Hvorfor går den samme litteratur igen i flere moduler?
Teorier, metoder og undersøgelser
Den beskæftigelsesuddannelse, du deltager på, dækker over en bred vifte af faglige felter. Det er eksempelvis:
Arbejdsmarkedet
Den aktive
Kommunikation
Formidling
Tværfagligt
Myndighedsrollen
beskæftigelsesindsats
samarbejde

Systemer

Til hvert af disse felter er der en stor mængde litteratur, som primært omhandler teorier og undersøgelser. Da der er meget forskellig litteratur inden
for hvert felt, har vi udvalgt den litteratur, som vi mener, giver den bedste mulighed for at forstå, hvad feltet rummer af muligheder. Det er dog
indlysende, at de forskellige felter ikke er helt isolerede fra hinanden - de hænger ofte sammen. De faglige vinkler fra flere forskellige felter indgår
altså i de problemstillinger, som beskæftigelsesmedarbejderen skal håndtere i hverdagen. Her tænker vi eksempelvis på, at den aktive
beskæftigelsesindsats påvirker arbejdsmarkedet, at der anvendes kommunikation i formidling, og at der foregår tværfagligt samarbejde mellem de
systemer, der er involveret i såvel opkvalificering af ledige og tilbagevenden til job i forbindelse med sygdom. Derfor vil noget af den udvalgte
litteratur kunne genfindes inden for flere af felterne.
Vi mener, at det er en fordel, at du som studerende kender til de væsentligste teorier, metoder og undersøgelser indenfor hvert felt, så du har din
basale ”værktøjskasse” i orden, når du skal agere i en kompleks hverdag. Vi ved dog også, at de fleste studerende har specifikke arbejdsopgaver, hvor
det er nødvendigt at inddrage anden litteratur, end den vi har valgt. Derfor er der i alle moduler mulighed for, at du i samarbejde med din vejleder
kan udarbejde din egen opgave, hvor du får hjælp til yderligere litteratur og uddybende faglig dialog på netop dit område.

Den rammesættende lovgivning
Teorier, metoder og undersøgelser står ikke alene. Beskæftigelsesområdet er et meget reguleret område. Da stort set alle, der arbejder med
beskæftigelsesindsatsen, arbejder i direkte forlængelse af lovgivningen, handler dagligdagens udfordringer om at samtænke den faglige viden med
lovgivningens ordlyd og intentioner. Derfor er lovgivningen også et element, der indgår i alle moduler. Naturligvis ikke altid med de samme kapitler og
paragraffer, men også her gælder, at der vil være en del, der går igen. Her tænker vi eksempelvis på målgrupper, kontaktforløb, redskaber og
rådighedsvurderinger.

Sammenhængen kan grafisk vises således:
Arbejdsmarkedet
Den aktive
Kommunikation
beskæftigelsesindsats

Formidling

Tværfagligt
samarbejde

Myndighedsrollen

Systemer

Lovgivning

Virksomhedskontakt

Kommunikation &
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Organisation

Da man kan vælge moduler i tilfældig rækkefølge, bliver vi nødt til at tilbyde de samme basale redskaber på flere moduler for at sikre, at du har - eller
får kendskab til den basale ”værktøjskasse”. Når du starter på nye moduler, kan du derfor møde teorier og basale checkopgaver, som du har haft før.

Det betyder dog langt fra at modulerne er ens, men hvis du allerede har læst litteraturen og løst opgaverne på et tidligere modul, så er der ingen
grund til at læse den igen, og udvalgte checkopgaver kan løses hurtigt, hvis du ønsker at ”blive støvet af” indenfor et specifikt område. Vi vil derfor
altid kontakte dig, når du starter på et nyt modul, så vi kan få afklaret, hvordan vi bedst tilrettelægger undervisningen, så du sammen med din
vejleder kan koncentrere dig om, hvordan de faglige felter, som modulet består af, kan hænge sammen for dig og din komplicerede praksis. Jo
længere du kommer i dit studie, jo mere praksisorienteret kan du derfor forvente, at undervisningen bliver.

