
   
 

 

Projekt ViVirk’R – vidensbaserede virksomhedsrettede ressourceforløb 

 

Plan for det lokale projekt ViVirk’R Aarhus 

Dette er planen for udvikling af det lokale projekt ViVirk’R Aarhus, som er udarbejdet på 

baggrund af opsamling fra projektets kick-off workshop fredag d. 16. dec. 2016  

 

Partnerskabsaftale  

Aarhus Kommune og PGU- Hornslet har indgået en partnerskabsaftale om udvikling af Projekt 

ViVirk’R Aarhus. 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 Aarhus 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 Aarhus Kommune og PGU med tilknyttet 

ungekoordinator hos PGU 

• 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 Aarhus 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 Aarhus består af: 

Fra PGU- Rosenholm 

Forstander Thomas Søndberg  

socialrådgiver, Naim Messell Shoja  (Ungekoordinator) 

Jobkonsulent, Dorthe Mumm Laursen 

Og fra Aarhus Kommune: 

Fra Ressourceforløbsenheden/Unge og uddannelsesafsnittet Fredens Torv: 

Afdelingsleder Anita Christensen 

Socialrådgiver Line Reif (koordinerende sagsbehandler) 

 

Titler og funktioner 

I det lokale projekt i Aarhus benytter man følgende titler og funktioner: 

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

Jobcenter, Fredens Torv 

• ungekoordinator tilknyttet PGU koordinerer og håndholder de konkrete foranstaltninger 

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

 

Mål for deltagere i ressourceforløb i ViVirk’R Aarhus  

Det lokale projekt tilstræber, jf. partnerskabsaftalen, at gennemføre 2 x 5 ressourceforløb for 

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

og de næste fem optages i starten af 2018.  

Udviklingsgruppen havde fokus på følgende mål for disse ressourceforløb: 

• optimering af sagsbehandling 

• optimering af overgange 

• optimering af fastholdelse 

 

Inden for den overordnede aftale vælger udviklingsgruppen at sætte fokus på følgende 

udviklingspunkter: 

1. udvikling af model for forløb under indstillingsperiode til rehabiliteringsteam  

2. arbejde med redskab til dokumentation af ressourceforløb 

3. dokumentationsmodel af progressioner under ressourceforløb 

4. beskrivelse af overgange fra det beskyttede til det ordinære arbejdsmarked 

5. sikring af fastholdelse på arbejdsmarked 



   
 

6. udvikling af arbejdsidentitet 

7. kortlægning af relevante arbejdsfunktioner i forskellige brancher, herunder hvordan der 

skabes et jobnetværk 

 

ad 1 For at sikre, at den unge ikke mister motivationen under arbejdet med indstillingen til 

rehabilitetsteamet, skal der arbejdes med en model, der kan være med til at skabe forståelse 

og ejerskab for den unge af ressourceforløbet 

ad. 2 PGU bruger i dag Bosted til daglig dokumentation. Der skal arbejdes med, hvordan dette 

kan gøres brugbart også for den kommunale del i arbejdet med de unge der tildeles 

ressourceforløb hos PGU. Der skal være fokus på hvad der er nødvendigt og hvor ofte det er 

nødvendigt med videregivelse af dokumentationen.  

Det påpeges at der skal beskrives hvorfor der er ændringer i indsatsen. Ofte kan det være 

årsager som kan ligge helt udenfor det beskæftigelsesmæssige men have stor betydning for 

videre udvikling.  

Aarhus kommune og PGU har i dag en god procedure i forhold til intervaller mellem opfølgning 

på 2 måneder. Dette fortsætter men der kan evt. arbejdes med at det komme til at foregå 

som videokonferencer. Der aftales at der stadig holdes et møde hver 6. måned med fysisk 

fremmøde. PGU står for indkaldelse. 

Ad. 3 PGU arbejder med OCN (Open College Network) til beskrivelse af de unges 

kompetencer. Der skal arbejdes med hvordan dette kan inddrages til påvisning af progression. 

Redskabet er ikke kendt i Aarhus kommune og der vil derfor være behov for en præsentation 

af redskabet. 

Der skal arbejdes med, hvad der konkret sker i forløbet og hvordan man kom dertil. Til dette 

er der behov for i det daglige at gøre sig nogle refleksionsnoter(observationer) som kan danne 

grundlag for en række datamateriale for senere analyse.   

Der er ønske om at afholde lidt flere fællesmøder i udviklingsgruppen hvor man fælles ”undre 

sig”. Man er enig om, at man er forpligtede til at udfordre systematikken. 

Ad. 4 Det er en fælles oplevelse i udviklingsgruppen, at overgangene mellem 

skole/uddannelse, uddannelse/job og job/job er der hvor denne unge gruppe udfordres. Der er 

derfor ønske om at fokusere på disse overgange og hvad der skal til for at sikre gode og 

holdbare overgange.  

Ad. 5 Ressourceforløbet skal bruges til at afklare borgernes arbejdskompetence MEN også 

hvad der skal til for at sikre succes efter forløbet. For gruppen af udviklingshæmmede unge 

som indgår i projektet, vil en faktor som relation være af betydning og kan være nødvendig at 

have med i arbejdet med ressourceforløb. Hvordan får man lavet aftaler om opgavefordeling, 

bl.a. ved ovennævnte overgange. Kunne der her arbejdes med en mentormodel? 

Ad. 6 Igennem forløbet skal der være fokus på den unges arbejdsidentitet. For de unge kan 

det have stor betydning at kunne præsentere sig som medarbejdere hos den eller den 

virksomhed. Det at kunne tage en uniform på kan være med til at sikre succes. 



   
 
Ad. 7 For at sikre succes i ressourceforløbene er det af stor betydning, at 

praktiksteder/virksomheder er klædt på til opgaven. Der skal fokuseres på hvilke virksomheder 

der er i stand til og villig til at tage de unge med de udfordringer dette nu kan medføre. 

Parameter som virksomhedens størrelse, brancher, arbejdsfunktioner og CSR-bevidsthed 

nævnes. 

Der skal opsøges/udarbejdes i branchenetværk som kan være døråbner for projektet. 

 

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 PGU – primo 2017 og primo 2018 

• Videndeling og tæt dialog om konkrete forløb  

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

konkrete forløb 

• Kontakt til ungekoordinator på PGU, hvis der er tvivl 

• Opstartsbesøg – snusetur på PGU/møde på PGU med ung, koordinerende 

sagsbehandler og ungekoordinator – koordinerende sagsbehandler er initiativtager 

• Ungekoordinator på PGU indkalder til møder med dagsorden og oplæg til mødet. Ung, 

koordinerende sagsbehandler og ungekoordinator samt evt. andre relevante aktører 

inviteres. 

• Koordinerende sagsbehandler kigger ind på PGU 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 Bosted 

(internt journalsystem på PGU) 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. 

 



   
 

 

 

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. Der er indgået partnerskabsaftaler i 

Randers, Ringkøbing-Skjern, Frederikshavn og Aarhus.  

Der afholdes et kick-off arrangement i slutningen 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/

