
Tre-dags kursus: 

Jobafklaringsforløb med mening 

At lave gode jobafklaringsforløb kræver meget af 
sagsbehandlerne, herunder fokus på metoder, progression 
samt overblik og brug af centrale værktøjer.  
 
Sagsbehandlernes forståelse af jobafklaringsforløbet er 
helt afgørende, når der skal skabes godt indhold sammen 
med - og for - borgerne. Det skaber de bedste resultater 
både på den korte og på den lange bane. 
 
Med dette kursus skaber I både et individuelt og et fælles 
afsæt for at skabe meningsfulde jobafklaringsforløb. I får 
nye redskaber og metoder til arbejdet, og vi arbejder med 
et tydeligt fokus på implementering i jeres lokale kontekst. 
 
Kursusindhold 
På denne kursusdag gennemgår vi: 

• Screeningsmetode til funktionsniveau 
• Afdækning af parathedsstadium (herunder self 

efficacy) 
• Progression i forhold til tilbagevenden til arbejde 
• Hjælperrollen som proceskonsulent 
• Timing og dosering af indsats 
• Samtaleteknik  
• Bevidst brug af motivationsstrategier 
 
Kurset afholdes hos jer og veksler mellem undervisning, 
procesfacilitering, øvelse og refleksion. Kontakt underviser 
Annette Juul Jensen for en pris på tlf. 41 62 42 51 eller 
aje@cabiweb.dk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med en god forståelse for og evne til at aflæse 
borgerens parathed kan man i højere grad time og 

dosere støtte, vejledning og tilbud ,så jobafklarings-
forløbet giver mest mulig mening for borgeren. 

 
Udbytte 
Efter kurset vil du have  
• Redskaber og fornyet inspiration til at arbejde mere 

progressivt i jobafklaringsforløbene.  
• Viden om, hvordan du skaber meningsfuldt indhold 

for og med borgeren. 
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På dette tre-dags kursus arbejder vi grundigt med nye værktøjer til at forstå borgerens parathed i 
jobafklaringsforløb, og hvordan man som fagperson bedst bidrager til at skabe meningsfulde 
forløb, som bidrager til borgerens udvikling. 

Ring og få en pris! 
 
Annette Juul Jensen 
Seniorkonsulent 
Tlf. 41 62 42 51 
aje@cabiweb.dk 
 

Annette Juul Jensen er uddannet 
socialrådgiver og cand.scient.soc. og har 
mange års erfaring med at skabe 
forandring for borgeren gennem grundig 
analyse.  
 
Som en erfaren underviser har Annette 
lavet talrige kompetenceudviklingsforløb 
for jobcentermedarbejdere blandt andet 
inden for virksomhedsservice og 
sygefravær.  
 
Læs mere på cabiweb.dk. 
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