
	 	 	
	

Projekt ViVirk’R – vidensbaserede virksomhedsrettede ressourceforløb 

 

Plan for det lokale projekt ViVirk’R Randers 

Dette er planen for udvikling af det lokale projekt ViVirk’R Randers, som er udarbejdet på 
baggrund af opsamling fra projektets kick-off workshop mandag d. 3. okt. 2016  

 

Partnerskabsaftale  

Randers Kommune og Randers Bo- og Erhvervstræning(RBE) har indgået en 
partnerskabsaftale om udvikling af Projekt ViVirk’R Randers. 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 Randers 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 Randers Kommune og RBE med tilknyttet 
ungekoordinator hos RBE 

• Udvikling af individuelle og helhedsorienterede ressourceforløb for projektets 
målgruppe. 

• Udvikling af virksomhedsrettede tilbud, samarbejde og netværk 

Arbejdet med de lokale udviklingsaktiviteter varetages af den lokale udviklingsgruppe med 
inddragelse af samarbejdspartnere og ledelser fra henholdsvis socialafdeling, jobcenter/UU, 
sundhedsafdeling, rehabiliteringsteam med tilhørende styregruppe og fra RBE.  

Det lokale udviklingsarbejde understøttes af halvårlige workshop faciliteret af den centrale 
projektgruppe og 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 Randers består af: 

Fra RBE: 

Souschef Annette Bærnholdt  

Og ungekoordinatorer: 

Job- og uddannelsesvejleder Anette Filtenborg Jensen  

Job- og uddannelsesvejleder Lene Boddum 

Og fra Randers Kommune: 

Koordinerende sagsbehandler Karen Beksgaard og koordinerende rådgiver Jørgen Lanng 

Titler 

Det lokale projekt i Randers benytter følgende titler: 

• koordinerende rådgiver er den koordinerende sagsbehandler med forvaltnings- og 
myndighedsansvar og med base på UUR, Jobcenter Tradium Randers 

• ungekoordinator tilknyttet RBE koordinerer og håndholder de konkrete foranstaltninger 
og tilbud, som indgår i den unges ressourceforløb og med base på RBE. 
 

Projektlogbog som mødeskabelon 

Den lokale udviklingsgruppe tilrettelægger sine aktiviteter gennem fælles møder. Til disse 
møder anvendes projektets projektlogbog som skabelon for dagsorden og til at lave referat fra 
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.  

 

  



	 	 	
	

Udviklingsfokus i ViVirk’R Randers  

Udviklingsgruppen vælger inden for den overordnede aftale at sætte fokus på følgende 
udviklingspunkter:  

1. Forsøg med særligt tilrettelagte/helhedsorienterede ressourceforløb for 10 unge, som er 
omfattet af målgruppen for ViVirk’R  

2. Visitation og optagelse af 5 unge i starten af 2017 og igen i starten af 2018 
3. Udvikling af tilbud inden for dette forsøg i regi af RBE 

 
4. Arbejde med redskab til dokumentation af ressourceforløb i RBE  
5. Udvikling af funktion som ungekoordinator i RBE med ansvar for koordinering og 

dokumentation af elementerne i det helhedsorienterede ressourceforløb - herunder 
løbende refleksioner i tilknytning til de iværksatte elementer 

6. Dialog og samspil mellem RBE og koordinerende sagsbehandlere om forsøgsprojekt 
med 10 særligt tilrettelagte ressourceforløb 

Udviklingsgruppen laver en møde- og aktivitetsplan for drøftelse af ovenstående fokuspunkter.  
De enkelte punkter bliver i følgende afsnit uddybet på baggrund af drøftelser på det indledende 
møde og den gennemførte workshop i ViVirk’R Randers. 

Ad 1. RBE udarbejder en beskrivelse af et særligt tilrettelagt/helhedsorienteret ressourceforløb 
i regi af RBE, som forelægges styregruppen for rehabiliteringsteamet i Randers Kommune. 
Formålet med denne beskrivelse er at gennemføre et forsøg med de 10 unge, som deltager i 
ViVirk’R Randers med følgende mål: 

• Udvikle en ressourceforløbspakke, som matcher målgruppen  
• Større effekt af ressourceforløb for målgruppen 
• Smidige arbejdsgange og mindre ”tomgangsperioder” i forløbene 
• Øge den unges motivation og fokus på sine mål 
• Optimere og effektivisere ressourceforløb for målgruppen 
• Beskrive en økonomisk model for forløbene 

Ad. 2 Randers Kommune forpligter sig jf. partnerskabsaftalen til at visitere 5 unge til projektet 
i starten af 2017 og igen i starten af 2018. Det forudsætter, at der iværksættes et 
forberedende arbejde til beskrivelse af rehabiliteringsplan for hver enkelt deltager, som kan 
forelægges for rehabiliteringsteamet, inden den unge kan starte i projektet. Og der er pt. 2 
mdr. ventetid på behandling af sager i rehabiliteringsteamet.  

