Individuelt tilrettelagt fleksjobformidling – Fleksjobspor B
(P-nr. 0010 – Opera-nr. 144 4512)

Målgruppen er borgere, som har brug for helhedsorienteret og koordineret støtte for at nå

målet om fleksjob. Forløbet er på 13 uger, hvor timetallet for borgers ugentlige fremmøde i
bestillingen skal svare til timetal/ugentlig arbejdskapacitet, fastsat i borgerens

fleksjobbevilling. Formålet er at hjælpe borgeren nærmere et fleksjob ved at yde en
helhedsorienteret og koordineret støtte samt at etablere virksomhedspraktik, som
optimerer mulighederne for efterfølgende fleksjobansættelse.

Aktiviteterne tilpasses borgerens forventede arbejdskapacitet og vil variere efter princippet:
jo færre timer borgeren kan præstere, des mere individuelt tilrettelægges forløbet. Den
enkelte borgers kompetenceprofil, situation, behov og formåen afgør, hvilke delmål og
delindsatser, der vurderes at kunne bringe borgeren nærmere et fleksjob. Der er bl.a.

fokus på aktiviteter som mestring og håndtering af psykiske, fysiske og kognitive barrierer.

Desuden er der fokus på støtte til og opfølgning på parallelle indsatser, som kan

afhjælpe borgerens sociale, helbredsmæssige, faglige og/eller sproglige barrierer, samt
skærpet opmærksomhed på arbejdsredskaber, hjælpemidler, personlig assistance og
handicapkompenserende ordninger, som kan optimere borgerens funktionsevne.

I de individuelle samtaler er der fokus på:





at afklare borgerens personlige og faglige kvalifikationer og realistiske

beskæftigelsesmuligheder.

at matche borgerens personlige og faglige kvalifikationer med jobfunktioner i

ansættelsesparate virksomheder.

at sikre progression mod fleksjobansættelse ved løbende at gøre status på borgerens

samlede beskæftigelsessituation.

at vejlede og støtte borgeren i opdatering og udvikling af CV og jobansøgning

I kursusdelen vil der typisk være fokus på virksomhedsforberedende forløb, som enten
foregår individuelt eller på hold, afhængig af borgerens formåen.



Beskæftigelsesrettede kurser, f.eks Turbo Jobklub, Brancher & Fag og Jobværksted

Jobunderstøttende kurser, som f.eks. Psykisk Sårbar, Mindfulness, Uddannelses- og

job IT, Kognitionsafklaring og -træning, Kommunikation & Interaktion og Jobdansk.

I virksomhedspraktikforløbet, der typisk har en varighed på op til 13 uger, vil der være





Tæt opfølgning fra Springbræts konsulent

Fokus på samarbejde med arbejdespladsen om mulighederne for at etablere fleksjob,

herunder mulighederne for at supplere forløbet med en fastholdelsesmentor
Vejledning og støtte til borgeren i forhold til at fastholde jobsøgningsaktivitet
Fokus på mulighederne for ’omvendt’ fleksjobformidling

