ODENSE KOMMUNE

I MÅL MED INTEGRATION
WORKSHOP OM VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS
1

FORMÅLET MED WORKSHOPPEN ER AT STYRKE SAMARBEJDET OM
BORGERENS VEJ IMOD ARBEJDSMARKEDET
De konkrete mål for dagen er derfor…
• At vi får drøftelse af rolle og ansvarsfordeling i samarbejdet
• At vi får kortlagt, hvor styrkerne i samarbejdet ligger
• At vi får kortlagt, hvor udfordringerne i samarbejdet ligger
• At vi kommer frem til, hvad vi konkret kan gøre for styrke samarbejdet og dermed øger
andelen af målgruppen i virksomhedsrettet indsats.

PROGRAM FOR DAGEN 09.00 – 15.00
Ca. 10 min

Velkomst v. Rambøll og Odense

Ca. 30 min.

Præsentation af status på resultaterne i Odense Kommune og koncept v. Rambøll

Ca. 60 min.

Gruppedrøftelse om fase 1: Samtaleforløb for borgerne

Ca. 30 min.

Fælles opsamling v. Rambøll

11.10 –
11.30

Ca. 20 min.

Pause

11.30 –
12.00

Ca. 30 min.

Gruppedrøftelse om fase 2: Visitering til jobkonsulent

12.00 –
12.45

Ca. 45 min.

Frokost

Ca. 30 min.

Gruppedrøftelse om fase 2: Visitering til jobkonsulent

Ca. 30 min.

Fælles opsamling v. Rambøll

Ca. 15 min

Pause

Ca. 40 min

Gruppedrøftelse om fase 3: Virksomhedsrettet indsats

Ca. 20 min

Fælles opsamling v. Rambøll

09.00 –
09.40

09.40 –
11.10

12.45 –
13.45
13.45 –
14.00
14.00 –
15.00

FÆLLES DIALOG OM KONCEPT FOR
WORKSHOP

FORMAT – TEMATISKE GRUPPEDRØFTELSER
Borgernes forløb imod arbejdsmarkedet
Visiteret til
jobkonsulent

Samtaleforløb

Virksomhedsrettet
indsats

•

Hvad gør jeg i denne fase,
og hvad er min målsætning?

•

Hvad gør jeg i denne fase,
og hvad er min målsætning?

•

Hvad gør jeg i denne fase,
og hvad er min målsætning?

•

Hvad har jeg en forventing
om, at du gør?

•

Hvad har jeg en forventing
om, at du gør?

•

Hvad har jeg en forventing
om, at du gør?

Hvad kunne vi gøre bedre i
samarbejdet?

•

Hvad kunne vi gøre bedre i
samarbejdet?

•

Hvad kunne vi gøre bedre i
samarbejdet?

•

Hvad gør vi rigtigt i dag?

•

Hvad gør vi rigtigt i dag?

•

Hvad gør vi rigtigt i dag?

•

Hvad skal vi ændre i denne
fase for at vi løfter andelen af
borgeren i virksomhedsrettet
indsats? (Udpeg 3 initiativer)

•

Hvad skal vi ændre i denne
fase for at vi løfter andelen af
borgeren i virksomhedsrettet
indsats? (Udpeg 3 initiativer)

•

Hvad skal vi ændre i denne
fase for at vi løfter andelen af
borgeren i virksomhedsrettet
indsats? (Udpeg 3 initiative)

•

Samtaleforløb refererer til den
fase, hvor integrationsborgeren I
samarbejde med
sagsbehandleren udarbejder en
plan for borgerens forløb

Visitering til JK referer til den
fase, hvor jobkonsulenten skal
finde en virksomhedsplacering til
borgeren

Denne fase refererer til den
periode, hvor borgeren er i
virksomhedsrettet aktivering

•

Drøftelser I grupper

•

Fælles opsamling hvor hver
gruppe præsentere deres
svar på sprøgsmålene

•

I kan notere på de
udleverede skemaer

•

I kan tage udgangspunkt i
de udleverede dialogkort.

•

OBS: Bliv så konkrete som
muligt!

TEMAER TIL INSPIRATION - DIALOGKORT
Kompetencer

Fælles sprog
ABC som fælles
udgangspunkt.
JK underviser
også i ”klar til
job”.
Kender alle
lovgivningen?

