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Sammen om reSSourceforløb der virker
Kom til LigeVæRds Konference og få faglig inspiration
Torsdag 5. september 2019 Kl. 10-15  
Bygningen i Vejle, Ved Anlæget 14b, 7100 Vejle

”Partnerskabet med PGU Rosenholm i Hornslet har gjort 
mit arbejde nemmere. Ting, der førhen tog tid fra mit 
skrivebord, bliver nu ordnet af PGU. Det, at jeg ikke skal 
bekymre mig om denne borger, fordi jeg ved, at de tager 
sig af hende, gør min arbejdsdag bedre. Jeg har tillid til, 
at PGU har styr på det, fordi de er fagligt dygtige  
til borgere med særlige behov”.

Carina, sagsbehandler i Aarhus Kommune   

Model ViVirk’R skaber partnerskaber

Ung UngForældre UngForældreSkole Uddannelse Beskæftigelse Bolig

Konferencens indhold
På konferencen bliver du præsenteret for erfaringerne  
fra et 3 år langt projekt, hvor kommuner, uddannelses- 
steder og virksomheder har indgået et helhedsorienteret  
partnerskab med det mål at bringe borgere med særlige behov 
tættere på og i sidste ende ind på arbejdsmarkedet. 

en præsentation af model vivirk’r med fokus på følgende:
•  Skabelon for partnerskab mellem uddannelsessted og jobcenter
•  Funktionsbeskrivelse for ungekoordinator
•  Manual for virksomhedsrettede ressourceforløb målrettet  

unge med særlige behov
•  Model for virksomhedssamarbejde i ressourceforløb  

for unge med særlige behov
•  Redskab til progressionsmåling i virksomhedsrettet  

ressourceforløb og jobskabelse

viden og erfaring fra de fire lokaler partnerskaber:
•  Frederikshavn Kommune og PMU i Sindal
•  Randers Kommune og Randers Bo– og erhvervstræning
•  Aarhus Kommune og PgU Rosenholm i Hornslet
•  Ringkøbing Skjern Kommune og erhvervsskolen Vestjylland i Borris

 

TilmeldinG
Sende en mail til Tina Navne: 
tina@ligevaerd.dk. 
Vi har brug for dit fulde navn, 
kommune/institution/virk-
somhed samt mailadresse. 
Tilmeldingen er bindende og 
ved udeblivelse uden afbud,  
vil du blive faktureret 450 kr. 

og når du dagen efter sætter 
dig ved dit skrivebord, er du ble-
vet fagligt løftet og inspireret til 
dit videre arbejde med borgere 

med særlige behov.

det er

gRATiS


