
 

 

 

 

 

Projekt ViVirk’R - nyhedsbrev november 2017 

Foreningsfællesskabet Ligeværd gennemfører august 2016 til juni 2019 projekt ViVirk’R (VVR) 

– vidensbaserede og virksomhedsrettede ressourceforløb.   

Projektet udvikler model for vidensbaserede, virksomhedsrettede ressourceforløb for unge med 

udviklingshæmning i samarbejde med fire lokale partnerskaber.  

Uddannelsessteder for unge med udviklingshæmning indgår partnerskabsaftaler med lokale 

jobcentre og de nedsætter sammen en lokal udviklingsgruppe.  

Projektet støttes af STAR, puljen ”Rum for udsatte på arbejdsmarkedet” 

I kan læse med om projektet på www.ligevaerd.dk/projekter . Der er ligeledes udarbejdet en 

lille pjece om projektet til information til unge, forældre, samarbejdspartnere m.fl. 

 

Projektets mål og aktiviteter 

Projektet udvikler best practice model for tværsektorielt samarbejde om vidensbaserede virk-

somhedsrettede ressourceforløb, som bringer unge med udviklingshæmning tættere på og 

sluttelig ind på arbejdsmarkedet. Målet er at kommunerne opnår og implementerer en ny 

praksis for ressourceforløb for unge med udviklingshæmning.  

 

Modellens centrale elementer er:  

• Skabelon for tværsektorielt partnerskab mellem uddannelsessted og jobcenter  

• Funktionsbeskrivelse for ungekoordinator  

• Manual for virksomhedsrettede ressourceforløb målrettet unge med udviklingshæmning  

• Model for virksomhedssamarbejde i ressourceforløb for unge med udviklingshæmning  

• Redskab til progressionsmåling i virksomhedsrettet ressourceforløb og jobskabelse  

 

Målgruppens/projektdeltagernes udbytte:  

• At (de oplever, at) der bliver taget hensyn til deres personlige situation i planlægning 

og tilrettelæggelse af ressourceforløbet  

• At (de oplever, at) de er kommet tættere på arbejdsmarkedet i løbet af ressourceforlø-

bet  

• At de oplever at de er kommet videre i livet i løbet af ressourceforløbet  

 

Det lokale partnerskaber visiterer 10 unge til projektets ressourceforløb og 8-9 af disse forven-

tes at komme tættere på eller ind på arbejdsmarkedet i løbet af projektperioden på tre år.  

 

http://www.ligevaerd.dk/projekter


Projektvejen 

Projektet følger tre spor: 

- et samarbejdsspor med udvikling af samarbejde mellem kommunale ressourceforløbs-

team og uddannelsesstedet 

- et ungespor med afprøvning af konkrete ressourceforløb 

- et virksomhedsspor med udvikling af samarbejdet med lokale virksomheder 

Projektvejen illustreres i nedenstående figur: 
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Projektvejen tilrettelægges i loops. I løbet af første loop udvikler de fire lokale partner-

skaber hver deres model for vidensbaserede og virksomhedsrettede ressourceforløb for 

unge med udviklingshæmning. Ved udgangen af 2017 opsamler den centrale projekt-

gruppe beskrivelse af disse modeller samt viden og erfaring fra arbejdet med disse mo-

deller. 

- De fire lokale modeller præsenteres og drøftes på et fælles seminar for de praktisk ud-

førende medarbejdere fra de fire lokale partnerskaber i februar 2018.  

- I løbet af 2018 arbejder de fire partnerskaber med konkrete ressourceforløb og afprø-

ver og justerer den lokale model med udgangspunkt i de lokale erfaringer. 

- Ved udgangen af 2018 opsamles erfaringerne fra dette arbejde og de endelige lokale 

modeller færdiggøres. 

- I foråret 2019 inviteres 12 nye partnerskaber til seminar og bliver præsenteret for de 

færdige modeller.  



Projektets opstart 

Ved projektets fælles kickoff juni 2016 blev det aftalt, at projektets fire uddannelsessteder selv 

tog kontakt til deres lokale samarbejdspartnere i kommunerne om at indgå partnerskabsafta-

ler. Erhvervsskolen Vestjylland og for Randers Bo- og Erhvervsskole fik umiddelbart efter en 

aftale med henholdsvis Ringkøbing-Skjern og Randers Kommune. 

På PGU og på PMU krævede arbejdet med disse aftaler flere forberedende møder med delta-

gelse af projektets centrale projektgruppe (Jens Thygesen og Marianne Saxtoft). Aftaler med 

henholdsvis Aarhus Kommune og Frederikshavn Kommune faldt på plads januar 2017. 

De lokale partnerskabsaftaler findes på projektets hjemmeside. 

Lokale samarbejdsaftaler 

Efter indgåelse af partnerskabsaftaler nedsatte de fire lokale projekter en lokal udviklings-

gruppe bestående af uddannelsessted, kommunens ressourceforløbsteam/ungeenhed og på 

PMU en virksomhedsrepræsentant. De lokale udviklingsgrupper udarbejdede på en indledende 

workshop en samarbejdsaftale, hvor parterne opstillede mål og rammer for det lokale udvik-

lingsarbejde. 

De lokale samarbejdsaftaler kan ses på projektets hjemmeside.  

