Borgercase: Stine
Stikord: 27 år, kontanthjælpsmod
tager, enlig mor, butikserfaring, ud
dannet SOSU-hjælper, lav motivation,
lav mobilitet.

I de seneste to år har hun haft vikaran
sættelser som pædagogmedhjælper i en
vuggestue og en børnehave, men det har
ikke ført til varige job.

Stine er 27 år og bor alene med sin datter
på otte år. Efter folkeskolen fik Stine arbej
de i en butik for en kort periode, og over de
næste fire år vekslede hun mellem forskel
lige kortvarige ansættelser og perioder på
kontanthjælp.

Nu er hun på kontanthjælp og vurderes til
at være jobparat. Stine har ikke et klart
billede af, hvad hun har lyst til at lave. Hun
har meget fokus på at være en god mor.

Som 23-årig kom hun med støtte fra
jobcentret og Ungdommens Uddannelses
vejledning i gang med en uddannelse til
SOSU-hjælper. Hun fuldførte uddannelsen,
men syntes, at det var hårdt at arbejde
med gamle mennesker og har ikke lyst til at
fortsætte i den branche.

Din forberedelse til samtalen

Stine har booket en samtale under
overskriften ’Jobsøgningsstrategi’.
Inden samtalen kan du fx forberede
dig ud fra disse punkter:

•	Hvor kan Stine se sig selv: Hvad er
ønske-jobbet? Det gode og accep
table job? Eller det nødvendige job?
•	Kan korte virksomhedspraktikforløb
bruges som hjælp til, at Stine kan
afklare sine jobønsker?
•	Hvilke job findes der i kommunen,
hvor man arbejder med mennesker,
foruden ældreplejen?
•	Hvilke tilbud er der i kommunen til
unge mødre?
•	Hvad er det vigtigste i Stines histo
rie, som du kan tale ind i for at
fremme ejerskab og motivation?

Borgercase: Fatima
Stikord: 49 år, forsikret ledig, gift
og har tre voksne børn, stammer fra
Tyrkiet, har boet i Danmark i mere
end 25 år, erfaring fra hotel og butik,
lav motivation og lav mobilitet.
Fatima er fra Anatolien i Tyrkiet. Hun kom
til Danmark i 1989, hvor hun blev gift
med en tyrkisk mand, der havde boet
her i 10 år og arbejdet som ufaglært på
forskellige fabrikker. I løbet af fire år fik
de tre børn, som alle er flyttet hjemmefra
nu. Fatima er 49 år.
Indtil hun blev 40 år, gik hun hjemme
ved børnene. I den periode modtog hun
kontanthjælp og var i mange forskellige
aktiveringsforløb. Hun havde ikke selv
noget ønske om at komme i arbejde.
På et tidspunkt blev Fatima imidlertid
af en veninde anbefalet til et job som
stuepige på et stort hotel. Børnene var
ved at være store, og Fatima kedede sig
derhjemme. Det var hårdt arbejde, men

hun var glad for det og for at komme
afsted hver morgen.
Efter syv år syntes hun ikke, at hun kun
ne følge med mere. Og da hotellet sam
tidig lukkede, besluttede hun at stoppe i
den branche.
Med hjælp fra en jobkonsulent blev hun
ansat som kassedame i en større daglig
varebutik. Det gik godt i et par år, hun
var fortsat glad for at være på arbejds
markedet, og kunderne kunne lide hende.
Men da hun nåede slutningen af fyrrene,
følte hun sig gammel; kollegaerne i butik
ken var alle ungarbejdere, og tempoet i
butikken blev højere og højere.
Hun er nu nyledig dagpengemodtager.
Hun har haft nogle gode arbejdsår, efter
at børnene blev store, men hun har svært
ved at finde motivationen til at starte på
noget nyt.

Din forberedelse til samtalen

Fatima har booket en samtale under
overskriften ’Kompetenceafklaring’.
Inden samtalen kan du fx undersøge:
•	Hvilke spørgsmål du kunne stille
Fatima for at få en dialog med
hende om, hvorfor hun ikke kan
se sig selv på arbejdsmarkedet
længere. Er det sikkert, at det
handler om manglende motivation?
•	Hvilke perspektiver kunne der
være for Fatima ved en realkompe
tencevurdering kombineret med en
eller flere virksomhedspraktikker?
•	Hvilke jobmuligheder er der i om
rådet for en kvinde med Fatimas
kompetencer?
•	Hvad er det vigtigste i Fatimas hi
storie, som du kan du tale ind i for
at fremme ejerskab og motivation?

Borgercase: Anders
Stikord: 35 år, forsikret ledig, gift og
uden børn, universitetsuddannet i
historie og klassisk arkæologi, tilba
gevendende nakkesmerter og lettere
psykiske problemer, lav motivation
og lav mobilitet.
Anders er 35 år, gift og har ingen børn.
For ti år siden afsluttede han sin univer
sitetsuddannelse med hovedfag i historie
og bifag i klassisk arkæologi. Han gik
straks derefter i gang med en ph.d., som
han på grund af psykiske problemer dog
ikke fuldførte.
I årene efter forsøgte han at bide sig fast
i universitetsverdenen. Han fik også nogle
ansættelser, men det faste job lykkedes
det ham aldrig at få.
For to år siden begyndte han som post
bud. Det gik godt til at begynde med.

Men Anders er plaget af tilbagevendende
nakkesmerter som følge af et trafikuheld
for flere år siden. Til sidst kunne han ikke
klare jobbet som postbud mere og blev
sygemeldt.
Han er nu raskmeldt igen og vurderes at
være fuldt til rådighed for arbejdsmar
kedet. I forbindelse med sygemeldingen
fik han en depression. Og Anders ser nok
mest sig selv i et ikke fysisk krævende
job, fx på et museum resten af sin tid på
arbejdsmarkedet.

