
   
 

 

 

Projekt ViVirk’R – vidensbaserede virksomhedsrettede ressourceforløb 

 

Plan for det lokale projekt ViVirk’R Ringkøbing-Skjern 

Dette er planen for udvikling af det lokale projekt ViVirk’R Ringkøbing-Skjern, som er 

udarbejdet på baggrund af opsamling fra projektets kick-off workshop fredag d. 14. okt. 2016  

Partnerskabsaftale  

Ringkøbing-Skjern Kommune og Erhvervsskolen Vestjylland (EV) har indgået en 

partnerskabsaftale om udvikling af Projekt ViVirk’R Ringkøbing-Skjern. Denne 

partnerskabsaftale er sammen med den overordnede projektbeskrivelse for projekt ViVirk’R 

grundlag for nærværende projektplan. Partnerskabsaftalen er vedlagt.  

Tids- og aktivitetsplan 

Aktiviteterne i ViVirk’R Ringkøbing-Skjern tilrettelægges inden for den overordnede ramme og 

tidslinje for projekt ViVirk’R, som løber fra 1. august 2016 til 30. juni 2019. Se vedlagte tids- 

og aktivitetsoversigt. 

Tre udviklingsspor: 

• Udvikling af lokalt partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og EV med 

tilknyttet ungekoordinator hos EV 

• Udvikling af individuelle og helhedsorienterede ressourceforløb for projektets 

målgruppe. 

• Udvikling af virksomhedsrettede tilbud, virksomhedssamarbejde og andre 

netværksaktiviteter 

Arbejdet med de lokale udviklingsaktiviteter varetages af den lokale udviklingsgruppe og med 

inddragelse af samarbejdspartnere og ledelser fra øvrige forvaltninger, som følger af arbejdet 

med ressourceforløb i Ringkøbing-Skjern Kommune.  

Det lokale udviklingsarbejde understøttes af halvårlige workshop faciliteret af den centrale 

projektgruppe og med opsamling af projektets erfaringer og resultater i det lokale projekt. Og 

endelig skal workshops på tværs af de fire lokale projekter, som indgår i projektet, bidrage 

med inspiration til udvikling af de lokale projekter. 

  



   
 
 

Den lokale udviklingsgruppe i Ringkøbing-Skjern består af: 

Fra Erhvervsskolen Vestjylland 

Direktør Claus Tobler  

Ungekoordinator/sagsadministrator Heidi Lykke 

Og fra Ringkøbing-Skjern Kommune: 

Koordinerende sagsbehandler Kirstine Beck Jensen  

Titler og funktioner 

I det lokale projekt i Ringkøbing-Skjern benytter man følgende titler og funktioner: 

• koordinerende sagsbehandler med forvaltnings- og myndighedsansvar og med base på 

Jobcenter Ringkøbing-Skjern 

• ungekoordinator tilknyttet EV koordinerer og håndholder de konkrete foranstaltninger 

og tilbud, som indgår i den unges ressourceforløb og med base på EV. 

Mål for deltagere i ressourceforløb i ViVirk’R Ringkøbing-Skjern  

Det lokale projekt forpligter sig jf. partnerskabsaftalen til at gennemføre 2 x 5 ressourceforløb 

for projektets målgruppe. I starten af 2017 optages de første fem unge i ressourceforløb på 

EV, og de næste fem optages i starten af 2018.  

Udviklingsgruppen fastsatte på kick-off workshop følgende mål for disse ressourceforløb: 

80 % af deltagerne opnår job på ordinære vilkår eller fleksjob 

20 % af deltagerne opnår job med løntilskud for førtidspensionister eller beskyttet 

beskæftigelse 

Målet er altså, at alle deltagere er tilknyttet arbejdsmarkedet efter ressourceforløbet. 

Udviklingsgruppen er enige om et tydeligt arbejdsmarkedsfokus, hvor alle arbejder for 

udvikling af arbejdsidentitet og målrettet en tilknytning og deltagelse på arbejdsmarkedet. 

For at nå disse mål opstillede udviklingsgruppen en række fælles procesmål for arbejdet i det 

lokale partnerskab: 

Procesmål for ViVirk’R Ringkøbing-Skjern 

• Fokus på den unges motivation, fremmøde og arbejdsmarkedsidentitet 

• Individuelle og helhedsorienterede planer 

• Minimum af skift i den unges relationer – få faste relationer 

• Sammenhæng mellem aktiviteter – skridt for skridt 

• Optimering af administrative procedurer og arbejdsgange – koordinering og 

dokumentation i praksis på EV 



   
 

• Udvikling af virksomhedsrettede aktiviteter/samarbejder via EV 

• Udvikling af nye tilbud/aktiviteter internt i EV – partnerskabet som udviklingsforum 

• Grundig udredning og beskrivelse af den unge – fyldestgørende beskrivelse af 

muligheder og barrierer 

• Realistisk vurdering af den unges arbejdskapacitet – fokus på faglig vurdering og 

udvikling af den unges arbejdsmæssige effektivitetsniveau 

• Den unge skal have ejerskab til egne mål – den unge skal kende dem og være med til 

at evaluere dem 

Partnerskabet opsamler gennem de konkrete ressourceforløb en række erfaringer og 

refleksioner, som kan understøtte deres arbejde for fortsat udvikling af ressourceforløbene og 

af samarbejdet. Disse opsamlinger noteres i BB-journal, som er et internt journalsystem på 

EV, der følger den enkelte unge. 

