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INDLEDNING 
I de udsatte boligområder er ledigheden højere end i 

resten af Danmark og uddannelsesniveauet er 

samtidigt lavt. Mange beboere har en svag tilknytning 

til arbejdsmarkedet og har ofte også andre 

udfordringer i livet end ledighed. 

De problematikker, der rumsterer i privatlivet, fylder 

ofte så meget for beboerne, at de er en hindring for 

at komme ud på arbejdsmarkedet eller for at kunne 

bevare et job i længere tid. 

Det er derfor nødvendigt at have en indsats, hvor der 

er plads og mulighed for helhedstænkning og 

rummelighed til både at håndtere de personlige 

problematikker såvel som de jobmæssige.  

Den boligsociale tilgang, hvor der samarbejdes med 

den ledige lokalt i boligområdet, viser sig at have en 

gavnlig effekt på de ledige, der er længst væk fra 

arbejdsmarkedet. Jobcenteret møder her den ledige 

på dennes hjemmebane og der opbygges hurtigere en 

tryg og mere bæredygtig relation mellem den ledige 

og medarbejderen, end når mødet foregår på 

Jobcenteret. De uformelle rammer, øget mulighed for 

kontakt mellem den ledige og medarbejderen samt 

flere samtaler og tæt opfølgning i praktikforløb kan 

give store gevinster for de udsatte lediges vej mod 

beskæftigelse og selvforsørgelse. 

Den boligsociale beskæftigelsesindsats i Sønderborg 

2017-2021 tager afsæt i denne viden.  

Den lokale boligsociale beskæftigelsesindsats er hen 

over projektperioden blevet justeret flere gange 

med afsæt i parallelsamfundslovgivningen fra 2018 

som vedrører boligområder på Transport– og 

Boligministeriets liste over udsatte boligområder, 

ghettoområder og hårde ghettoområder.  

Den lokale indsats var ved projektets start i 2017 

beskrevet som én uddannelsescoach til udsatte 

unge under 25 år. Men da parallel-

samfundslovgivningen blev vedtaget i løbet af 2018, 

besluttede man i samråd med Landsbyggefonden, at 

konvertere denne indsats til to jobmentorer. Dette 

gav mulighed for at arbejde med en større 

målgruppe blandt de ledige i boligområderne. 

To jobmentorer fra Kompetencecenteret i Jobcenter 

Sønderborg blev tilknyttet den boligsociale 

helhedsplan fra henholdsvis 1. februar 2019 og 1. 

august 2019. Den ene mentor har primært arbejdet 

med ledige unge i aldersgruppen 18-30 år, mens den 

anden har arbejdet med de ledige i aldersgruppen 

30+. 

Denne evaluering og opsamling koncentrerer sig om 

den boligsociale beskæftigelsesindsats efter 

justeringen - altså i perioden februar 2019—juli 2021. 

Denne evaluering og opsamling fremdrager projektets 

resultater og læring. I afsnittet ”Erfaringer på 

Landsplan” kobles de lokale erfaringer med 

landsdækkende evalueringer og rapporter (angivet i 

litteraturlisten side 2). 
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FAKTA OM INDSATSEN 
De to boligsociale jobmentorer er forankret i 

Kompetencecenteret i Jobcenter Sønderborg, men 

arbejder lokalt i boligområderne med udgangspunkt i 

det boligsociale sekretariat på Ringbakken. 

Jobmentorerne har været tilknyttet helhedsplanen i 

perioden fra hhv. d. 01.02.2019 – 31.08.2021 og d. 

01.08.2019 – 31.08.2021. Via forankringen i 

Jobcenteret har de boligsociale jobmentorer fortsat 

adgang til diverse fagsystemer og et tæt samarbejde 

med jobrådgivere  og andre fagpersoner omkring den 

ledige.  

 

Medarbejderne finansieres af Landsbyggefonden 

samt en lokal medfinansiering på 767.000 kr. fra 

Sønderborg Kommune og 280.000 kr. fra Sønderborg 

Andelsboligforening.   

Formålet med indsatsen er, at flere beboere bliver 

selvforsørgende eller rykker tættere på beskæftigelse. 

I projektet måles der på, hvor mange ledige beboere, 

der kommer i job eller i uddannelse samt i jobrettede 

aktiviteter. Der måles desuden på hvor mange, der 

fasholdes i job i mindst 6 måneder. 

