
Lær at skrive gode journalnotater 
 
Journalnotatet er en af hjørnestenene i borgernes retssikkerhed. Og det er forvaltningens dokumentation af, at 
handlinger og indsatser er lovlige. På dette kursus får du genopfrisket, hvorfor gode journalnotater er afgørende 
i en travl hverdag. Du får viden og værktøjer til at skrive gode og præcise journalnotater, så både borgere, 
samarbejdspartere – og du selv – får et klart og tydeligt overblik over aftaler, afgørelser og formål med 
indsatser og bevillinger i sagen.  

Kurset er for dig, der arbejder i et jobcenter med direkte borgerkontakt – hvad enten det er i en 
kontanthjælpsafdeling, i sygedagpengeteamet, som jobkonsulent eller noget helt fjerde. 

Gennem både teoretisk og praktisk viden om journalskrivning, konkrete værktøjer og metoder lærer du at 
håndtere de mange aspekter af notatpligten. Du lærer at skrive strukturerede og gennemsigtige journaler, så de 
er anvendelige for både borgere og samarbejdspartere – og dig selv. 
 
Efter kurset vil du have skærpet dine evner til at 

• sætte journalisering ind i en retlig kontekst 
• strukturere skrivningen af journalnotater 
• anvende journalnotatet som progressionsværktøj 
• udforme afgørelser, så de imødekommer lovgivningens krav. 

Læs mere og tilmeld dig på www.cabiweb.dk/cabi-kurser 

Din underviser: Annette Juul Jensen 

Jeg er uddannet socialrådgiver 
og cand.scient.soc. og har 
mange års erfaring med 
journalskrivning og formidling 
gennem min tid som 
socialrådgiver og socialfaglig 

konsulent. Jeg arbejder som seniorkonsulent i Cabi 
og løser opgaver omkring kompetenceudvikling af 
jobcentermedarbejdere, blandt andet inden for 
virksomhedsservice og sygefravær.  
 
Cabi tilbyder også at skræddersy kurset til enkelte 
jobentre eller afdelinger – ring og hør mere på 
telefon 8612 8855 eller cabi@cabiweb.dk. 

Praktisk 

Dato:  10.10.2017 
Tid:  Kl. 10.00 – 15.00 
Sted:  Aaboulevarden 70, 3. sal (se på kort) 
Pris:  kr. 2.600 
 
 
 
 
Kurset oprettes med minimum 12 deltagere. 
Tilmelding er først gældende ved betaling. Tilmelding er 
bindende og prisen refunderes ikke ved framelding eller 
udeblivelse (du kan dog frit overdrage din plads til en kollega). 

Cabi kurser og kompetenceudvikling 

Tilmeld dig her 

http://www.cabiweb.dk/cabi-kurser
https://www.google.dk/maps/place/CABI+-+Center+for+Aktiv+Besk%C3%A6ftigelsesIndsats/@56.156594,10.205411,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1dacb7f9de30fea3
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=D6QZF3XR1N11