3-partssamtalen
Kan 3-partssamtalen
styrke og ensarte
indsatsen?
Sker der løbende
forventningsafstemning
ml. JK, JR og borger

Praktikker
Hvornår skal JR
indvolveres under
henvisningsperioden?
Kan JK finde en
opkvalificerende praktik
under sprogpraktik?

Hvad gør vi ved
manglende
kompetencer?
Hvordan
fremhæves
kompetencerne?

Sanktioner
Bruges virksomheder
som åbent tilbud?
Er der enighed om,
hvornår der
sanktioneres og
bliver det gjort?
Hvem oplyser
borgeren?

FASE 1: SAMTALEFORLØB

FORMAT – TEMATISKE GRUPPEDRØFTELSER
Borgernes forløb imod arbejdsmarkedet
Samtaleforløb
•

Hvad gør jeg i denne fase, og hvad er min
målsætning?

•

Hvad har jeg en forventing om, at du gør?

•

Hvad kunne vi gøre bedre i samarbejdet?

•

Hvad gør vi rigtigt i dag?

•

Hvad skal vi ændre i denne fase for at vi
løfter andelen af borgeren i
virksomhedsrettet indsats? (Udpeg 3
initiativer)

Samtaleforløb refererer til den fase, hvor
integrationsborgeren I samarbejde med
sagsbehandleren udarbejder en plan for
borgerens forløb

•

Drøftelser I grupper

•

Fælles opsamling hvor hver
gruppe præsentere deres
svar på sprøgsmålene

•

I kan notere på de
udleverede skemaer

•

I kan tage udgangspunkt i
de udleverede dialogkort.

•

OBS: Bliv så konkrete som
muligt!

•

Gruppedrøftelser fra 09:40 – 10:40

•

Fælles opsamling fra 10:40 – 11:10

FASE 2: VISITERET TIL
JOBKONSULENT

FORMAT – TEMATISKE GRUPPEDRØFTELSER
Borgernes forløb imod arbejdsmarkedet
Visiteret til jobkonsulent
•

Hvad gør jeg i denne fase, og hvad er min
målsætning?

•

Hvad har jeg en forventing om, at du gør?

•

Hvad kunne vi gøre bedre i samarbejdet?

•

Hvad gør vi rigtigt i dag?

•

Hvad skal vi ændre i denne fase for at vi
løfter andelen af borgeren i
virksomhedsrettet indsats? (Udpeg 3
initiativer)

Visitering til JK referer til den fase, hvor
jobkonsulenten skal finde en
virksomhedsplacering til borgeren

•

Drøftelser I grupper

•

Fælles opsamling hvor hver
gruppe præsentere deres
svar på sprøgsmålene

•

I kan notere på de
udleverede skemaer

•

I kan tage udgangspunkt i
de udleverede dialogkort.

•

OBS: Bliv så konkrete som
muligt!

•

Gruppedrøftelser fra 11:30 – 12:00 /
12:45 – 13:15

•

Fælles opsamling fra 13:15 – 13:45

FASE 3: VIRKSOMHEDSRETTET
INDSATS

FORMAT – TEMATISKE GRUPPEDRØFTELSER
Borgernes forløb imod arbejdsmarkedet
Virksomhedsrettet indsats
•

Hvad gør jeg i denne fase, og hvad er min
målsætning?

•

Hvad har jeg en forventing om, at du gør?

•

Hvad kunne vi gøre bedre i samarbejdet?

•

Hvad gør vi rigtigt i dag?

•

Hvad skal vi ændre i denne fase for at vi
løfter andelen af borgeren i
virksomhedsrettet indsats? (Udpeg 3
initiativer)

Denne fase refererer til den
periode, hvor borgeren er i
virksomhedsrettet aktivering

•

Drøftelser I grupper

•

Fælles opsamling hvor hver
gruppe præsentere deres
svar på sprøgsmålene

•

I kan notere på de
udleverede skemaer

•

I kan tage udgangspunkt i
de udleverede dialogkort.

•

OBS: Bliv så konkrete som
muligt!

•

Gruppedrøftelser fra 14:00 – 14:40

•

Fælles opsamling fra 14:40 – 15:00