Arbejdet med udvikling af det lokale projekt er illustreret gennem nedenstående tegning: 

  



 

Afprøve konkrete ressourceforløb 

I de lokale samarbejdsaftaler er beskrevet, hvordan det lokale projekt vil arbejde med opta-

gelse af unge i ressourceforløb på uddannelsesstedet. Alle steder var parterne enige om, at 

flere unge med udviklingshæmning kunne få gavn af projektets ressourceforløb. Men visitation 

og opstart af unge til projektet fik alle fire steder startvanskeligheder: 

- Det sagsforberedende arbejde i ressourceteamet tager tid 

- Ventetider for forelæggelse for rehabiliteringsteam 

- Motiverende samtaler og opstart af den unge på uddannelsesstedet tager tid 

- Den unge oplever transport til uddannelsesstedet som en barriere 

- Afklaring af rollefordeling mellem koordinerende sagsbehandler og ungekoordinator på 

uddannelsesstedet 

Udviklingsgrupperne drøftede ovenstående udfordringer på flere møder i løbet af foråret/som-

meren og fandt forskellige løsninger: 

- Uddannelsesstedet får mentorressourcer til kontakt og motiverende samtaler med den 

unge 

- Uddannelsesstedet etablere virksomhedspraktik i den unges nærområde, så transport-

problemet overkommes 

- Ændringer i samarbejdsrelationerne løser rolle- og opgavefordelingen mellem teamet og 

uddannelsesstedet 

Ved udgangen af 2017 er i alt 18 unge optaget i de fire lokale projekter. Projektet måler et år 

efter den unges opstart om den unge er kommet nærmere arbejdsmarkedet. 

Forsinkelsen i optagelse af de unge i projektet betyder, at de forventede erfaringer fra kon-

krete ressourceforløb ved udgangen af 2017 primært omhandler arbejdet med visitation og op-

start i projektet. To af de fire lokale projekter har haft unge i gang gennem ca. et halvt år og 

har derfor flere erfaringer fra arbejdet med de unges barrierer og udfordringer. 

Projektets målgruppe 

Projektets målgruppe er unge under 30 år med udviklingshæmning og med en lav arbejdsmar-

kedstilknytning. Målgruppen er kendetegnet ved at have:  

• væsentlige kognitive funktionsnedsættelser 

• fysiske og psykiske funktionsnedsættelser 

• brug for hjælp og støtte fra omgivelserne i hverdagen 

• svært ved at være på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår 

 

De lokale projekter fortæller, at de unge som optages i projektet er midt/sidst i tyverne og 

unge med ovenstående funktionsnedsættelser, som med alderen har erhvervet en række til-

stødende belastninger som eks.: 

- negative erfaringer fra mislykkede aktiveringsforløb, passivitet 

- manglende motivation og tro på egne muligheder 

- isolation, tilknytning til subkulturer eller manglende sociale færdigheder(social fobi) 

- angst, stress og depression 

- ringe sundheds- og adfærdsmæssig tilstand 



De hidtidige erfaringer viser, at disse unge skal mødes med meget få krav, med individuelt til-

passede aktiviteter, med tydelig kontakt og få relationer, høj grad af fleksibilitet og rummelig-

hed og med reel, værkstedsbaseret miljø og arbejdspladskultur. 

 

De koordinerende sagsbehandlere har fortalt, at det kan være vanskeligt at motivere disse 

unge gennem samtaler på jobcentret og at mødet med den virkelige hverdag på uddannelses-

stedet gør det lettere for den unge at danne sig et mere realistisk billede af de muligheder der 

er. 

 

Arbejdet med de konkrete ressourceforløb fortsætter og der optages løbende nye unge i de lo-

kale projekter. Ved opstart af unge udfyldes startskema med stamdata og status på den unges 

situation ved opstart. Efter et år i projektet måles, om den unge gennem sit forløb er kommet 

tættere på arbejdsmarkedet. 

I hvert af de fire lokale projekter arbejdes med progression/forløbslogbøger. Her opsamles de 

enkelte trin i den unges forløb og hvilke aktiviteter, der indgår i forløbet. 

De lokale projekters redskaber til dokumentation og måling af progression skal indgå i beskri-

velsen af de lokale modeller for ressourceforløb for projektets målgruppe. 

 

Lokale modeller for vidensbaserede og virksomhedsrettede ressourceforløb 

Som beskrevet i de indledende afsnit skal projektet udvikle modeller for vidensbaserede og 

virksomhedsrettede ressourceforløb. Ved udgangen af 2017 beskrives de lokale modeller på 

baggrund af de erfaringer projekterne har gjort sig det første år. Den centrale projektgruppe 

vil inden for de kommende måneder opsamle viden og erfaring fra de lokale projekter. Disse 

modeller vil blive præsenteret på et møde på tværs af de fire lokale udviklingsgrupper i starten 

af 2018. Og vil derefter blive lagt på projektets hjemmeside. 

 

  



Projektet samskaber 

Den centrale projektgruppe har gennem møderne om udfordringer i opstart af de lokale pro-

jekter beskrevet de centrale elementer i den samskabelsesproces, som har fundet sted. Disse 

elementer blev præsenteret på seminar for de fire lokale projekter, referencegruppe og styre-

gruppe i Aarhus tirsdag d. 14. november 2017. Elementerne vises i nedenstående billede: 

 

 

 

 

 

Virksomhedssamarbejdet 

Som beskrevet tidligere har arbejdet med den lokale samarbejdsmodel og forsinkelse i opstar-

ten af unge i projektet betydet, at udviklingen af virksomhedssamarbejdet lader vente på sig. 

Men i forbindelse med Folkemøde 2017 på Bornholm lavede den centrale projektgruppe en op-

samling af de nuværende erfaringer fra virksomhedssamarbejde på de deltagende uddannel-

sessteder.   

Opsamlingen blev gengivet i en lille folder med fire portrætter fra det lokale virksomhedssam-

arbejde, som kan læses på projektets hjemmeside.  

Arbejdet med udviklingen af virksomhedssamarbejdet fortsætter i den kommende tid. 