Din forberedelse til samtalen

Samtalen, som Anders er indkaldt til,
er den anden fællessamtale, og både
jobcentret og a-kassen deltager. In
den samtalen kan du fx undersøge:

•	Hvilke muligheder kan Anders be
nytte sig af for at komme i dialog
med relevante arbejdspladser, fx
byens lokalhistoriske museum,
om jobmuligheder? Kunne praktik
være en mulighed?
•	Hvordan lykkes Anders med at for
midle sine kompetencer og ønsker
i sit CV?
•	Hvordan kan du give Anders et
bredere og realistisk jobperspektiv
med afsæt i hans styrker og barri
erer? Hvilke andre muligheder ser
du for Anders? Måske uddannelse
skal bringes på banen?

Borgercase: Erling
Stikord: 54 år, forsikret ledig, gift og
med børn og børnebørn, ledig som
følge af diskusprolapser efter 30 år
som buschauffør, ordblind, ikke lyst til
omskoling, høj motivation for job, høj
mobilitet.
Erling er 54 år. Han er gift, har to børn og
tre børnebørn og er typen, der kender alle.
Indtil sidste år var han rigtigt godt tilfreds
med tilværelsen. Men kort efter at han for
otte måneder siden havde 30 års jubilæum
som buschauffør, fik han tre diskusprolap
ser lige efter hinanden og måtte sige farvel
til jobbet. Trods sygemelding og genop
træning er der ingen udsigt til at komme
tilbage til jobbet som buschauffør.
Erlings jobidentitet er tæt forbundet til job
bet som chauffør. Han har meget vanskeligt
ved at se sig selv inden for en anden
branche. Men på den anden side kan han

ikke holde ud at være ledig, det påvirker
humøret voldsomt, og han er klar til at flyt
te efter et nyt job. Bare det er et job, hvor
han er i kontakt med andre mennesker.
Erling er ordblind og har kun dårlige minder
fra skolen. Han er skrækslagen for at gå i
gang med omskoling og en ny uddannelse.

Din forberedelse til samtalen
Erling har booket en samtale under
overskriften ’Brancheskift’. Inden
samtalen kan du fx undersøge:
•	Hvilke voksenuddannelsesforløb
med vægten lagt på praksis frem
for læsning findes der i området?
Kan disse forløb evt. kombineres
med korte praktikker, der peger

mod nye jobmuligheder? Overvej at
give Erling en RKV som grundlag for
beslutningen om evt. uddannelse.
•	Hvordan kan Erling bruge sit enor
me netværk til søgning af nyt job?
•	Hvilke transportvirksomheder er der
i regionen, og kunne de tænkes at
have jobfunktioner, som Erling kan
klare, hvor hans sociale kompeten
cer og chauffør-erfaring vil tælle
som et plus?
•	Check www.jobkompas.dk, der er
målrettet ufaglærte job.
Jobkompas.dk kan bruges til at
finde den lediges stærke sider og
kortlægge relevante jobmuligheder.
•	Hvilke muligheder for støtte er
Erling evt. berettiget til som følge af
sin fysiske nedslidning?

Borgercase: Malou
Stikord: 32 år, forsikret ledig, uden
uddannelse, single, kvik og dedikeret,
høj mobilitet, umiddelbart umotiveret
for uddannelsesløft.

Malou har også rejst en del og taget
forskellige job rundt omkring, hvor hun
er kommet frem, bl.a. på børnehjem i
Østen.

Malou er 32 år. Hun har altid set sig selv
som en nysgerrig type, og hun kan lide
tanken om, at ”hendes liv kan være i en
kuffert”. Derfor har hun også boet mange
steder, hun er single, og hun fik aldrig
gjort sin ungdomsuddannelse færdig.

Efterhånden er Malou blevet træt af de
mange midlertidige vikarjob og er nu
ledig på dagpenge. Hun vil gerne arbejde
inden for det pædagogiske område, men
er ikke umiddelbart motiveret for et
uddannelsesløft, hvilket til dels hænger
sammen med, at hun drømmer om snart
at kunne købe sin egen lejlighed.

I en lang periode på lidt mere end ti år
har hun arbejdet som vikar i forskellige
daginstitutioner og gennem tre år på
et bosted for personer med handicap.
Undervejs har hun fået en del opkvalifi
cering i form af AMU-kurser, og da hun
er kvik og viser stor dedikation til sit
job, har hun flere gange arbejdet over
ufaglært niveau, dvs. med opgaver, der
egentlig kræver en uddannelsesbaggrund.

Din forberedelse til samtalen
Malou har booket en samtale under
overskriften ’Vejledning og opkva
lificering’. Inden samtalen kan du
forberede dig ved at:

•	Tænke igennem, hvordan du kan
spørge ind til Malous ambitioner
om sit fremtidige arbejdsliv på
en måde, der kan motivere til et
uddannelsesløft. Hvordan kan du
bruge sproget til at skabe motiva
tion?
•	Undersøge relevante uddannelses
muligheder med afsæt i Malous
erhvervserfaring og jobønske.
•	Kontakte erhvervsskolen for at
høre nærmere om betingelserne
for, at en erhvervserfaring som
Malous kan erstatte den relevante
uddannelses praktikdel.
•	Undersøge muligheden for at lade
Malou gennemføre en realkompe
tencevurdering, så hendes uddan
nelsesvej kan blive sammensat
efter hendes kompetenceniveau.

