
Jeg hedder Signe

Jeg ønsker mig... Jeg er interesseret i...

at gøre en forskel og få borgere og medlem-
mer godt videre

levere klar og korrekt rådgivning, der passer 
til den enkelte, og hvor jeg har styr på 
området

give andre troen på, at de kan

en indgang til erhvervsuddannelserne (gerne 
på tværs af skoler) 

lette og overskuelige materialer, som jeg 
ved, hvor jeg kan finde

materialer der understøtter en samtalesit-
uation

faste procedurer og kontaktpersoner, så 
jeg ved, hvad jeg skal forberede borgerne/
medlemmerne på

Jobcentre, 
fagforeninger 
og a-kasser

Vær opmærksom på...
1. A-kasser og fagforeninger er inter-

esseret i tættere samarbejde med 
skolerne – og med Corona forekommer det 
endnu mere aktuelt  

2. digitale materialer på komplekse hjemme-
sider, kan i nogle tilfælde spænde ben for 
den gode vejledning 

3. samarbejdspartnere har generelt brug for 
en indgang ideelt set på tværs af skoler, 
hvor der er enighed om udbud af uddannels-
er, merit, økonomi osv.



Tre vigtige indsigter
1. Analysen har vist, at mange vælger uddannelse, når der 

sker andre ting i livet såsom flytning, skilsmisse, barsel 
eller jobsøgning. Det er en form for transit, der ofte indebærer 
kontakt med Kommune og/eller fagforeninger og a-kasser. Det 
kunne derfor være relevant med indsatser, der har et fokus på 
voksne, der oplever større ændringer i deres liv  

2. Covid 19 har gjort samarbejdet med Jobcentre, fagforeninger 
og a-kasser endnu mere interessant 

3. Med mindre konsulenter i denne målgruppe har en fortid i 
uddannelsessystemet, er det meget vanskeligt for dem at 
bevare et overblik. Dem der har en fortid i uddannelsessys-
temet kan også opleve, at deres viden hurtigt blive forældet 
eller er farvet af en specifik indsigt 

Triggere
Få borgeren/medlemmet videre i noget 
permanent 

Gør en forskel 

Fremstå professionel, vidende og med et
godt overblik

Faste kontaktpersoner på skolerne som
er nemme at samarbejde med, så de kan 
forberede borgeren/medlemmet på, hvad 
de vil opleve

Barrierer
Manglende overblik over muligheder og 
uddannelser, da det løbende laves om 

Skolernes hjemmesider - de er svære at
finde rundt i og ændres ofte

Økonomi - uddannelse er ikke altid det
bedste rent økonomisk for kommunen 
eller borgeren

Signe vil gøre en forskel for dig 
Jobcentre, 
fagforeinger 
og a-kasser

Kontaktpunkter
Faste og etablerede 
møder med skolerne

Samarbejder om 
borgere og medlemmer 


