
Progression i samtaler med kontanthjælpsmodtagere

Overordnet siger kontanthjælpsreformen, at jobparate kontanth-
jælpsmodtagere de første tre måneder skal mødes med krav om 
en intensiv indsats.

Den første samtale skal afholdes senest en uge fra første 
henvendelse om hjælp. Derefter skal der afholdes jobrettede 
samtaler mindst to gange inden for de første tre kalender-
måneder. Og derefter mindst fire yderligere samtaler per 12 
måneder.

Her er et bud på indhold og progression i jobcentrets samtaler 
i løbet af det første års ledighed med jobparate kontanthjælps-
modtagere.

Det er vigtigt, at I med det samme eller umiddelbart efter en 
samtale registrerer aftalerne om, hvem der gør hvad og hvornår, 
i Min Plan. På den måde kan I fastholde et løbende opdateret, 
fælles overblik.

Gennem alle samtalerne kan ABC-jobplanen danne udgang-
spunkt for løbende af tilpasse strategien, ud fra hvad I lærer af 
jobsøgningen. Måske skal ambitionsniveauet skrues ned? Eller 
måske skal der tænkes i nye kompetencer, hvis drømmejobbet 
skal kunne nås?  

1. Første samtale  
(senest en uge efter første henvendelse)

•  Fokus på kompetencer og cv med afsæt i job-
net.dk. Vurdering af behov for hjælp til cv

•  Fastlægge jobmål i Min Plan samt krav til den 
lediges jobsøgning, evt. ud fra ABC-jobplanen

•  Introducer til joblog, mitjobkompas.dk, jobbing.
dk etc.

•  Orienter om ret og pligt-indsatsen med særligt 
fokus på virksomhedspraktik og nytteindsats

•  Vurder behov for sporskifte, realkompetence-
vurdering (RKV) og forberedende voksenunder-
visning (FVU)

•  Hjemmeopgave til den ledige: Opsøgning af 
relevante virksomheder i relation til jobmål.

3. Efterfølgende samtale   
(inden for de første tre måneder)

•  Opfølgning og sparring på jobsøgningsstrate-
gien, herunder joblog, ansøgninger og afslag.

•  Juster om nødvendigt jobsøgningen og flyt 
fokus fra jobplan A mod jobplan B og C i 
ABC-jobplanen

• Overvej behov for opkvalificering

•  Drøft jobsøgningskanalerne. Bred dem evt. ud 
med fx netværk og uopfordrede henvendelser.

•  Virksomhedsrettet aktivitet iværksættes (virk-
somhedspraktik eller nytteindsats)

•  Hjemmeopgave til den ledige: Mål og for-
ventninger til praktikken i forlængelse af fre-
madrettet strategi.

4. Efterfølgende samtale    
(efter tre måneders ledighed)

•  Opfølgning på virksomhedsrettet forløb. Hvad 
gav forløbet? 

•  Opfølgning, sparring og evt. justering på 
jobsøgningsstrategien, herunder joblog, ansøg-
ninger og afslag 

• Genvurder evt. behov for sporskifte og RKV

•  Overvej behov for kort vejlednings- eller op-
kvalificeringsforløb

•  Hjemmeopgave: Søg job bredt, tænk i alternati-
ver og gå også efter jobplan C.

2. Efterfølgende samtale  
(inden for de første tre måneder)

•  Gennemgang af cv på jobnet.dk, herunder 
vurdering af behov for hjælp

•  Opfølgning og evt. justering af jobsøgn-
ingsstrategien med særligt fokus på match 
mellem kompetencer, ønsker, behov og krav på 
arbejdsmarkedet.

•  Sparring på jobansøgninger og på joblog, mit-
jobkompas.dk, jobbing.dk etc.

•  Forberedelse af, at vi ved næste møde sætter 
fokus på plan B i forhold til jobmål

•  Forberedelse af, at den ledige skal finde virk-
somhedsrettet indsats

•  Hjemmeopgave til den ledige: Find praktik.




