
Tværfaglig
ungekonference

Din vej til ungdomsuddannelse
og beskæftigelse

Hvem tilbydes ungekonferencen til?

Den tværfaglige ungekonference er primært for 
dig mellem 15 og 29 år, der ikke er i uddannelse 
eller beskæftigelse og som har brug for en særlig 
og individuelt tilrettelagt plan for at gennemføre 
uddannelse eller komme i beskæftigelse.

De praktiske informationer

Alle ungekonferencer afholdes på F86, der er 
Frederiksberg Kommunes afklarings- og beskæf-
tigelseshus beliggende på Finsensvej 86, 2000 
Frederiksberg. Her finder du også Ungecenteret. 

Vil du vide mere? 

Hvis du har spørgsmål om den tværfaglige unge- 
konference, er du velkommen til at kontakte 
Ungecenter på telefon 3821 3666. 

Åbningstider  

Mandag-torsdag kl. 9-15 
Fredag kl. 9-13
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Hvordan gennemføres en tværfaglig 
ungekonference?

Den tværfaglige konference samler alle rele- 
vante kommunale fagligheder omkring bordet 
for at beslutte, hvordan vi bedst kan hjælpe dig 
til at gennemføre uddannelse eller komme i be-
skæftigelse. Vi inddrager viden og ressourcer fra 
de kommunale afdelinger, der enten kender dig 
eller kan hjælpe dig. På konferencen vil der være 
fokus på dine ønsker, mål, forudsætninger og 
behov. Derfor har du også selv mulighed for at 
deltage. Hvis du ønsker det, kan dine forældre 
eller pårørende også deltage.

 

Én plan og én kontaktperson 

Sammen lægger vi en individuelt tilrettelagt og 
helhedsorienteret plan, der sætter en klar ret-
ning mod din ungdomsuddannelse eller beskæf-
tigelse. Planen vil sandsynligvis beskrive flere 
indsatser, men vi sørger for at kombinere og 
koordinere indsatserne, så de passer til din situa- 
tion. Med planen i hånden har du overblik over 
eget forløb, og du kender hele tiden både det 
næste skridt og det langsigtede mål. 

Til at hjælpe dig med at følge planen får du også 
en kontaktperson. Kontaktpersonen er som 
udgangspunkt din vejleder eller sagsbehand-
ler, der løbende hjælper dig og holder dig på 
uddannelses- eller beskæftigelsessporet. Kon-
taktpersonen er også din indgang til Frede- 
riksberg Kommune, og kan hjælpe dig med at 
finde rundt i det kommunale system. 

Hvad forventer vi af dig? 

Når du har deltaget i den tværfaglige konferen-
ce, skal du deltage i de indsatser, som unge- 
konferencen sammen med dig har besluttet,  
og som er beskrevet i planen. Vi forventer, at du del-
tager aktivt og møder til de aftaler, som vi indgår.

Hvad kan du forvente af os?

•  Vi stiller de relevante faglige kompetencer  
til din rådighed 

•  Vi skaber sammenhæng og overblik over 
dine indsater på tværs af kommunale 
afdelinger 

•  Vi hjælper dig med at håndtere de udfor-
dringer, som du møder på din vej mod 
uddannelse eller beskæftigelse. 
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Velkommen til Frederiksberg Jobcenter, 
F86 Afklaring og Beskæftigelse

F86
AFKLARING- OG UDVIKLINGSFORLØB
- Et forløb der kan hjælpe dig med at udvikle og afklare din arbejdsevne

F86 – AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING



HVAD ER ET AFKLARINGSFORLØB?
Et afklaringsforløb er til dig som igennem længere tid har været 
sygemeldt og fraværende fra arbejdsmarkedet. Det er nu tid til, via 
en konkret praktik, at udvikle og afklare om/og hvordan, din helbreds-
mæssige tilstand påvirker din arbejdsevne. 

Under praktikforløbet vil du kunne prøve kræfter med forskellige 
arbejdsfunktioner, hjælpemidler, arbejds- og pausestrategier, gradvis 
øgning af arbejdstid m.v.
Således kan du i praksis få afprøvet dit funktionsniveau på arbejds-
markedet, og finde frem til din optimale arbejdsmæssige ramme. 

