NEWS AUG-18
FRA RESSOURCEFORLØBSYDELSE TIL JOB
- SÅ GODT HAR VVC KLARET SIG I 2018!

SÅDAN OPNÅR VI
RESULTATER!

Siden januar i år , har VVC afsluttet 68 forløb med
borgere i jobafklarings- og rerssourceforløb.
Resultaterne er opnået gennem kombination af
opkvalificerende indsatser, karrierevejledning,
jobsøgningstræning samt målrettet
praktik/jobformidling.
Resultatet af vores indsatser fordeler sig sådan:

4 UDVIKLINGSTRIN TIL NY
FORSØRGELSE

Indsatser
•
38 ud af 68 forløb er gennemført som reel arbejdsprøvning – 55,9%
•
30 ud af 68 forløb er ført til raskmelding / generhverv af fuld arbejdsevne – 44,1%
Afklaringsresultater
•
1 ud af 38 forløb er afsluttet uden resultat, borger tilbagevisiteret – 2,6%
•
2 ud af 38 forløb er afsluttet med tildeling af pension – 5,3%
•
24 forløb er afsluttet med visitation til fleksjob – 63,2%
•
11 forløb er ført til forlængelse af ressourceforløb – 28,9%
Formidlingsresultater
•
7 ud af 30 raskmeldte er afsluttet med overgang til ordinært job – 23,3 %
•
5 ud af 30 raskmeldte er afsluttet med overgang til løntilskudsjob – 16,7%
•
19 ud af 38 arbejdsprøvninger er afsluttet til fleksjobansættelse – 50 %
•
33 borgere ud af 68 er afsluttet i job/forsørgelse – 48,5%

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE FLERE TIL AT OPNÅ DE SAMME
RESULTATER…

VIGTIGT NYT!

VVC TEGNER DRIFTSOVERENSKOMST MED VUC
Med virkning fra 1. august udbyder VVC ordblindeundervisning og FVU-uddannelsesforløb på flere trin. De første 13 hold er allerede kommet godt i gang, 11 ordblindehold
og 2 FVU hold i hhv. Dansk og Matematik - og vi forventer at skabe rigtig gode
resultater.

3 gode grunde til at du kan få fordel af det!
•

•

•

Løft dine borgeres kompetencer med OBU og FVU uddannelse – HELT GRATIS!!
Få testet dine borgere for ord- og talblindhed, og få karrierevejledende
samtaler og en plan for en bedre jobfremtid. Det er aldrig for sent!
Vi tilrettelægger helt individuelle undervisningsforløb – på fuld tid eller deltid.
FVU START + Etniske kvinder. En resultatskabende cocktail!
Kombinationen af danskuddannelse og samfundslæring nedbryder isolation.
Vi skaber rammerne for bedre socialisering og integration.
Vi kombinerer OBU/FVU uddannelse med fremtidig forsørgelsesplan!
Vi hjælper med reelle kompetenceløft, job og uddannelse!

TRIN 1
AFKLARING
Opnå personlig / erhvervsmæssig
afklaring, som fundament for
udvikling.

TRIN 2

NY LÆRING
Forøg personligt og fagligt
kompetenceniveau, og udvid
muligheder job/uddannelse.

TRIN 3

KARRIEREVEJLEDNING
OG FORMIDLING
Lær at mestre egen jobsøgning,
få vist vejen til nye job- og
uddannelsesmuligheder.