 

De to jobmentorer er opsøgende over for ledige 

beboere i boligafdelingerne og over for 

virksomheder. Der er fokus på at bryde negativ 

social arv og derfor et særligt fokus på ledige 

beboere under 40 år.  

 

Jobmentorerne har løbende fokus på, hvilke ledige 

beboere, der med lidt ekstra hjælp har kortest vej til 

ordinær beskæftigelse og hjælper dem videre.  

Jobmentorerne arbejder tæt sammen med 

jobrådgivere og kommunale fagpersoner omkring 

beboerens udfordringer. Jobmentorerne brobygger 

til uddannelse, iværksætter praktikker/jobrettede 

aktiviteter, løntilskudsstillinger og formidler 

ordinær beskæftigelse eller uddannelse.  

 

Jobmentorerne har haft et særligt øje for at 

nedbringe andelen af ledige i Nørager og 

Søstjernevej m.fl., idet området har figureret på 

ghettolisten igenem en årrække og kom på listen 

over hårde ghettoer i december 2020. 

Jobmentorerne er lettilgængelige og møder 

beboerne på deres hjemmebane.  

De giver tæt opfølgning, håndholdt hjælp og sparring 

undervejs i processen med flere samtaler end hvad 

beboeren ville få i jobcenterregi.  

 

Åben Rådgivning er et ekstra ugentligt tilbud til 

beboerne i boligområderne. Her er døren åben og 

mentorerne står  til rådighed med hjælp og vejledning 

til alle beboere om emner om job, uddannelse,  

hverdagsforhold og samfundsmestring, som f.eks. at 

tage kontakt til offentlige myndigheder og forstå 

breve. Den åbne rådgivning afholdes i samarbejde 

med en medarbejder fra familieindsatsen. 
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RESULTATER 
Projektets målsætninger og tilhørende indikatorer og 

succeskriterier fremgår af projektbeskrivelsen, kaldet 

Delaftale for Uddannelse og Beskæftigelse. Delaftalen 

revideres mindst en gang årligt sammen med den 

boligsociale bestyrelse og Kompetencecenteret i 

Jobcenteret.  

Resultaterne er genereret ud fra medarbejdernes 

egne registreringer og fremgår i skemaet.  

Projektet har skabt gode resultater på kort tid. Der 

har været størst fokus på at få de ledige beboer ud i 

ordinært job eller uddannelse. F.eks. er 108 beboere 

kommet i ordinært job eller uddannelse. Det er 28 

flere end det forventede succeskriterie på 80 

beboere. 102 beboere er kommet i jobrettede 

aktiviteter, det er 13 færre end succeskriteriet på 115 

beboere.  

Projektet har desuden skabt andre, knapt så målbare 

resultater. I den åbne rådgivning kan beboerne  

opsøge hjælp ift. job og udannelse. Medarbejderen 

bliver her brobygger til ”systemet” og der etableres 

hurtigt en relation mellem medarbejder og beboer.  

Det giver unikke muligheder for at gribe den lediges 

motivation, når den viser sig, som casen på side 11 

illustrerer.  

Projektet har bidraget med vigtig og brugbar læring 

for Jobcenteret, som har videreudviklet den 

fremskudte indsats (beskrevet side 9). 

 

Indikatorer: 

Succeskriterier  

 

Resultat 2019 

11 mdr. 

Resultat 2020 

12 mdr. 

Resultat 2021 

6 mdr. 

Antal ledige beboere i 

ordinært job eller 

uddannelse 

2019: 25 

2020: 40 

2021: 15 

46 39 23 

Antal ledige beboere i 

jobrettede aktiviteter 

2019: 40 

2020: 50 

2021: 25 

35 51 16 

Antal beboere 

fastholdt i ordinært 

job eller uddannelse i 

mindst 6 mdr. 

Samlet for hele 

perioden: 30 

6 26 Resultatet for 2021 

kan  ikke opgøres. 

Antal unikke beboere i 

åben rådgivning 

2019: 40 

2020: 60 

2021: 40 

77 68 78 

Markering af resultater: 

 Grøn markering: Projektet har opnået det forventede 
succeskriterie.  
Gul markering:  Projektet har ikke opnået det for-
ventede succeskriterie, men resultatet er alligevel 
tilfredssstillende.  
Rød markering: Projektet har ikke opnået det 
forventede succeskriterie og resultatet er ikke 
tilfredsstillende. 
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ERFARINGER FRA INDSATSEN 
Målgrupper og problemstillinger 

Målgruppen er beboerne, fra de fire boligområder, 

som er uden for arbejdsmarkedet. Der har været et 

særligt fokus på beboere under 40 år. 