Du vil undervejs følges tæt af en rådgiver fra F86, der sammen med 
dig etablerer praktikken og tilrettelægger dit individuelle forløb. Rådgi-
veren vil ligeledes varetage al det formelle samarbejde med arbejds-
giver og deltage i løbende opfølgningsmøder på arbejdspladsen med 
dig og arbejdsgiveren. 

FORLØBETS LÆNGDE
Et afklaringsforløb kan man ikke på forhånd kende den præcise læng-
de på, da det afhænger af dit helbred og de udviklingsmuligheder der 
måtte vise sig undervejs. Som udgangspunkt aftales et 26 ugers afkla-
ringsforløb. Dette er med mulighed for forlængelse eller afkortning. 

HVOR FOREGÅR FORLØBET?
Praktikforløbet foregår typisk på en virksomhed, enten indenfor en 
branche du allerede kender, eller et nyt område. Vi arbejder som 
udgangspunkt indenfor de brancher, hvor der aktuelt er gode beskæf-
tigelsesmuligheder. Disse brancher er detailhandel, transport, lager, 
rengøring, køkken/kantine, pleje og omsorg samt bygge og anlægs-
branchen. (Brancherne kan ændre sig afhængigt af arbejdsmarkedet).



Du har også mulighed for selv at søge efter en virksomhedspraktik, 
hvilket vil øge dine muligheder for at få en virksomhedspraktik, 
indenfor netop det område, du ønsker dig. Det kan f.eks. være at du i 
dit netværk har en praktik på hånden. Vi har en pjece ved navn 
”Information om virksomhedspraktik til arbejdsgiver”, når du taler med 
et muligt praktiksted, hvis de ønsker mere information om hvad en 
virksomhedspraktik er.

I nogle afklaringsforløb vurderes det at være relevant, at forløbet fore-
går/begynder på et af vores produktionsværksteder på F86’s adresse. 
Dette kan du få nærmere information om til din første samtale med 
din F86 rådgiver.

AFSLUTTENDE RAPPORT
Dit afklaringsforløb afsluttes med at din F86 rådgiver udarbejder en 
skriftlig rapport, der skal være med til, at danne grundlag for 
Jobcentrets stillingtagen til dit videre forløb og tilknytning til arbejds-
markedet. 

HVORDAN KAN DU BEDST FORBEREDE DIG?
For at vi hurtigt kan lave det bedste match mellem dig og en mulig 
virksomhed er det vigtigt, at du har et opdateret CV. I Frederiksberg 
kommune skal alle borgere der er tilknyttet Jobcentret, have et 
kvalitetssikret Jobnet CV. Dette skal i et afklaringsforløb bruges til prak-
tiksøgningen. Derfor bliver du forinden første samtale med din F86 
rådgiver booket til et CV hold hvor dygtige undervisere vil hjælpe dig 
med, at lave et Jobnet CV eller kvalitetssikre dit allerede eksisterende. 
Hvis du har et CV i Word- eller PDF format, må du meget gerne 
medbringe dette til til CV klubben og din første samtale med din F86 
rådgiver. 
Derudover er det vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser om dine 
egne forventninger til et kommende praktikforløb.



PRAKTISK INFORMATION
Det er vigtigt, at du meddeler eventuel sygdom 
og fravær før din mødetid til receptionen på tlf.: 38 21 36 82

Vores kantine på 2. sal serverer hver dag kl. 12 lækker frokost. Hvis du 
er i huset omkring dette tidspunkt, er du mere end velkommen til at 
spise frokost.
Det koster 12 kr. (mobilepay eller kontanter)

HER FINDER DU OS:
F86 – Afklaring og Beskæftigelse 
Finsensvej 86
2000 Frederiksberg 

Team Afklaring og dokumentation, som rådgiverne for Afklaringsfor-
løbene er en del af, er placeret på 4. sal i Center for Arbejdsrehabilite-
ring, men al henvendelse rettes til receptionen på 2. sal. Tlf.: 38 21 36 
82. 



ARBEJDSLIV 
OG STRESS

PJECE TIL BORGERE

ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN

Er du ved at gå ned med stress og bor på Fre-
deriksberg, så læs videre.

