
Små job med mening 
’Små job med mening’ leverer jobmatch og rekruttering, der giver ledige mulighed for lønnet job af kortere 
eller længere varighed. Forløbet har til formål at opnå et kvalificeret match mellem den ledige og virksom-
heden, og understøtter fastholdelse i beskæftigelse med selvforsørgelse som ambition. Forløbet er inddelt i et 
rekrutteringsforløb og et jobforløb.

Procedurer i forløbet

Henvisning til JobFOKUS
Henvisningen skal lyde på 26 uger (rekrutteringsperioden. Perioden stoppes, når borgeren 
kommer i job). Når borgeren påbegynder lønnet job, begynder en ny periode á 26 uger 

(kaldet jobperioden). Henvisninger, påført startdato, CV og ABC sendes til 
info@fokus-folkeoplysning.dk. 

Visitationssamtale
Der afholdes visitationssamtaler på følgende tidspunkter.
Uddannelseshuset: Den første onsdag hver måned kl. 10.00 – 12.30 hos Uddannelseshuset
Job- og Integration: Integration henvender sig til direkte til JobFOKUS, info@job-fokus.dk
Job- og Aktivhuset: Den 2. og 4. onsdag i måneden kl. 10.00 – 13.00 i Job- og Aktivhuset.
Visitationssamtalen afholdes mellem borger, rådgiver og rekrutteringskonsulent fra teamet hos JobFOKUS og 
har en varighed af ca. ½-time. 

Små Job med mening: Det afklares, om borgeren ønsker at blive en del af ”Små job med mening”. Ved 
første samtale med borgeren afdækker rekrutteringskonsulenten, om borgeren er motiveret for et aktivt 
forløb ved Små Job Med Mening. 

Jobcafé: Jobcaféen foregår hver torsdag i tidsrummet kl. 9-11 og fra kl. 11-13. 

Læse-, regne- og skrivetest: Det afklares desuden, om borgeren er interesseret i deltagelse i sundheds-
forløb og/eller deltagelse i forløb, hvor der arbejdes med udvikling af almene og faglige kompetencer 
– herunder deltagelse i læse-, regne- og skrivetest* samt FVU -undervisning. 

*Ledige har ret til en læse-, skrive- og regnetest, medmindre jobcentret vurderer, at der åbenlyst ikke er behov herfor. Hvis en test 

har vist, at en person har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har personen ret til et sådant kursus.
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Tilmeldinger under visitationssamtalen
Borgeren tilmeldes opstartssamtale, jobcafé og læse-, regne- og skrivetest, hvis borgeren har givet tilsagn til 
dette. 

JobFOKUS udleverer en invitation med datoer og mødetidspunkter for hhv. til opstartssamtale, Jobcafé og 
læse-, regne- og skrivetest til den kommende kandidat. 

Læse-, regne- og skrivetest foregår efterfølgende tirsdag kl. 12.30 på Strandvejen 19, 2. sal. Hvis borgeren 
allerede har været til læse-, regne- og skrivetest, sender rådgiveren denne sammen med henvisningen.

Opstartssamtale og FVU-screening og undervisning
Borgeren starter sit forløb i ”Små job med mening” ved opstartssamtalen. Ved opstartssamtalen afdækkes 
mulige jobområder, og vi går nærmere en afklaring af borgerens kompetencer og jobønsker. 

Derudover deltager borgeren i FVU læse-, regne- og skrivetest. Medmindre denne allerede foreligger ved 
tilmelding.

Er borgeren i målgruppen til FVU/OBU-forløb, aftales opstart på undervisning efter endt læse-, regne- og 
skrivetest tidligst 7 dage efter testen. 

FVU/OBU-teamet sender testresultaterne til rådgiveren pr. mail, samt orienterer om resultaterne, samt hvilke 
hold borgeren skal på, hvis borgeren skal deltage i undervisning. Hvis borgeren gennemfører en trinprøve, 
orienteres rådgiveren også om dette, og prøveresultaterne fremsendes.

Ved spørgsmål til læse-, skrive- og regnetest kontakt FVU-ansvarlig Line Lundsgaard: line@fokus-folkeoplys-
ning.dk
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Afdækning af jobmuligheder
Sideløbende med kompetencetræning og afklaring, arbejder rekrutteringskonsulenten og borgeren sammen 
om at afdække jobmuligheder og matche kandidat med virksomhed. 

Jobforløb
Når borgeren kommer i arbejde, orienteres rådgiveren. Borgeren påbegynder her et jobforløb med lønnet 
ansættelse, samt en 4 ugers onboarding periode. Borgeren og rekrutteringskonsulenten vurderer, om det 
giver mening at fortsætte FVU/OBU-forløb og sundhedsforløb. Hvis FVU/OBU-forløb afbrydes, orienteres 
rådgiver.

Udeblivelser
Ved gentagne udeblivelser fra aftaler uden gyldigt afbud, kontaktes rådgiveren med henblik på at aftale en 
evt. rådighedsvurdering eller afmelding. 