Beboerne i målgruppen, har oftest været ledige i 

mange år og har flere problemstillinger ud over 

ledighed. Det kan være helbred, sprog og sociale 

udfordringer, som spiller ind. Der er en overvægt af 

ikke etniske danskere, som står uden for 

arbejdsmarkedet. Det er beboere som enten er 

ydelsesmodtagere eller ægtefælleforsørgede kvinder 

og hvor den sproglige barriere kan give større 

udfordringer, samtidig med en begrænset 

kulturforståelse og at nogle lever med negativ social 

kontrol i deres nære familie.   

Det er løbende blevet tydeligere, at målgruppen  

oftest har svært ved at se sig selv på arbejds-

markedet. De fleste har ikke særlig stor tiltro til sig 

selv og mangler generelt selvværd.  Dette står i  

stærk kontrast til, at de ofte har urealistiske 

forventninger til arbejdsmarkedet. Der er generelt en 

stor  mangel på viden om den danske arbejds-

Den åbne rådgivning  

Den åbne rådgivning skaber værdi ved at være det 

sted, hvor det er beboere, der sætter dagsordenen for 

mødet. Medarbejderne er klar til at hjælpe med de 

emner,  beboeren ønsker hjælp til og  som måske 

spærrer for udsyn og overskud til beskæftigelse.  Det 

er som oftest kontakt til forskellige myndigheder, 

digitale platforme og økonomi, beboerne har brug for 

hjælp til. Den åbne rådgivning er en unik platform til 

at skabe kontakt og relationer til beboerne. Dette 

giver legitimitet til det  boligsociale arbejde. 

Relationen mellem beboer og medarbejder styrkes, 

når der også er plads til at hjælpe med emner, der 

ikke umiddelbart er beskæftigelsesrettede.   

markedskultur, og det er en hindring for de ledige. 

De forventer at kunne erhverve sig fuldtidsarbejde, 

som kræver et højere uddannelsesniveau eller et 

arbejde, hvor de selv kan styre arbejdstiderne.   

Kulturforskelle og traditioner i familien er også en 

barriere, der kan skabe udfordringer i forhold til en 

varig tilknytning til arbejdsmarkedet.  

De almindelige krav og forventninger, såsom 

erhverve sig kørekort eller lære at cykle, kan være 

med til at udfordre kønsrollerne i familierne i 

sådan en grad, at det kan skabe større konflikter 

som på sigt hæmmer den lediges deltagelse på 

arbejdsmarkedet. 

En del af målgruppen  er enlige, ikke-etnisk danske 

mødre. Mange har fra deres hjemland, en kort 

eller ingen uddannelse og mangler 

erhvervserfaring, hvorfor de job, der er 

tilgængelige for dem, kræver at man udviser en 

større fleksibilitet, f.eks. skifteholdsarbejde. Den 

fleksibilitet er som enlig forsørger svær at vise, når 

man har et meget begrænset eller intet netværk til 

at understøtte en i hverdagen. 
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ERFARINGER PÅ LANDSPLAN 

Der er landet over gjort forsøg med boligsociale 

beskæftigelsesindsatser igennem mange år. Deraf er 

der lavet mange evalueringer, rapporter og 

anbefalinger, der alle peger på, at de boligsociale 

beskæftigelsesindsatser er et godt tilbud til de ledige 

beboere i de udsatte boligområder og et vigtig 

supplement til det ordinære tilbud i jobcentrene.  

 

Den boligsociale helhedsplan i Sønderborg har ikke 

tidligere indeholdt beskæftigelsesmæssige aktiviteter 

og først i helhedsplanen 2017-2021 gik man lokalt i 

gang med en beskæftigelsesindsats som en del af 

helhedsplanen. I planlægningen og tilblivelsen af den 

lokale boligsociale beskæftigelsesindsats, der er 

beskrevet i denne opsamling, har vi taget afsæt i en 

række af de rapporter og udgivelser, som CFBU, KL og 

VIVE har udarbejdet igennem tiden samt i de lokale 

behov og muligheder. 

 

 De forskellige udgivelsers konklusioner og 

anbefalinger er stort set samstemmende, hvorfor der 

ikke i det følgende henvises til konkrete rapporter, 

men alene til de samstemmende konklusioner.  