Føler du dig stresset på dit arbejde - så har 
Frederiksberg Kommune et godt tilbud til dig!

Ring til os på telefon:
2898 0363



Bor du i Frederiksberg Kommune, er du i job og føler du dig  
stresset, så har du mulighed for at kontakte Center for  
Sygedagpenge og Afklaring for sparring vedr. din situation
på tlf.        2898 0363

Vi sidder parat med kompetent personale (stresscoaches,  
psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere og  fastholdelses- 
konsulenter), som gerne bidrager med råd og vejledning i for-
hold til at tackle de udfordringer, som gør, at du ikke trives.  

Hvis vi på baggrund af den første samtale vurderer, at du har 
behov for yderligere støtte og vejledning, så råder kommunen 
over flere relevante tilbud og indsatser til at håndtere stress.

Al erfaring og forskning viser, at stress- og trivselsudfordringer 
lettere løses, jo tidligere man tager hånd om dem

Det er primært i din, men også i din arbejdsplads og kommu-
nens interesse, at der bliver sat ind så tidligt som muligt –  
så du igen kan komme på rette køl

Du får sparring og hjælp, så du kan komme til at trives igen

Du kan forhåbentlig undgå en sygemelding 

*

*
*

TILBUDDET

HVORFOR ER DET RELEVANT FOR MIG? 

*



Velkommen til Frederiksberg Jobcenter, 
F86 Afklaring og Beskæftigelse

F86
ARBEJDSEVNEBESKRIVELSE
- Et forløb, der bidrager til afdækning af dit funktionsniveau på 
  arbejdsmarkedet

F86 – AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING



HVAD ER EN ARBEJDSEVNEBESKRIVELSE?
Tilbuddet er til dig, der er- eller for nyligt har været tilknyttet en 
arbejdsplads eller en praktik, og hvor der er behov for at få afdækket 
dit aktuelle funktionsniveau. 

For borgere, hvor beskrivelsen tager udgangspunkt i et aktuelt ansæt-
telsesforhold indeholder beskrivelsen endvidere, hvad der eventuelt 
har været iværksat og afprøvet efter de sociale kapitler af din arbejds-
giver.

En arbejdsevnebeskrivelse er en afdækning af dine aktuelle arbejds-
opgaver, udfordringer, optimale arbejdsrammer, kompensations- og 
pausestrategier, arbejdstid, brugen af - eller behovet for eventuelle 
hjælpemidler og lignende.

HVORFOR SKAL DER LAVES EN ARBEJDSEVNEBESKRIVELSE?
Behovet for at lave en arbejdsevnebeskrivelse kan eksempelvis opstå, 
hvis der er tvivl om, hvorvidt opgaverne er i overensstemmelse med 
de helbredsmæssige forhold.

Måske har du selv kontaktet Jobcentret angående din arbejdssitua-
tion, eller også har din sagsbehandler på baggrund af et længereva-
rende praktikforløb vurderet, at der er nogle udfordringer i forhold til 
at varetage dine arbejdsfunktioner. Derfor har din sagsbehandler brug 
for, at få beskrevet din arbejdssituation inden eventuelle tiltag kan 
iværksættes.

HVORDAN FOREGÅR DET?
Du vil blive henvist til dette tilbud af din sagsbehandler i jobcentret.
Rådgiverne der udarbejder arbejdsevnebeskrivelser sidder i team 
Afklaring og Dokumentation på F86, Center for Arbejdsrehabilitering 
på 4. sal. 



Der er tale om samtaler på virksomheden, hvor F86 rådgiver vil 
interviewe dig og din arbejdsgiver om dine arbejdsopgaver og 
funktioner. Samtalerne på virksomheden vil blive planlagt i
samråd med dig og din arbejdsgiver. Såfremt din praktik eller 
ansættelsesforhold er ophørt vil samtalerne foregå på F86.

Fokus vil være på dine konkrete arbejdsopgaver og funktioner, på 
jeres oplevelse af hvordan opgaverne varetages, samt om I på ar-
bejdspladsen har forsøgt med ændrede opgaver og rammer for dit 
arbejde. 

