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LIDT OM INDHOLD

ARTIKELSAMLING, BESKÆFTIGELSE ISBN 978-87-90295-07-3

INTRODUCERENDE OPLÆG TIL BESKÆFTIGELSESOMRÅDET (uddrag fra artikelsamling)

Beskæftigelsesområdet er udsat for konstante ændringer.

Ændringer er naturlige på et arbejdsmarked, der ændrer sig p.g.a. den teknologiske udvikling, globalisering 

og konjunkturer.

Men ændringerne skyldes ikke alene disse forhold. En stadigt stigende politisering af området har medført, 

at den aktive beskæftigelsesindsats dels er intensiveret, og dels er

ændret radikalt med udgangspunkt i forskellige regeringers diskurser på området.

Endelig har det øgede politiske fokus medført en øget forskningsindsats, der både har

skabt en bedre viden på området, og har påvirket de politiske beslutninger.

Vi har således oplevet megen omskiftelig lovgivning, procedurer og holdninger til mødet med borgere, 

medlemmer og virksomheder.

Når man beskæftiger sig inden for dette område, kan det derfor være svært at tilkæmpe sig et overblik 

over, hvordan de forskellige dele af beskæftigelsesindsatsen håndteres, og hvad baggrunden er for denne 

håndtering.

Det er årsagen til, at vi har samlet disse introducerende artikler i denne artikelsamling.

Artiklerne dækker introducerende oplæg fra undervisere på akademi-og diplomuddannelserne i beskæft-

igelse. Der er tale om introducerende oplæg til en række moduler og lektioner på uddannelserne.

Samlingen har ikke fokus på sygefravær, rehabilitering, fleksjob og ungeindsatsen.

Der er tale om introducerende oplæg, der skal sikre læseren et overblik over området som udgangspunkt 

for at læse og indsætte teorier, rapporter og lovgivning i en større kontekst.
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LIDT OM INDHOLD

RAPPORT, INDSATSMODEL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN ISBN 978-87-90295-09-7

INDLEDNING (uddrag fra rapporten)

Rapporten bygger på 2 beskæftigelsesprojekter, som er forløbet i 2013, og som er finansieret af LBR-midler i 

sjællandske kommuner.

Det var bl.a. projekternes målsætning, at målgruppen, som er ledige og i fare for at miste retten til dag-

penge, kunne medvirke til at skabe vækst i kommunens virksomheder.

Projektet ville nå sit mål gennem en nyskabende kombination af:

1. Fagbevægelsens detailkendskab til de jobåbninger, der opstår, når specifikke brancher og jobfunktioner 

skal tilpasse sig udviklingen samt fagbevægelsens mulighed for at gennemføre konkrete virksomhedskontak-

ter gennem tillidsmandssystemet.

2. Jobcentrets viden om, hvorledes en lokal beskæftigelsesindsats optimeres og målrettes virksomheder og 

ledige ved brug af beskæftigelsessystemets redskaber.

3. Nyeste forskningsbaseret viden om, hvorledes de ledige opnår en skarp kompetenceprofil, og hvordan 

denne målrettes virksomhedernes behov.

Projektet er gennemført på den måde, at der samtidig er udviklet en best practice model for, hvordan det 

tværfaglige samarbejde kan udnyttes i fremtiden.

RAPPORT, DET OPTIMALE JOB- OG VEJLEDNINGSFORLØB FOR UFAGLÆRTE I 

ALDEREN 30 - 39 ÅR (uddrag fra rapporten) ISBN 978-87-90295-08-0

PROJEKTETS FORMÅL

Det er projektets formål at udvikle og afprøve et job- og vejledningsforløb på baggrund

af best practice.

RAPPORTENS INDHOLD

Projektets formål nås gennem 3 arbejdsopgaver:

1. Indsamling og bearbejdning af eksisterende viden og praksiserfaringer

2. Udvikling af et job- og vejledningsforløb, der baseres på den indsamlede viden

3. Afprøvning af det udviklede forløb med henblik på at identificere eventuelle kvalitative

og kvantitative forbedringer.

Nærværende rapport vil derfor primært bestå af en rapportering af disse 3 arbejdsopgaver.

Publikationer kan bestilles på e-mail: imc@imc.dk


