformation

Ledelsesinformation

Ledelsesinformation
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2. Virksomhedskontakten
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke virksomhedskontakten ift. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r

Jobcentret er strategisk og proaktivt i det virksomhedsopsøgende arbejde og yder virksomhederne en god service ift. de tre serviceområder: rekruttering, uddannelse og opkvalificering og fastholdelse.
Jobcentret er opsøgende og leverende indenfor mangelområder (strategiske og proaktive).
Klar og enkel kommunikation til virksomhederne (både ’nye’ og ’gamle’ virksomheder).
Alle i team virksomhedsservice er klædt på til at arbejde opsøgende og til at registrerer i
CRM-systemet. De øvrige medarbejdere er klædt på til at yde service overfor virksomhederne ifm. samarbejdet om borgerne, og til at bringe evt. ønsker virksomhederne har videre
til kolleger i relevante teams (Vind-Gro-Behold strategi).
Akt i vi tet e r

Der skal udarbejdes en plan / strategi for at besøge flere private og offentlige virksomheder
- primært virksomheder, som jobcentret ikke har samarbejde med tidligere. Målet er ikke et
bestemt antal virksomhedsbesøg, men at der er kvalitet i besøgene.
Virksomhedskonsulenterne i virksomhedsserviceteamet er påbegyndt en besøgsrunde til
offentlige og enkelte private virksomheder mhp. at finde nye praktikpladser. I den forbindelse udarbejdes ’et socialt kort’ over mulighederne for samarbejde på de større arbejdspladser, mhp. efterfølgende at indgå en samarbejdsaftale.
Samtidig kortlægges eksisterende pladser i virksomhederne mhp. at synliggøre, hvilke målgrupper virksomheden kan tage i mod, hvilke skånehensyn der kan imødekommes (fysiske
og psykiske), hvilke kompetencer virksomhedsmentorerne har osv. Målet er at udarbejde et
fysisk katalog over mulige pladser, som rådgiverne kan anvende i samtalen med borgeren.
Kortlægningen skal udarbejdes så den bidrage til, at MED udvalget på de offentlige arbejdspladser inddrages og ’tages i ed’ ift. samarbejdet med jobcentret.
I første omgang drejer det sig om offentlige arbejdspladser, men på sigt skal kataloget udvide til også at omfatte private virksomheder – begyndende med detailhandel.
Desuden drøftes på ledermøde, hvordan virksomhederne på sigt vil kunne bruge registreringerne / katalog til udarbejdelse af CSR rapport mhp. at kunne dokumenterer, at de hjælper kommunen med at løfte et socialt ansvar, fx hvis de skal byde på større opgaver i kommunen.
Der oprettes et HR netværk af større private virksomheder og det eksisterende advisory
board samt netværk med lokale uddannelsesinstitutioner understøttes. Lederen af virksomhedsserviceteamet er ansvarlig tovholder.
Da rådgivere fremadrettet i højere grad skal ud på virksomhederne og lave opfølgning på fx
praktik, tester to erfarne rådgiver forskelligt IT-udstyr mhp., at alle rådgiverne efterfølgende
skal have IT med ud til opfølgning på virksomhederne.

-7–
23-06-2016

Udvikling af god virksomhedsservice
Varde – April/maj 2016

Som del af jobcentrets markedsføringsstrategi og branding udarbejdes artikler om lokale
virksomheder, der får hjælp til rekruttering af arbejdskraft eller til fastholdelse af sygemeldte til jobcentrets webside og lokale aviser - dels via kommunens egne journalister og dels
via den lokale presse. Formålet er at gøre jobcentrets profil mere skarp overfor virksomhederne.
Facebook og LinkedIn skal bruges til markedsføring og branding.
Der afholdes temadag med alle, der har virksomhedsrettede funktioner, hvor kriterierne for
god virksomhedsservice drøftes. Følgende emner indgår: Hvordan bidrager vi til, at:
 der handles på evt. jobåbninger og anden relevant information eller forespørgsel,
der bringes med hjem fra virksomhedsbesøg. Evt. ordre skal gives videre til relevante kollegerne, der skal udvikles en kultur for at besætte ordrer.
 jobcentret kan hjælpe virksomhederne med at tage et større socialt ansvar, og kunne rumme den arbejdskraft, der er i kommunen – også de ledige, der skal kompetenceudvikles.
 der bliver en fælles værdi og adfærd ift. ’Vind – Behold – Gro’ strategien og fælles
forståelse og efterlevelse af, at ’vi er hinandens leverandører’.
Der følges op på temadagen på ledermøder og på Mercury Urvals kursus.

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?