Afslutningsnotater
Når borgeren stopper hos JobFOKUS, sendes et afslutningsnotat til rådgiveren.  
Henviste der gennemfører rekrutteringsforløbet, men som ikke opnår lønnet ansættelse afsluttes med et sta-
tusnotat, der beskriver jobperspektivet med udgangspunkt i den indsats, som vedkommende har deltaget i”. 
Der udarbejdes ligeledes et statusnotat på kandidater der har opnået job med fokus på jobfunktioner, erhver-
vede kompetencer og jobmuligheder.
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Indhold i rekrutteringsforløbet
Rekrutteringsforløb
Rekrutteringsforløbets formål er at opnå et kvalificeret match mellem ansøgeren og virksomheden. Et kvalifice-
ret match betyder, at det skal give mening for alle parter, og at der skabes grundlag for en forøget tilknytning 
til arbejdsmarkedet, således at et småjob kan føre til fuld selvforsørgelse. Derfor skal vores rekrutteringsmedar-
bejdere have et godt kendskab til den enkelte kandidat og have mulighed for at etablere samtaler og forløb, 
der kan afklare og forberede ansøgeren. 

I rekrutteringsforløbet indgår en række workshops, som kandidaterne tilknyttes efter behov. Det er obligatorisk 
for kandidaterne at deltage i mindst én ugentlig workshop. Derudover vil den enkelte kandidat blive tilbudt 
supplerende indsatser, afhængig af arbejdsmarkedets behov. 

Indsatser i rekrutterings-
perioden

Krav om deltagelse Indhold

Joblæring Efter behov Mulighed for kompetencetræning i 
KaffeFair eller FOKUS Facility

 Sundhedsforløb Efter behov Fysisk træning i FOKUS Fitness / Mental 
træning (Yoga) på Strandvejen

Fagkompetencer
(kan også foregå i kombination 

med jobforløb).

Efter behov Arbejdsmarkedsuddannelser, hygiejne-
certifikat, rengøringskursus, baristakursus 

(Bentax) m.v.
Udgifter afholdes af FOKUS

FVU Efter behov Faglig afklaring, arbejde med ”faglige 
huller”, økonomi i forhold til at komme i 

lønnede timer, privatøkonomi, IT, regning, 
samt tekstarbejde med alment dannende 

indhold.

Jobcafé Mødepligt
Torsdag kl. 9 - 11 og kl. 11 - 13.

Arbejde med CV og ansøgninger, 
opfølgning på Jobnet CV, virksomheds-

besøg.

Løbende samtaler Efter behov Kompetenceafklaring, Jobafklaring
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Jobforløb
Jobforløbet afløser rekrutteringsforløbet, når borgeren påbegynder en lønnet ansættelse. Jobforløbet består 
af beskæftigelse via projektets vikarordning eller direkte ansættelse i virksomheden. Den ugentlige arbejdstid 
kan variere efter virksomhedens behov.  

Den første periode op imod jobstart og de efterfølgende 4 uger, kalder vi onboarding perioden. Den skit-
serede onboarding periode på mindst 4 uger afløses af en struktureret opfølgning og støtte til kandidat og 
virksomhed, der omfatter en opfølgningssamtale hver 4. uge. 

Onboarding Indhold Timeline

Viden om virksomheden Forretningsmodel, produkt, kunder m.v. Kandidaten undersøger 
dette forud for jobstart.

Klare krav til opgaven Anvisninger, afstemme forventninger, 
krav til kompetencer

Er afdækket af JobFOKUS forud for 
match, afstemmes mellem borger 

og virksomhed.

Tydelige rammer Arbejdstider, arbejdsbeklædning, 
pauser, sikkerhedsforskrifter.

Vil være fastlagt på forhånd og 
indgår i match overvejelser.

Kendskab til kandidat Virksomheden klædes på og 
forberedes på opstart.

Sker i forbindelse med match, 
typisk forud for det første møde 
mellem borger og virksomhed.

Sociale relationer og fysiske rammer Introduktion til nærmeste kolleger. Kontaktperson på virksomheden tilrette-
lægger introduktionen til virksomhedens 

fysiske rammer og kolleger.

Feedback og anerkendelse Struktureret opfølgning Rekrutteringskonsulenten følger op min. 
hver uge i de første 4 uger. Dels til 

borger, dels på virksomheden.
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Undervisningstilbud i rekrutteringsforløb og jobforløb

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Jobcafé 9 - 11 og 
11 - 13

FVU-Start 8.15 – 12 8.15 – 12 8.15 – 12

OBU 8.15 – 12 8.15 – 12

FVU-Dansk 8.15 – 12 8.15-12.45 8.15 – 12 8.15-12.45

FVU-Matematik 8.15 – 12 8.15-12 og 12-15 8.15 – 12 8.15 – 12

Sundhedstilbud Aftales med kandidat

Vil du vide mere?
Er du interesseret i at vide mere om ”Små job med mening” kan du kontakte rekrutteringskonsulenterne: 
info@job-fokus.dk