I det følgende fremdrages de vigtigste konklusioner 

fra 3 konkrete rapporter/evalueringer, som vi har 

taget afsæt i. Efterfølgende vil vi perspektivere de 

lokale erfaringer med konklusionerne i rapporterne. 

Rapporterne er angivet i litteraturlisten på side 2. 

 

Rapporterne fokuserer på de gode erfaringer, der er 

blevet erhvervet på landsplan. Den overordnede 

konklusion er, at de boligsociale helhedsplaner og 

fremskudte beskæftigelsesindsatser giver gode 

forudsætninger for at arbejde med de udsatte 

ledige, og at de boligsociale arbejdsmetoder kan 

bidrage til at flere udsatte får hjælp og støtte til at 

komme tættere på arbejdsmarkedet.  

 

Hovedkonklusioner: 

 

1. Den lokale placering i boligområdet gør, at 

medarbejderne får et solidt kendskab til målgruppen 

og et bredere perspektiv på beboerne, f.eks. deres 

netværk og deres færden i nærmiljøet.  

 

Den lokale placering giver desuden bedre rammer for 

et mere fleksibelt møde med den ledige og dermed 

bidrager den til en mere umiddelbar og tillidsfuld 

relation mellem medarbejder og den ledige. 

 

2. Fraværet af myndighedsfunktion er en fordel i 

forhold til at skabe en mere personlig og tillidsfuld 

relation til beboerne. Mange beboere er bange for 

kommunen, i kraft af den myndighedsrolle 

medarbejderne har. En del af beboerne lider desuden 

af ”systemtræthed,” og har dermed en ekstra barriere 

med sig i mødet med komunen. 

 

3.   Den helhedsorienterede tilgang og rammerne for 

det boligsociale arbejde gør, at der er gode 

muligheder for løbende at tilpasse indsatsen til  

målgruppen og lave skræddersyede forløb. Det er en 

stor fordel i arbejdet med udsatte grupper, som oftest 

har brug for en individuel og håndholdt indsats. 

Samtidig er arbejdsmetoderne i det boligsociale 

arbejde karakteriseret ved at der er både tid til - og 

tradition for at tænke på det hele menneske, hvilket 

ofte efterspørges i de ordinære beskæftigelsestilbud.  
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4. Den åbne rådgivning er en vigtig force, idet den 

hjælper den ledige med mange andre udfordringer 

end ledighed. Det handler i høj grad om 

hverdagsmestring og systemforståelse, f.eks. hjælp til 

at forstå breve fra det offentlige, hjælp til digitale 

selvhjælpsløsninger og brobygning til de rette 

instanser. Den åbne rådgivning er lettilgængelig hjælp 

for beboerne og små ting, der kan vokse sig til 

barrierer på vejen mod beskæftigelse ryddes af vejen 

løbende. 

   

5. Helhedsplanerne har en bred kontaktflade til 

professionelle og frivillige aktører i lokalområdet. De 

har derfor nemt ved at se mulighederne (som andre 

kan have svært ved at se) og få et overblik over, hvad 

der findes af forskellige tilbud for målgruppen i 

lokalområdet. 

 

6. De boligsociale beskæftigelsesindsatser bør 

etableres og drives i tæt samarbejde med Jobcenteret, 

så der er en naturlig kobling til de ordinære 

beskæftigelsestilbud som f.eks. virksomhedspraktikker 

og andre udviklende tilbud. På landsplan har 

majoriteten af de boligsociale helhedsplaner 

etableret formaliseret samarbejdsaftaler mellem 

helheds-planerne og jobcenteret.  

 

De resultatmæssige erfaringer på landsplan viser, at 

de fremskudte indsatser har størst effekt særligt hos 

de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og  

indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet. Det er 

altså den udsatte målgruppe, som drager mest nytte 

af den rummelighed og fleksibilitet som er 

kendetegnet ved det boligsociale arbejde og i de 

fremskudte beskæftigelsesindsatser.  

 

Beskæftigelsesindsatsen i den boligsociale hel-

hedsplan i Sønderborg efterlever i høj grad 

raporternes anbefalinger.  

 

De to lokale jobmentorer er forankret i Jobcenter 

Sønderborg og har dermed fortsat adgang til 

fagsystemer  og samarbejde med andre faggrupper.  

 

De to jobmentorer har en mindre sagsstamme, så 

der er bedre tid til den helhedsorienterede tilgang 

og til det fleksible møde med den ledige beboer. Det 

tværfaglige boligsociale team, der også består af 

medarbejder fra boligforeningen, familieguide og 

gadeplansmedarbejder, giver et udvidet perspektiv på 

beboeren og en bedre forståelse for kompleksiteten i 

problemstillingerne. 

