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ARBEJDSFUNKTIONER

er en virksomhed med erfarne medarbejdere, der alle har en
solid faglig baggrund.
Vi har mange års erfaring med at hjælpe personer videre,
og/eller tilbage, i uddannelse eller på arbejdsmarkedet - det er
det, vi brænder for.

Praktisk afklaring
Et praktisk afklaringsforløb afvikles som en virksomhedspraktik, med formålet at udvikle og afklare din arbejdsevne herunder, at vise hvad du kan klare arbejdsmæssigt, socialt og
helbredsmæssigt.
Virksomhedspraktikken skal samtidig hjælpe dig med at definere dine fremtidige job- og/eller uddannelsesønsker og mål.
Målgruppe
Et praktisk afklaringsforløb er til dig, der har svært ved at finde
fodfæste på arbejdsmarkedet, enten på grund af helbred
og/eller sociale forhold, og som følge heraf har brug for at udvikle eller afklare din arbejdsevne.

Slutevaluering på forløbet
Når du har gennemført virksomhedspraktikken, udarbejder vi
en slutevaluering, som beskriver hele forløbet og dine muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage i job. Fokus er hele
tiden på dine arbejdsmæssige ressourcer og udviklingsmuligheder - herunder dine faglige, sociale, personlige og sproglige
kompetencer.
Evalueringen skal ligeledes beskrive de udfordringer, som du
og virksomheden evt. har oplevet undervejs i praktikken, og
som kan have indflydelse på dine muligheder for at komme i
job eller påbegynde en uddannelse. Evalueringen skal endvidere give bud på, hvordan du kan overvinde disse udfordringer. Samlet set skal evalueringen indeholde den nødvendige
dokumentation for din arbejdsevne.

Udvikling og afklaring af arbejdsevnen:
Formålet med en virksomhedspraktik er at bidrage
til en belysning af din aktuelle såvel som fremtidige
arbejdsevne, herunder en beskrivelse af dine
• Arbejdsmæssige ressourcer, udfordringer
og udviklingsmuligheder
• Sociale ressourcer, udfordringer og
udviklingsmuligheder
• Helbredsmæssige ressourcer, udfordringer
og udviklingsmuligheder
• Job- og/eller uddannelsesmål.

Virksomhedspraktikken
Vi vil, ved fælles indsats, forsøge at matche dine ønsker og
ressourcer med konkrete virksomheder. Når praktikstedet er
fundet, arrangerer vi et indledende møde i virksomheden, så
vi kan afstemme forventningerne til forløbet. På mødet italesætter vi rammerne og formålet med praktikforløbet, så vi sikrer, at vi får dokumentation for din arbejdsevne, og at du får
mulighed for at nå dine udviklingsmål. På mødet aftales også
dato for din første praktik dag, ligesom den indledende arbejdstid og eventuelle skånehensyn fastsættes.
Vi følger løbende op på praktikforløbet, både i forhold til dig
og virksomheden.

Forløbet i hovedtræk
Et praktisk afklaringsforløb består, overordnet set, af følgende
5 elementer:
1. Samtaler
Efter henvisning fra Jobcentret, indkaldes du til samtaler
hos AktivIndsats, hvor praktik ønsker, arbejdsfunktioner,
tidligere erhvervserfaring og skånehensyn drøftes.
2. Praktik afsøgning
Ved fælles indsats, vil vi forsøge at matche dine ressourcer
og muligheder med konkrete virksomheder.
3. Praktik etablering
Afholdelse af et indledende møde med det udvalgte praktiksted, hvor aktuelle arbejdsfunktioner, skånehensyn, timetal og opstartsdato drøftes.
4. Praktik opfølgning
Der vil løbende være opfølgning på praktikforløbet.
5. Beskrivelse
Efter gennemført praktikforløb, udarbejder AktivIndsats en
slutevaluering, som gennemgås med dig, inden den videresendes til Jobcentret.