Der er stigning i antallet af jobordre.
HR netværk er oprettet.
Sociale kort er udarbejdet og skabelon til samarbejdsaftaler taget i brug.
M i lep æ le

Milepæle

Midtvejs-seminar
Maj/juni

Implementeringsworkshop 1
September

Implementeringsworkshop 2
November

Temadag

Samlet fysisk
katalog
Netværk og advisory Board påbegyndt

Afslutningsseminar
December

Samlet fysisk
katalog
Netværk og advisory Board

3. Borgerkontakten
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at styrke den jobrettede borgerkontakt og sikre, at jobcentret kan opfylde virksomhedernes arbejdskraftbehov ift. rekruttering, uddannelse og fastholdelse (samt evt. yderligere servicespor)?
Øns kede r esu lta te r
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Gode CV’er for alle relevante borgere – for jobparate er det Jobnet.dk CV. mhp. effektiv
udsøgning og match. For aktivitetsparate kan det være Jobnet.dk CV eller mindre omfattende CV’er mhp. at skærpe jobmålet. Det skal bruges til at skabe fokus på job i samtalen.
Alternativt til et CV kan især de udsatte ledige udarbejde et kompetencekort.
Der er systematik i borgersamtaler, der sikrer gode CV’er og effektiv match.
Flere ledige bliver realkompetenceafklaret mhp. kompetenceudvikling.
Videndeling om målgruppernes kompetencer og behov og om arbejdskraftbehovet.

Akt i vi tete r

Kompetenceudvikling:
Der er igangsat kompetenceudviklingsforløb af medarbejdere med borgerkontakt ift. samtaleteknikker. Ligeledes deltager et eksternt konsulentfirma i samtaler mellem rådgivere og
ledige mhp. at give feedback og supervision på samtalernes fokus på job. Pt. har 40 medarbejdere haft supervision, og det forventes, at alle medarbejdere med borgerkontakt skal
have samme tilbud. På sigt forventes det, at virksomhedskonsulenterne selv skal kunne give
intern supervision til kolleger, der har samtalen med de ledige.
Medarbejdere med borgerkontakt skal kunne søge i listen over tilbud på virksomheder (se
tidligere under virksomhedskontakten), og udvælge virksomheder der matcher den lediges
jobmål og evt. skånehensyn. Udfordringen er datadisciplin. Øget ledelsestilsyn ift. registrering af virksomhedskontakten skal bidrage til at afhjælpe dette.
Kvalificering af CV og kompetencekort:
Forsikrede ledige: En arbejdsgruppe bestående af jobcenter- og a-kasse repræsentanter
(LAU udvalg) udarbejder i fællesskab en vejledning / manual til udfyldelse af Jobnet.dk CV en beskrivelse af, hvad et godt CV er. Heri skal også indgå, at den ledige skal forholde sig til
A, B og C jobs, og hvor a-kasse og jobcenter i fællesskab tager stilling til, hvordan og hvilke
ledige, der skal forholde sig til C og D jobs.
Den enkelte medarbejder har fokus på, at den ledige har valgt A, B og C jobs, og at vedkommende også søger jobs inden for B og C jobs via Jobloggen.
Aktivitetsparate: Alle som ikke selv kan udarbejde et personligt CV eller udfylde Jobnet.dk
CV’et henvises til eksisterende CV værksted.
Flygtninge: I første omgang bruges kompetencekortet til de nye flygtninge ift. branchepakkerne, men anvendelse af kompetencekortet skal også udvides til andre ledige, som ikke
umiddelbart kan udarbejde et CV.
Flere ledige (både aktivitetsparate og jobparate) skal realkompetencevurderes: Rådgiverne
informeres om og bruge eksisterende tilbud fra VEU, hvor en vejleder fra VEU hver 14. dag
tilbyder realkompetencevurdering til ledige i jobcentret. Ledelsesudmelding på teammøderne.
Rådgiverne skal bruge arbejdsmarkedsbalancen mere i samtalerne med ledige mhp. at rådgive de ledige om jobmuligheder og om opkvalificering indenfor mangelområder. De skal
samtidig holde sig orienteret om ledige jobs på Jobnet.dk, dels mhp. at kunne rådgive konkrete ledige om ledige jobs og dels til at få generel viden om, hvilke virksomheder og bran-
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cher, der er vækst i. Ledelsesudmelding på teammøderne og almindeligt ledelsestilsyn.

Ind ik ato re r
Hvordan kan vi måle, om aktiviteterne giver de ønskede resultater?
Ledelseskontrol ift. at alle relevante ledige har cv/kompetencekort, at de opdateres og at de afspejler
ledige job i Jobnet.dk
At flygtninge alle i branchepakken (19 på hvert hold hver 6. uge) får kompetencekort
M i lep æ le
Midtvejs-seminar
Maj

Implementeringsworkshop 2
November

Implementeringsworkshop 1
September

Afslutningsseminar
December

Milepæle

4. Tværgående samarbejde
Hvad vil jobcentret gøre mhp. at det tværgående samarbejde om god virksomhedsservice?

Jobcentret har i forvejen et udbygget samarbejde med andre kommuner, uddannelsesinstitutioner og a-kasserne og ønsker ikke, at emnet indgår yderligere i udviklingsplanen.

Aftale om konsulenthjælp fra konsulentteamet
Det er aftalt, at DISCUS bidrager med konsulenthjælp i form af processtøtte til intern drøftelse af, hvad god virksomhedsservice er - herunder fastlæggelse af kvalitetsparametre for god
virksomhedsservice.
Formålet er en fælles forståelse af virksomhedsservice i hele jobcentret, således at der handles på tværs i organisationen på fx hjemtagne jobordre. Virksomhedsservice skal være et
fælles mål.
Jobcenter Varde arrangerer mødet i august / september. DISCUS faciliterer og samler op på
det aftalte.
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