 

Den tætte kontakt med foreningslivet og viden om 

mange frivillige tilbud gør, at medarbejderne kan 

brobygge til f.eks. aktiviteter og tilbud, der giver et 

positivt bidrag til beboerens generelle trivsel. 

 

Jobmentorerne har friere rammer i arbejdet med 

beboerne. De skal dog stadig arbejde efter de samme 

regler som de øvrige mentorer på jobcenteret. De skal 

stadig tilse, at den ledige lever op til de forpligtelser, 

de har i forhold til fremmøde mv.  

 

Åben Rådgivning tilbyder beboerne en nem og 

umiddelbar kontakt til en jobmentor. Det gør en 

jobsøgningsproces mere overskuelig for beboeren  og 

motivationen for job kan gribes, når den viser sig.  
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FORANKRING OG VIDEREUDVIKLING AF INDSATSEN 
Der er i projektperioden 2017-2021 kommet et stærkt 

fokus på den beskæftigelsesrettede del af det 

boligsociale arbejde i Sønderborg. 

I forbindelse med parallelsamfundslovgivningen i 

2018 forudså boligforening og kommune, at området 

Nørager og Søstjernevej m.fl., på trods af en positiv 

udvikling på flere indikatorer, ville ende på 

Ministeriets liste over hårde ghettoer i december 

2020.  

I december 2019 lavede man en prøvehandling for at 

se, om man kunne rykke et antal beboere over i 

selvforsørgelse på kort tid. En lille tværfaglig gruppe 

af medarbejdere rykkede i løbet af 6 uger 20 ledige 

beboere over i selvforsørgelse. De boligsociale 

mentorer har i projektperioden fungeret som en 

integreret del af udviklingsarbejdet i boligområdet 

Nørager og Søstjernevej m.fl. 

Erfaringer og læring fra projektperioden har 

medvirket til, at Jobcenter Sønderborg i marts 2021 

har styrket den fremskudte beskæftigelsesindsats, så i 

alt 10 jobcentermedarbejdere er rykket ud lokalt i 

boligområderne med tilbuddet Beboerrådgivning for 

Job og Uddannelse. Medarbejderne har her en 

dobbeltrolle som både jobrådgiver og -mentor. De 

to boligsociale mentorer er overgået til denne 

indsats fra marts til projektafslutning i august 2021, 

og de har således understøttet de øvrige 

medarbejdere i at rykke fra Jobcenteret ud i 

boligområderne.  

Ny boligsocial helhedsplan 2021—2025 

Vi bygger oven på erfaringerne i den kommende 

helhedsplan, hvor en boligsocial virksomheds-

konsulent og en syge– og fraværsmentor skal under-

støtte arbejdet i Beboerrådgivning for Job og 

Uddannelse. 

Syge– og fraværsmentoren tilrettelægger og afvikler 

individuelle forløb for de mest udsatte ledige. Der 

skal være fokus på individuel vejledning samt 

gruppesamtaler i mindre grupper omkring de 

barrierer, der står i vejen for beskæftigelse. Der skal 

desuden være ture ud af huset til f.eks. 

arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, så de 

ledige får ny viden, inspiration og lyst til at gå nye 

veje i forhold til uddannelse og beskæftigelse.  

Virksomhedskonsulenten skal med udgangspunkt i 

partnerskabet ”Sønderborg i arbejde” og 

verdensmålene 8 og 17, samarbejde med de lokale 

virksomheder, tæt på boligområderne, om flere 

praktikåbninger, ordinære timer og i sidste ende 

ordinære jobs til de ledige beboere i de udsatte 

boligområder. Virksomhederne inviteres ind i et 

netværk med fokus på social bæredygtighed.  Vi vil 

motivere virksomhederne til at medvirke til at løfte 

beboerne ud af udsathed og over i selvforsørgelse.  



 10 

 

Case #1 Fra kontanthjælp til flexjob 

Kort tid efter at helhedsplanen havde sat det første opslag op i opgangene om åben rådgivning, blev Claus ringet op af en beboer. Han var slutningen af 30’erne, stod 

midt i en livskrise med skilsmisse og arbejdsløshed og var ret deprimeret. Han var på kontanthjælp og havde været i det kommunale system i næsten 20 år.  