FORLØBETS VARIGHED
1-3 samtaler indenfor 8 uger.

DEN AFSLUTTENDE RAPPORT
Forløbet afsluttes med at F86 rådgiver udfærdiger en rapport, der 
beskriver dine arbejdsopgaver og funktioner, eventuelle udfordringer 
med at løse opgaverne, hidtidig anvendelse af arbejdsredskaber og 
eventuelle forsøg på ændrede opgaver og rammer. Du vil få rapporten 
til gennemlæsning inden den sendes til sagsbehandler i jobcentret.

HVORDAN KAN DU FORBEREDE DIG
Du og din arbejdsgiver kan forberede jer ved at lave en beskrivelse af 
dine arbejdsopgaver og funktioner, herunder også hvis der er tale om 
ændrede arbejdsopgaver. 
I kan endvidere tale om, hvor I ser dine kompetencer og udfordringer 
i opgavevaretagelsen. I kan også samle op på de forsøg I eventuelt 
allerede har gjort i forhold til at tilpasse de arbejdsmæssige rammer.

 



PRAKTISK INFORMATION
Det er vigtigt, at du meddeler eventuel sygdom og fravær før din mø-
detid på tlf.: 38 21 36 82

Vores kantine på 2. sal serverer hver dag kl. 12 lækker frokost. Hvis du 
er i huset omkring dette tidspunkt, er du mere end velkommen til at 
spise frokost.
Det koster 12 kr. (mobilepay eller kontanter)

HER FINDER DU OS
F86 - afklaring og beskæftigelse
Finsensvej 86, 2. sal
2000 Frederiksberg
telefon 3821 3682
f86@frederiksberg.dk



Velkommen til værkstedsforløb på F86
- et skridt på vejen mod job eller uddannelse“

CENTER FOR AKTIVITETER

AUGUST 2017

INFORMATION TIL KURSISTER 
BRANCHEVÆRKSTEDER

F86
“



FORLØB 
Et forløb på et af F86s brancheværksteder kan ske inden for  
følgende områder:  

•	 Ejendomsservice
•	 Unika
•	 Rengøring/vaskeri 
•	 Køkken

 
Alle værkstederne har produktioner med deadlines, og du inddrages i 
den daglige produktion. Opgaverne kan løses individuelt, i grupper og 
instruktionerne kan være skriftlige eller mundtlige.

Du skal ikke at have bestemte kvalifikationer for at kunne starte på et 
værksted. Alle opgaver er tilrettelagt, så man kan lære dem uden at 
have forudgående kendskab til dem.
Vi tilstræber, at dit værkstedsforløb er så kort som muligt, så du kan 
fortsætte i job, ordinært uddannelsesforløb, virksomhedspraktik eller 
branchepakkeforløb. 

Vi har ansat faguddannet personale, der har indgående kendskab til 
deres værkstedsområde, så du kan få et så kvalificeret forløb, som 
muligt. Værkstedsinstruktørerne fokuserer på, i samarbejde med dig 
og din jobkonsulent, at fremhæve dit potentiale og udvikle det.

Vi vil løbende drøfte din udvikling med dig og din jobkonsulent.

PERIODE 
Mellem 4-13 uger

TIMETAL 
Arbejdstiden bliver aftalt individuelt med din jobkonsulent – op til 30 
timer om ugen.
Timerne ligger i tidsrummet man-tors 7:30-16 og fredag 7:30-13:30.



EJENDOMSSERVICE
Værkstedets kerneopgave er udførelse af viceværtsopgaver ude som 
inde på F86. Opgaverne kan være renhold af arealer, generel hånd-
tering af affald, mindre reparationer af ikke faste el-installationer samt 
tilsyn og renhold af biler og elevatorer, rudevask mv. Endvidere tilbyder 
teamet opsætninger/nedtagninger af f.eks. tavler, male og spartleop-
gaver i huset.