TRIN 4

NY FORSØRGELSE
Raskmelding, uddannelsesstart,
fleksjob, nyt job. Alt er muligt…
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Kombinér med VVC’s personlige vejledning og virksomhedserfaring, få hjælp
til afklaring af kompetencer – og få opstillet en realistisk plan for fremtidig
forsørgelse – og hjælp på den måde dine borgere videre…
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2 VIGTIGE CASES:
SÅDAN HJALP VI MICHAEL VIDERE:
Michael er 31 år, ufaglært og med en flere års ledighed bag sig. Han bliver tilmeldt et
kort undervisningsforløb i CV, ansøgning og jobsøgning. Her opdager vi, at han har store
problemer med at læse og forstå det læste, og derfor ingen succes får i sin jobsøgning.
For at hjælpe Michael videre, får vi aftalt et nyt særligt tilrettelagt forløb - 13 ugers
intensiv ordblindeundervisning i Dansk og FVU i Matematik, kombineret med
karrierevejledning og formidling. Det profiterer Michael rigtig godt af.
Resultatet er, at Michael netop er startet op i et jobintroducerende praktikforløb, og
forventes at overgå til selvforsørgelse i løbet af september i år.
Kontakt os allerede i dag – og hør hvordan DINE borgere kan få samme hjælp.

NÅR OBU OG FOLKEOPLYSNING GÅR HÅND-I-HÅND:
Pia er 41 år, tidligere postarbejder, har været sygemeldt med depression og stress i flere
år, og er i ressourceforløb da vi lærer hende at kende. Hun har mistet motivation og tro
på egne evner, og formår ikke at navigere i nye job- og uddannelsesmuligheder.
Pia tilmeldes IT undervisning, samt kursus i Jobnet/Joblog – med målsætning om at hun
forbereder sig på fremtid raskmelding og jobsøgning.
Pia får ikke nogen let start. Hun har ingen egne forslag til nye jobområder, og hun viser
tidligt tegn på kognitive udfordringer. Hun kan ikke koncentrere sig i ret lang tid ad
gangen, har svært ved at deltage i holdundervisning. Hun har samtidigt et meget
begrænset IT brugerniveau, har meget lidt kendskab til IT, og ønsker det heller ikke.
Efter aftale med SB supplerer vi efter få uger forløbet med undervisning i
Stresshåndtering og Mindfulness: Hun får samtidigt nogle få timers
ordblindeundervisning om ugen, og nu oplever Pia for første gang i sit liv en erkendelse
af, at hun rent faktisk har problemer med at læse og skrive. Den individuelt tilrettelagte
ordblindeundervisning suppleret med IT-undervisning for ordblinde, og informationer
om hjælpemidler, skaber endelig en reel progression for Pia.
Resultatet er lige nu, at Pia er blevet så motiveret, at hun nu har mod på at komme i job
igen. Vi forventer opstart i 13 ugers læringspraktikforløb inden for få uger.
Kontakt os i dag – og hør hvordan OBU/FVU tilbud er GRATIS for dig og dine borgere.

LAD OS MØDES ☺

MØD NOGLE AF
VORES ENGAGEREDE
VVC’ERE

Britta Schneider Jørgensen
Dansklærer
Jeg er uddannet folkeskolelærer, og
har en række efteruddannelser som
har givet mig en pædagogisk og faglig
bredde. I dag underviser jeg unge
EGU-elever, voksne i FVU forløb,
voksne ordblinde, samt special
integrationsfremmende
danskundervisning af især etniske
kvinder. Jeg har været VVC’er siden
2009.

Beth Vikkelsø
Pedersen
Receptionist
Jeg har igennem de sidste 2 år taget
mig af receptionsarbejdet her på
VVC. Jeg har derfor ofte en meget
nær kontakt med vores kursister,
som jeg sætter stor pris på. Mine
arbejdsområder er: intern
koordination med konsulenter og
undervisere. Jeg fører
fremmødekontrol med stort set alle
kursister, og sender tilbagemeldinger
til sagsbehandlere. Jeg hjælper hver
dag med at både nye som gamle
kursister, føler sig set og hørt.
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Vi kommer gerne ud til dig og dine kolleger, med orientering om vores resultater og
erfaringer. Tag chancen – og hør om konkrete bud på indsatser, der bringer mennesker
videre.
Kontakt os også gerne for mere info, og især hvis du mangler materiale til udlevering –
vi er klar til at hjælpe dig.
Med venlig hilsen
Ove Kock Larsen
Erhvervs- og Udviklingschef

VI BRINGER DIG VIDERE…
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