De mødtes og snakkede om, hvordan Claus bedst kunne hjælpe ham.  

Beboeren og Claus brugte i begyndelsen det meste ad tiden på at snakke om beboerens problemer med familien, som fyldte rigtig meget for ham. Efterhånden som han 

fik mulighed for at få snakket om det og få bearbejdet det, kunne de ligeså stille også begynde at arbejde mere målrettet mod beskæftigelse. Efter samråd med hans 

jobrådgiver koblede Claus sig som hans jobmentor.  

I løbet af deres samtaler omkring beboerens problemstillinger og tidligere erfaringer, fik Claus en klar fornemmelse af, at der skulle arbejdes hen imod et flexjob. 

Sammen formulerede de mål og delmål for beboerens vej mod beskæftigelse. Beboeren vidste, at han gerne ville være på et bilværksted af en slags. Derfor tog Claus fat 

i Jobcenterets Virksomhedsservice, hvor man i fællesskab fandt en passende og rummelig virksomhed til en praktik. Virksomhedens chef og Claus havde flere samtaler 

både før og undervejs i praktikken. Det viste sig, at chefen kendte beboerens familie og lidt til beboerens problematikker.  

De aftalte i første omgang en praktik på 13 uger. Praktikken blev forlænget af flere omgange ud fra beboerens og virksomhedens behov. Claus havde en løbende og tæt 

dialog med beboeren og virksomheden, hvor de afstemte behov og forventninger til hinanden, så både beboeren og virksomheden fik størst mulig udbytte af forløbet.  

Efter en periode, valgte Claus at inddrage rehabiliteringsteamet i Jobcenteret, da han så behov for at begynde samtaler omkring flexjob. Alle involverede omkring 

beboerens forløb mødtes til en snak, efter at have haft snakket med både virksomhed og beboer.  

De afsluttede mødet med at beboeren gik derfra med flexjobbeviset i hånden, et job og mere overskud til hverdagen. Claus fulgte beboeren i næsten halvandet år. 

Beboeren er fortsat i jobbet her ca. et år efter forløbet sluttede.  
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Case #2 Åben Rådgivning  

I Åben Rådgivning i Kløver-/Hvedemarken, er der oftest ikke kø for at få hjælp og vi møder sjældent nye 

ansigter.  

En dag, møder en kvinde op. Hun er omkring fyrre år og oprindelig fra Eritrea. Hun er jobparat og på 

kontanthjælp. Hun kommer, da hun gerne vil have hjælp til at søge arbejde og hun er meget insisterende 

på at komme i beskæftigelse. Hun får i første omgang hjælp til at opdatere sit CV og vi snakker om 

brancheområder. Hun bliver skrevet på listen med jobsøgende beboere, som bliver fulgt op på jævnligt. 

Listen kigger vi på, når der dukker relevante jobs op og hvor vi måske har en mulig kandidat.  

Men beboeren vil ikke lade sig nøjes med at være på en liste og hun begynder med at møde i Åben 

Rådgivning hver uge. Hun er engageret og bruger sit ugentlige visit i Åben Rådgivning til at komme forbi 

og drikke en kop kaffe. Hun fortæller om, hvad hun er god til, hvad hun gerne vil og hvad der eventuelt 

kan være svært for hende.  

Claus kontakter et rengøringsfirma, hvor de hurtigt får lavet en aftale omkring fast arbejde, 15 timer 

ugentligt på grund af hendes fysiske udfordringer. Claus kender hende efterhånden godt efter de mange 

snakke i Åben Rådgivning og det er derfor ikke svært for ham, at stå inde for hende og hendes 

arbejdsmoral.  

Da arbejdet har sin naturlige udgang, bliver hun afspritter ved samme firma. Da denne funktion stopper, 

bliver virksomheden desværre nød til at afskedige hende, efter seks måneders ansættelse. Beboeren 

dukker igen op i Åben Rådgivning, for at få hjælp til at søge nyt arbejde.  

I fællesskab får vi kontaktet hendes tidligere chef, men der er desværre ikke mere arbejde. De opgaver, 

der er tilbage, er for fysisk krævende for hende. Samme aften, kontakter chefen dog Claus igen – de har 

været så glade for at have hende ansat, at de gerne høre om der kan findes en løsning?  

I fællesskab med beboerens jobrådgiver fra jobcenteret, er vi nu i gang med at få hende bevilget fleksjob. 

Når vi er i mål, venter der et fast et arbejde ved samme firma.  
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