UNIKA
Unika er Frederiksberg Kommunes kursusvirksomhed. Unikas kerneop-
gave er servicering af op til 70 kursusgæster og kursisterne arbejder 
sammen med instruktøren om at skabe unikke rammer for gæsterne. 
Opgaver i Unika er bl.a anretning af morgenmadsbuffet, frokosopdæk- 
ning/afrydning i restauranten, opvask, pasning af kaffebar, klargøring 
og afrydning af kursuslokaler samt rengøring af maskiner og inventar.

RENGØRING/VASKERI 
Værkstedet er ansvarlig for den daglige rengøring af F86. De varetager 
rengøring af værksteder, kontorer, kursuscenter, reception og andre 
fællesarealer samt toiletter. Værkstedet driver også husets vaskeri på 1. 
sal, hvor vi håndterer eksterne og interne vaskeopgaver. Opgaverne er 
vask og håndtering af arbejdstøj, duge, køkkensager mv.

KØKKEN 
I køkkenet producerer vi dagligt mad til husets medarbejdere, brugere 
(cirka 100 kuverter) og kursusvirksomhed. Vi tilstræber at producere 
årstidsbaseret, velsmagende, sund, nærende og smuk mad – lavet fra 
bunden. I frokostkøkkenet producerer vi hver dag 5-7 kolde og varme 
retter med kød, fisk og grønsager samt saucer, supper og salater. I 
bageriet bager vi bl.a. brød til huset, kager, pizzaer og tærter.



PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du skal møDe på: 
F86 – afklaring og beskæftigelse
Finsensvej 86, 2.th, 2000 Frederiksberg

sygDom/fravær 
Bliver du syg eller på anden måde forhindret i at møde, skal du inden 
kl. 9.00 ringe til din instruktør. Du får udlevet et kort med instruktørens 
kontaktoplysninger.
Skulle kortet være bortkommet, skal du i stedet ringe til vores recep-
tion inden kl. 9.00 på 3821 3682.

Andet fravær skal aftales på forhånd med din jobkonsulent
Vi rapporterer alt sygdom og fravær til din jobkonsulent.

arbejDstøj

Du får udleveret sikkerhedssko og/eller arbejdstøj på F86, såfremt det 
er påkrævet på brancheværkstedet

omklæDning/baD

Du har mulighed for at låne et skab til omklædning. Der er mulighed for 
at bade i forbindelse med omklædning. Omklædningen ligger på 3. sal.

rusmiDler

Det er ikke tilladt at indtage rusmidler på f86. Ligeledes er f86 en alko-
holfri zone.

kantine

Vores kantine på. 2. sal sælger morgenmad samt frokost hver dag til 
12 kr. Kaffe og the er gratis på F86. Tag fra kaffemaskinerne rundt om i 
huset.

transport 
Er du med offentlig transport, er det muligt at tage Metro eller S-tog til 
Flintholm Station og derfra gå ad Flintholms Allé til F86. Du kan også 
tage bus nr. 30, som stopper ved F86.



JOBAFKLARINGSFORLØB, HVIS DU ER SELVSTÆNDIG

F86 - AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING

Velkommen til Frederiksberg Jobcenter, 
F86 Afklaring og Beskæftigelse

F86



JOBAFKLARINGSFORLØB, HVIS DU ER SELVSTÆNDIG
Frederiksberg Jobcenter vil gerne samarbejde med dig som selvstændig, i forbindelse 
med din fortsatte sygemelding og overgang til jobafklaringsforløb.
Center for arbejdsrehabilitering har en fastholdelseskonsulent, som snarest vil 
kontakte dig og tilbyde råd, vejledning, sparring mv. i forhold til arbejdsfastholdelse. 
Fastholdelseskonsulenten har et bredt kendskab til de forskellige lovgivningsmæssige 
muligheder og har brugbare og praktiske erfaringer i netop at arbejde med arbejds-
fastholdelse.

FASTHOLDELSESKONSULENTEN KAN HJÆLPE DIG MED FØLGENDE:

• Rundbordssamtale – Samtale med fastholdelseskonsulent, dig den selvstændige 
og evt. koordinerende sagsbehandler, som bl.a. har til formål så tidligt som muligt 
at afdække dine udfordringer med tilbagevenden til arbejdet. Derudover afklaring 
af situationen og gensidige forventninger i forhold til videre samarbejde.