RBE inviteres til sammen med projektets centrale udviklingsgruppe at deltage i teammøde for 
koordinerende rådgivere for at drøfte samarbejdet med ViVirk’R Randers. Og for at fremme 
visitation af deltagere til projektet. 

Ad 3. Forsøget med særligt tilrettelagte og helhedsorienterede ressourceforløb for projektets 
10 deltagere fordrer udvikling af tilbud i regi af RBE – Er der adgang til de tilbud, som der er 
brug for? Hvordan kan disse tilbud etableres? Hvad skal de koste? Hvad betyder det for 
prissætningen af tilbud i RBE?  



	 	 	
	

ViVirk’R Randers beskriver, hvordan projektet vil arbejde med indholdet og etablering af en 
samlet pakke for ressourceforløb for projektets målgruppe i RBE. 

Ad 4. Et nyt redskab til dokumentation af ressourceforløb i Randers Kommune er lige på 
trapperne og forventes at være klar til brug, når projektets deltagere starter op i begyndelsen 
af 2017. Dokumentation via dette redskab suppleret med ungekoordinatorernes 
dokumentation af deres koordinering af det helhedsorienterede forløb og refleksion over 
konkrete tilbud i den unges ressourceforløb udgør projektets forløbslogbog, som føres for hvert 
enkelt ressourceforløb. Denne dokumentation anvendes i den overordnede dokumentation og 
opsamling af erfaringer fra projektets konkrete projektforløb og på tværs af alle fire lokale 
partnerskaber. 

Ad 5.  Job- og uddannelsesvejledere på RBE, Anette og Lene, bliver ungekoordinatorer i 
ViVirk’R Randers. Ungekoordinatorerne arbejder med en håndholdt og praksisnær koordinering 
og dialog/samarbejde med den unge, den unges netværk, med øvrige interne og eksterne 
aktører og binder de konkrete elementer i den unges ressourceforløb sammen.  

Ungekoordinator anvender nyt redskab til dokumentation af ressourceforløb og sikrer at mål, 
aktiviteter, aktører, resultater og erfaringer/refleksioner i det konkrete og helhedsorienterede 
forløb samles op.  

Ungekoordinator har løbende dialog med koordinerende rådgiver. Koordinerende rådgiver har 
forvaltnings- og myndighedsansvaret i de konkrete forløb og varetager den formelle 
sagskoordinering, bevillinger, dokumentation m.m.  

Partnerskabet bag ViVirk’R Randers vil gennem øget fokus på fælles koordinering arbejde for 
en optimering og effektivisering af forløbene, større effekt for den unge, for kommunen, for 
virksomhederne og for RBE. Erfaringer og resultaterne af dette opsamles gennem 
partnerskabernes brug af projektlogbogen som skabelon for møder i projektets 
udviklingsgruppe. 

Partnerskabet vil arbejde for en dialogbaseret praksis omkring overgange mellem forskellige 
indsatser, tilbud og aktører/forvaltninger, så der ikke sker tab af kontakt og tab af viden i den 
unges forløb. Og så man sikrer, at alle aktører trækker i samme retning – størst grad af 
fremtidig tilknytning til job, selvforsørgelse og selvstændigt hverdagsliv. 

Der er i den forbindelse også fokus arbejdet for at bringe den unge tættere på 
arbejdsmarkedet og til at opnå ansættelse i konkrete jobs efter afsluttet ressourceforløb uden 
mellemliggende ledighed eller ”gab” i den unges forløb. 

Ad 6.  ViVirk’R Randers - RBE og koordinerende rådgivere arbejder tæt sammen om udvikling 
af ressourceforløbene inden for rammen af evt. forsøgsprojekt for de 10 unge, som optages i 
ViVirk’R. De fælles mål, aktiviteter, resultater og erfaringer fra projektet kan danne grundlag 
for en ny praksis for ressourceforløb for denne målgruppe. 

  



	 	 	
	

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 og i Ringkøbing/Skjern. Yderligere to lokale partnerskaber 
forventes på plads inden udgangen af oktober måned. 

Der afholdes et kick-off workshop ultimo november, hvor de lokale partnerskaber, projektets 
styregruppe og referencegruppe deltager i en fælles opstart og præsentation af projektet. 

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. 

 

 