 

Hvordan vil partnerskabet arbejde med disse mål? 

For at nå ovenstående mål aftalte udviklingsgruppen, at det fælles udviklingsarbejde vil 

fokusere på følgende aktiviteter: 

• Optagelse af 2x5 unge i ressourceforløb på EV – primo 2017 og primo 2018 

• Videndeling og tæt dialog om konkrete forløb  

• Kendskab til og erfaringer fra EV deles på sagsbehandler-teammøder via drøftelse af 

konkrete forløb 

• Kontakt til ungekoordinator på EV, hvis der er tvivl 

• Opstartsbesøg – snusetur på EV/møde på EV med ung, koordinerende sagsbehandler 

og ungekoordinator – koordinerende sagsbehandler er initiativtager 

• Aftale om fire ugers for-forløb/prøveperiode på EV 

• 4-ugers opfølgning – plan og mål for det konkrete forløb. Ungekoordinator på EV 

indkalder til møde med dagsorden og oplæg til mødet. Ung, koordinerende 

sagsbehandler og ungekoordinator samt evt. andre relevante aktører inviteres. 

• Koordinerende sagsbehandler kigger ind på EV og oplever/deler hverdagen med den 

unge – opfølgning på forløbet 

• Ungekoordinator udarbejder statusskrivelser for den aftalte periode med angivelse af 

mål, proces/aktiviteter og progression i den unges forløb. De løbende noter i BB-journal 

(internt journalsystem på EV) vedr. den unges forløb er med til at give det samlede 

billede af forløbet. Statusskrivelsen danner grundlag for statusmøde, hvor den videre 

plan for den unges forløb aftales. Ungekoordinator indkalder den unge, koordinerende 

sagsbehandler og relevante aktører til mødet med dagsorden og opsamling fra mødet. 

Statusskrivelser og journalnotater udgør projektets forløbslogbog, som skal opsamle de 

løbende erfaringer og refleksioner fra de konkrete ressourceforløb og danne grundlag 

for projektets samlede erfaringsopsamling og evaluering. 

 

 

 



   
 
 

Projektlogbog som mødeskabelon 

Den lokale udviklingsgruppe tilrettelægger sine aktiviteter gennem fælles møder. Til disse 

møder anvendes projektets projektlogbog som skabelon for dagsorden og som basis for at lave 

referat af møderne. Formålet med projektlogbogen er at opsamle de emner, som 

udviklingsgruppen vælger at arbejde med og hvilke overvejelser, aktiviteter, mål og erfaringer, 

som man gør sig i det lokale udviklingsarbejde. Skabelon til projektlogbog vedlægges denne 

projektplan. 

Næste møde i udviklingsgruppen planlægges til marts 2017, hvor de første erfaringer fra 

ressourceforløbene er i hus, og hvor projektet skal tage hul på udvikling af 

virksomhedssamarbejdet. 

 

Dokumentationsplan for projekt ViVirk’R  

Afslutningsvis fik udviklingsgruppen en præsentation af planen for den overordnede 

dokumentation af projekt ViVirk’R, hvor der er fokus på at måle udviklingen i deltagernes 

afstand til arbejdsmarkedet.   

Der er udarbejdet et redskab til registrering af deltagernes stamdata og til måling af 

deltagernes afstand til arbejdsmarkedet. Ud over dokumentation af projektets resultater 

anvendes disse målinger også til justering af de lokale projekters arbejde efter det første års 

opsamlinger dec. 2017, og inden næste hold af unge optages i projektet i starten af 2018. 

 

Inspiration og erfaringsudvikling på tværs af fire lokale partnerskaber 

Projekt ViVirk’R omfatter fire lokale partnerskaber. På nuværende tidspunkt er indgået 

partnerskabsaftaler i Randers, Ringkøbing-Skjern og Aarhus. Det sidste partnerskab forventes 

på plads inden udgangen af oktober måned. 

Der afholdes et kick-off arrangement i starten af januar, hvor de lokale partnerskaber, 

projektets styregruppe og referencegruppe deltager i en fælles opstart og præsentation af 

projektet. Hér præsenterer hver lokal udviklingsgruppe sit projekt og fokusområderne heri. 

Arbejdet med dokumentation af det lokale udviklingsarbejde bliver formidlet på projektsite på 

www.ligevaerd.dk, gennem nyhedsbreve fra de lokale partnerskaber og ved årlige workshops 

med deltagelse af alle fire lokale partnerskaber.  

Projektledelsen vil på baggrund af det lokale udviklingsarbejde syntetisere projektets samlede 

resultater og erfaringer i en manual for udvikling af lokale partnerskaber og vidensbaserede og 

virksomhedsrettede ressourceforløb for unge med udviklingshæmning. 

 

http://www.ligevaerd.dk/