• Fastholdelsesplan – En fastholdelsesplan har som mål, at hjælpe dig med at  
vende hurtigere tilbage til jobbet.

• Vejledning om delvis syge- eller raskmelding – Hvis du får øget fravær på grund 
af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan jobcentret hjælpe 
med at fastholde dig via delvis syge- eller raskmelding.

• Virksomhedspraktik – Virksomhedspraktik i egen virksomhed, som værktøj til at 
fastholde dig på arbejdsmarkedet. 
(kun for virksomheder med mere end 1 medarbejder.)

• Særlig ordning (§ 58 aftale) – En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke har 
tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45, kan efter aftale med kommunen 
opnå ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, når 
fraværet skyldes en langvarig eller kronisk lidelse.

• Personlig assistance – Personlig assistance kan anvendes til selvstændige, som 
har behov for støtte til nogle konkrete arbejdsopgaver. En personlig assistent  
hjælper med konkrete og praktiske opgaver, men må ikke overtage egentlige 
arbejdsfunktioner.

• Hjælpemidler og redskaber – Vi kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre 
tilretninger af arbejdspladsen, sådan at du kompenseres for evt. begrænsning.

• Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne – Råd og 
vejledning vedrørende tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat  
arbejdsevne.

• Småjob – Har du mindre opgaver, der ikke bliver løst? Eller har du brug for ekstra 
mandskab ved spidsbelastninger? Lad os finde den rette medarbejder til dig.

• Åben telefonlinje – Kontakt fastholdelseskonsulenten efter behov.



Du er meget velkommen til at kontakte fastholdelseskonsulent Kofi Lawson.  
Vi ser frem til et godt samarbejde.

Venlig hilsen  
Center for arbejdsrehabilitering 

KONTAKT OS

Fastholdelseskonsulent:
Kofi Lawson  
Tlf.nr: 3821 3682

Digital post:
www.frederiksberg.dk/kontakt

Eller sikker mail:
f86@frederiksberg.dk
Att. Kofi Lawson





FASTHOLDELSESKONSULENT FOR BORGERE I JOBAFKLARINGSFORLØB

F86 - AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING

Velkommen til Frederiksberg Jobcenter, 
F86 Afklaring og Beskæftigelse

F86



DIN MEDARBEJDER ER KOMMET I ET JOBAFKLARINGSFORLØB, 
HVAD NU?
Frederiksberg Jobcenter samarbejder aktuelt med din medarbejder i forbindelse med 
dennes fortsatte sygemelding og overgang til jobafklaringsforløb, og det er vigtigt,  
at du som arbejdsgiver er med i dette samarbejde.

Center for arbejdsrehabilitering har en fastholdelseskonsulent, som snarest vil 
kontakte dig og tilbyde råd, vejledning, sparring mv. i forhold til arbejdsfastholdelse af 
din sygemeldte medarbejder. Fastholdelseskonsulenten har et bredt kendskab til de 
forskellige lovgivningsmæssige muligheder og har brugbare og praktiske erfaringer i 
netop at arbejde med arbejdsfastholdelse. 

FASTHOLDELSESKONSULENTEN KAN HJÆLPE DIG MED FØLGENDE:

• Rundbordssamtale – Samtale med fastholdelseskonsulent, arbejdsgiver og  
medarbejder, som bl.a. har til formål så tidligt som muligt at afdække en med- 
arbejders udfordringer, i forhold til tilbagevenden til arbejdet. Derudover afklaring 
af situationen og gensidige forventninger i forhold til videre samarbejde.

• Fastholdelsesplan – En fastholdelsesplan har som mål, at medarbejderen vender 
hurtigere tilbage til jobbet.

• Vejledning om delvis syge- eller raskmelding – Hvis en medarbejder får øget 
fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan 
jobcentret hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller rask- 
melding. 

• Særlig ordning (§ 56 aftale) – Aftale mellem arbejdsgiver, medarbejder og  
jobcenter, der nedsætter arbejdsgivers udgifter under et langvarigt sygefravær. 

• Personlig assistance – Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som 
har behov for støtte til nogle konkrete arbejdsopgaver. En personlig assistent  
hjælper med konkrete og praktiske opgaver, men må ikke overtage egentlige  
arbejdsfunktioner, så han eller hun kommer til at virke som vikar eller medhjælper.

