Standardjournal for kontaktforløb i Integrationssager (Jobparat)
Flygtninge og familiesammenførte omfattet af et integrationsprogram
Der har d. været afholdt samtale med som et led i opfølgningen på integrationskontrakten.

Aktiviteter i integrationsprogrammet siden sidste samtale:
Aftaler fra seneste samtale og bemærkninger
Der blev indgået følgende aftaler ved seneste samtale:
Har borgeren levet op til ovenstående aftaler?

Tilbud, placeringer og progression
Beskriv aktiviteter i borgerens integrationsprogram siden sidste samtale
Har borgeren været i virksomhedsrettet aktivering? Hvilken?
Hvordan er borgerens danskprogression? Inkluder eventuelt udtalelse fra sprogskoleudbyder
Er pgl. henvist til danskundervisning iht. INL § 21: Ja/Nej
Er der udarbejdet/fulgt op på uddannelsespålæg, jf. INT § 16a (under 25 år): Ja/Nej

Jobsøgning
Har borgeren været aktivt jobsøgende siden sidste samtale?
Har borgeren dokumenteret sin jobsøgning?
Skal borgeren have ekstra støtte til eller fritages for pligter på Jobnet?
Er pgl. tilmeldt som arbejdssøgende med et opdateret og fyldestgørende CV iht. INL § 26a, stk. 3? Ja/Nej
Har pgl. tjekket sine jobforslag iht. INL § 26a, stk. 2? Ja/Nej
Har pgl. registreret sin jobsøgning i joblog iht. INL § 26 a? Ja/Nej
(Hvis undtaget fra ovenstående, husk at registrere dette iht. INL § 26a, stk. 6. Husk også at notere, hvordan Jobcentret så følger
op på, om borgeren er aktivt jobsøgende)

Arbejdsmarkedsparathed og kompetencer:
Afdækning af forudsætninger og kompetencer
Drøftelse af mål, delmål og aftaler formuleret ved seneste samtale
Klarlægning af borgerens eget perspektiv på arbejdsmarkedsparathed og forløb siden sidste samtale
Har forløbet levet op til borgerens forventninger?
Hvis borgeren ikke har levet op til de indgåede aftaler? Hvorfor?
Opfølgning på beskæftigelsesrettet indsats og borgerens jobrettede kompetenceudvikling
Branche og arbejdsopgaver – hvilke kompetencer har borgeren tilegnet sig i forløbet?
o Faglige, sociale, personlige
o Inkluder skriftlig tilbagemelding fra 2. aktør
Hvad har borgeren lært i forløbet?
Udpeg konkrete centrale ressourcer og udviklingspunkter

Helbredsmæssige eller sociale/personlige omstændigheder af betydning
Eventuelle helbredsmæssige eller sociale/personlige omstændigheder relevant for borgerens arbejdsmarkedsperspektiv
Hvad skal borgeren mestre i hverdagen, for at kunne fokusere på arbejde?
Er der tilbudt sundhedsscreening iht. INL § 15d: Ja/Nej – Hvis Ja, begrund relevansen herfor?

Revision af mål og delmål samt indgåelse af nye aftaler til Integrationskontrakten:
Overordnet mål og delmål for plan
Hvad er borgerens overordnede målsætning i integrationsprogrammet?
Har borgeren et klart defineret jobmål?
o Hvilket slags arbejde mener borgeren, det er realistisk at få?
o Hvilke brancher og arbejdsområder?
Hvilken tidsramme arbejdes der med?
o Hvornår forventes det, at borgeren kan opnå selvforsørgelse?
Hvilke forventninger og tro har borgeren på egne evner og muligheder?
Hvilke konkrete delmål skal opnåes, før borgeren kan indfri den overordnede målsætning?
Er tidligere delmål fortsat gældende, og skal der tilføjes nye?
Beskriv konkrete kompetencemål
o Hvilke kompetencer skal udvikles, for at borgeren kan nå sin målsætning?

Aftaler
Der er indgået følgende aftaler:
-

Borgerens kommentar
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Vurdering og indsats:
Vurdering af arbejdsmarkedsperspektiv, arbejdsmarkedsparathed og relevante indsatser
Har borgeren et realistisk arbejdsmarkedsperspektiv?
Stemmer borgerens forventninger til egne evner overens med kravene på arbejdsmarkedet?
Er borgerens jobmål realistisk indenfor tidsrammen?
Hvilke konkrete kompetencer har borgeren, og hvilke(n) branche og arbejdsfunktioner er realistisk for pgl. at få arbejde indenfor?
Hvilke kompetencemål skal der arbejdes med at udvikle hos borgeren, for at forbedre pgls. chancer for at opnå ordinær beskæftigelse?
Hvordan skal de enkelte indsatsdele understøtte borgerens progression mod selvforsørgelse?
Hvad er det forventede output / effekt af indsatsdelene?
Hvordan understøtter aktiviteterne de aftalte mål og delmål?
Jf. ovenstående vurderes det, at pgl. er omfattet/undtaget 225 timers reglen, da det vurderes, at pgl. vil/ikke vil være i stand til
at udføre ordinært og ustøttet arbejde. Pgl. er orienteret om konsekvenserne ved manglende dokumentation for 225 timers ordinært og ustøttet arbejde d. xx-xx.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at pgl. følger den lagte plan i integrationskontrakten.
Eventuelle barrierer og fritagelser
Hvilke udfordringer og barrierer har borgeren for at komme i ordinært arbejde?
Hvilke tiltag kan iværksættes for at reducere disse barrierer for borgeren?
Jf. ovenstående vurderes det, at #### skal fritages iht. LAS § 13.7 pga. sygdom i perioden fra d. xx – xx, dog senest frem til næste
samtale / iht. LAS § 13.8 pga. alvorlige sociale og helbredsmæssige problemstillinger, dog senest frem til næste samtale.
Jf. ovenstående vurderes det, at pgl. skal fritages for forpligtelser på jobnet.dk jf. INL § 26 a stk. 6, grundet manglende sproglige
og/eller it-mæssige forudsætninger på nuværende tidspunkt.

Jf. ovenstående er der sket retmæssig opfølgning på borgerens integrationskontrakt,
som anført i Integrationslovens § 20, samt i bekendtgørelse 628 af 19-06-2012, § 15,
stk. 1-4.
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