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2.0 Målgruppen
EXITplan tilbyder mentor, individuelle vejledning og afklaringsforløb samt opkvalificeringsforløb med et klart beskæftigelsesfagligt fokus.
Borgerne tilbydes et forløb, hvor motivation og kompetenceudvikling er implicitte fokuspunkter, der har til hensigt at styrke muligheden for ordinær beskæftigelse.
2.1 Lovgivning:
Vores forløb har hjemmel i : Lov om aktiv beskæftigelses indsats (LAB) samt Lov om aktiv
socialpolitik (LAS).
Mentorstøtte jf. LAB §31,
Vejledning og afklaringsforløb jf. LAB 32
Opkvalificeringsforløb jf.LAB 34
Støttekontaktperson jf. LAS §85

2.2 Målgruppen, specifik:
1. Jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige.
2. Kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed, som f.eks. borgere med
psykiske og fysiske diagnoser, plettet straffeattest, misbrugere, tidligere integrationsborgere og integrationsborgere.
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3.0 Forløbsoversigt
3.1 Forløbene
EXITplan tilbyder 3 forskellige forløb, som omfavner de respektive målgrupper, der er beskrevet under Målgruppe og lovgivning.
Opkvalificeringsforløb på 6 uger
Mentorforløb, 8-13 uger
Vejledning og afklaringsforløb, 13 uger

1.

2.

Opkvalificeringsforløb
6 ugers beskæftigelsesrettede forløb.

Mentorforløb
8-13 ugers timebaseret løsninger.

Vejledning og afklaringsforløb (13 uger)
3.

Deltidspakke 15 timer ugentligt
Fuldtidspakke 25 timer ugentligt.

1. Opkvalificeringsforløb bygger på en struktureret indsats, som følger en fast og præ-defineret skabelon, der giver den enkelte borger en generel forståelse for det danske arbejdsmarked. Borgeren vil opnå grundlæggende viden og færdigheder til at kunne begå sig på en
arbejdsplads. Læringsudbyttet i forløbet giver borgerne en bred forståelse af arbejdskultur og
arbejdsmarkedsforhold, samt opnåelse af konkrete værktøjer, som kan anvendes direkte, når
de kommer i beskæftigelse. Forløbene tilbydes både i 1:1 og i plenum.
Formålet er at understøtte borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
2. Mentorforløb kan vare mellem 8 og 13 uger og har til hensigt, at fremme at borgere kan
opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob, integrationsprogrammer eller ordinær ansættelse. Formålet er at sikre et stabilt forløb gennem fastholdelse og motiverende samtaler og derved bidrage til, at borgeren får mulighed for at opnå beskæftigelse.
3. Vejledning og afklaringsforløb bygger på flere aktiviteter, der har til hensigt at udvikle eller
afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Formålet med forløbet er at opkvalificere til arbejdsmarkedet ved brug af aktiviteter og praktik.
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4.0 Pædagogisk praksis
Vi bruger anerkendende tilgang som pædagogisk praksis. Vi tager udgangspunkt i borgerens
eksistentielle livsgrundlag og ser derfor en sammenhæng mellem indholdet i jobplanen, sammenspillet mellem mentor og mentee og den drivkraft denne viser for forandring.
Alle vore forløb har en helhedsorienteret sammenhæng og omfavner afklaring af borgernes faglige, sproglige og personlige udvikling. Den helhedsorienterede plan består ved, at vi ved brug af
den definerede pædagogiske praksis skaber en god relation til den enkelte borger. Når relationen
er opbygget arbejdes der struktureret, anerkendende men konsekvent og med tydeliggørelse af
de fastsatte mål.
Det er vores erfaring, at der gennem struktur i forløbet, sammenhæng i indsatsen og at vi vægter
de interpersonelle processer højt skaber fundamentalt vigtige grundsten i relationsopbygningen
(basic trust).
Vi arbejder ud fra 4 pædagogiske principper, som alle skaber motiverende forløb for borgeren:
1.
2.
3.
4.

At der er gensidig respekt og anerkendelse
At der opstilles realistiske mål og delmål
At der er struktur i forløbet
At tydeliggøre opnåede mål for borgeren

En nærmere definition af ovenstående principper kan formuleres således:
1. ” du lærer intet i surt miljø” - Drivkraft-dimensionen udgør, hvad vi i dagligt sprog betegner,
motivation, følelser og vilje. Det handler om at opmuntre borgeren til at mobilisere den mentale
energi, som læringen kræver. Det skabes ved at anerkende borgerens eksistentielle livssituation
og derved også dennes grundlæggende udgangspunkt, som er nutidig.
2. ”se lyset for enden af tunellen” – At møde borgeren i dennes øjenhøjde (anerkendende tilgang)
og i samarbejde beskrive og/-eller visualisere kompetencer og udviklingsmuligheder. Punktet er
essentielt vigtigt i resocialiseringsprocessen og udgør læringens samspilsdimension. Det handler om borgerens samspil med den sociale og materielle omverden og er gældende for begge
niveauer.
3. ” Konstant føling med fokuspunkter” – Forløbet bygges gradvist op og i et tempo, hvor borgeren føler sig tilpas. Borgeren skal informeres løbende om indsatsen, så denne er tryg i forløbet og
føler at alle elementer er begrundet og tydeliggjort.
4. ” Vis mig og jeg lærer” – I et liv med kaos skal der skabes overblik. Kort og godt skal alle aftalte
mål være sat i et system og være tilgængelige for borgeren. På denne måde kan borgeren følge
med i sin plan og derved bevare motivationen, der i sidste ende skal skabe grobund for endelig
selvforsørgelse og selvstændighed. Under forløbet skal borgeren vide, hvor denne er i forhold til
de opstillede mål, hvad der er opnået og hvad der mangler.
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