• Mentorordning – Mentor sørger for introduktion og oplæring samt hjælper med at 
overkomme barrierer, der gør det vanskeligt for medarbejderen at fastholde eller få 
et job.

• Hjælpemidler og redskaber – Vi kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre 
tilretninger af arbejdspladsen, sådan at medarbejderen kompenseres for evt.  
begrænsning.

• Fastholdelsesfleksjob – Råd- og vejledning om fastholdelsesfleksjob.

• Virksomhedspraktik – Virksomhedspraktik som værktøj til at en fastholde syge-
meldt medarbejder. 

• Åben telefonlinje – Kontakt fastholdelseskonsulenten efter behov.



NEDENFOR KAN DU LÆSE MERE OM FASTHOLDELSESTILTAGENE:

• Arbejdsliv og Stress – for arbejdsgivere til stressramte medarbejdere –  
læs mere her.

• Anmeldelse af og refusion for sygefravær – læs mere her.

• Arbejdsgivers pligt til at følge op på medarbejderes sygdom – læs mere her.

• Delvis syge- eller raskmelding – læs mere her.

• Mulighedserklæring – lægeerklæringen til brug for arbejdsfastholdelse –  
læs mere her.

• Fastholdelsesplan – faste aftaler for tilbagevenden til arbejde – læs mere her.

• Fastholdelsesfleksjob – læs mere her.        

• Særlig ordning (§ 56 aftale) – læs mere her.  

• Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads – læs mere her. 

• Rundbordssamtale – læs mere her. 

• Personlig assistance – læs mere her.      

Du er meget velkommen til at kontakte fastholdelseskonsulent Kofi Lawson.  
Vi ser frem til et godt samarbejde.

Venlig hilsen  
Center for arbejdsrehabilitering 

KONTAKT OS

Fastholdelseskonsulent:
Kofi Lawson  
Tlf.nr: 3821 3682

Digital post:
www.frederiksberg.dk/kontakt

Eller sikker mail:
f86@frederiksberg.dk
Att. Kofi Lawson

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-07/Arbejde_og_stress_folder_virksomhed_juni_2017.pdf
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Refusion_af_sygedagpenge
https://star.dk/media/3562/naar-en-medarbejder-melder-sig-syg.pdf
https://www.faktaark.dk/frederiksberg_virksomhedsinfo/Samlet.pdf
https://www.faktaark.dk/frederiksberg_virksomhedsinfo/Samlet.pdf
https://www.faktaark.dk/frederiksberg_virksomhedsinfo/Samlet.pdf
https://www.faktaark.dk/frederiksberg_virksomhedsinfo/Samlet.pdf
https://www.faktaark.dk/frederiksberg_virksomhedsinfo/Samlet.pdf
https://www.faktaark.dk/frederiksberg_virksomhedsinfo/Samlet.pdf
https://www.faktaark.dk/frederiksberg_virksomhedsinfo/Samlet.pdf
https://www.faktaark.dk/frederiksberg_virksomhedsinfo/Samlet.pdf
https://www.frederiksberg.dk/kontakt
mailto:f86%40frederiksberg.dk?subject=




- KOM I JOB – BOOK EN SAMTALE PÅ JOBNET
- JOBMATCH 
- JOBNET CV VÆRKSTED

Jobcenter Frederiksberg 
Smallegade 1, 2.sal 
2000 Frederiksberg

Tre tilbud til dig



Kom i job

Book en frivillig samtale på jobnet.dk om aktuelle ledige stillinger   
Varighed: 30 minutter

Du kan booke en samtale om aktuelle ledige stillinger.  
Gå ind på jobnet.dk

Ved samtalen har du mulighed for at præsentere dine kompetencer og 
for at se ledige stillinger, der eventuelt kunne være relevante for dig. 
Du har også mulighed for at få sparring på CV og ansøgning. 

Fælles for de ledige stillinger er, at de alle er kommet ind via Frederiks-
berg Kommunes Virksomhedsservice.

OBS. Samtalen er et ekstra tilbud og ikke en af de samtaler, du har pligt 
til at deltage i. 



JobMatch
 
 
JobMatch 
Tilbuddet er til dig, som er interesseret i de jobåbninger, som løbende 
kommer ind via Frederiksberg Kommunes Virksomhedsservice. 

Du har mulighed for at blive matchet til de ledige stillinger. 
Du skal henvende dig i Glassalen på 2. sal. 
Der kan forekomme ventetid, hvis der er mange, som møder op samtidig. 

OBS. Du skal være opmærksom på at du som ledig dagpengemodtager 
eller kontanthjælpsmodtager har pligt til at stå til rådighed for arbejds-
markedet, herunder at kunne overtage arbejde fra dag til dag, samt tage 
imod tilbud om job du får fra Jobcenteret.

Jobcenteret har pligt til at orientere din A-kasse eller Ydelsesafdeling, 
såfremt du siger nej tak til job. Jf. Lov om en aktiv socialpolitik § 40 og 
Lov om arbejdsløshedsforsikring § 63

Hvor & Hvornår:
Jobcenter Frederiksberg , Rådhuset 2.sal
Mandag fra 12.30-14.00 



Jobnet CV værksted 

I Jobnet CV værkstedet har du mulighed for at få hjælp til at oprette,  
opdatere og optimere dit Jobnet CV. 
Et godt Jobnet CV kan hjælpe dig til at få dit næste job, bl.a. fordi  
arbejdsgivere og jobcentre bruger det til udsøgning af kvalificerede 
kandidater. 

OBS. Husk at medbringe dit Nem- ID til at logge ind på Jobnet.dk 
Hvis du har en bærbar computer, bedes du medbringe den i CV værkstedet.
Forbered dig til CV værksted ved at medbringe relevante årstal og anden 
information, der skal påføres dit Jobnet CV. 
Vi giver ikke hjælp til private præsentations CV´er i dette tilbud. 

Hvor & Hvornår:
Onsdag fra 13.00-15.00 
Jobcenter Frederiksberg , Glassalen
Smallegade 1, 2.sal 
2000 Frederiksberg

August 2017



”- En indsats for dig, der ønsker 
fodfæste på arbejdsmarkedet”

F86
JOBRETTET REHABILITERINGSFORLØB
- For borgere med psykisk sårbarhed

F86 – AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING



- Et jobrettet rehabiliteringsforløb er for dig, der har et ønske om at få 
et arbejde eller en uddannelse, men er usikker på om du kan klare det.

ET INDIVIDUELT TILRETTELAGT FORLØB
Et jobrettet rehabiliteringsforløb er et individuelt tilrettelagt forløb. 
Forløbet starter med individuelle samtaler med en job- og psykia-
trivejleder fra Center for Arbejdsrehabilitering, der sammen med dig 
planlægger indsatsen og hjælper dig med at sætte mål for dit forløb 
og for din jobsøgning. 

I forløbet vil du typisk blive støttet i din jobsøgning, herunder få hjælp 
til at lave dit CV, skrive ansøgninger, forberede ansættelsessamtaler 
mv. Vi støtter dig i forhold til jobsøgning indenfor jobområder, hvor vi 
har erfaring med, at der er gode jobmuligheder.

Du kan både være jobsøgende i forhold til fuldtid eller deltid, herunder 
også i forhold til job i meget få timer. 

Afhængig af hvor parat du er til at indgå på arbejdsmarkedet og til at 
være aktivt jobsøgende, kan du få hjælp til at finde ud af, hvilket 
arbejde der passer dig, eller til at få afdækket, hvordan du bedst 
støttes i at være på arbejdsmarkedet gennem deltagelse i en 
virksomhedspraktik.

En virksomhedspraktik kan ofte også være en god idé mens du er 
aktivt jobsøgende, da alle arbejdserfaringer styrker dit CV. Antallet af 
arbejdstimer i en virksomhedspraktik afhænger af dine ressourcer, 
men det forventes, at du som minimum kan arbejde 2 timer om ugen 
og har mod på at øge arbejdstiden gradvist under forløbet. 

Du støttes gennem hele forløbet af en job- og psykiatrivejleder fra 
psykiatriteamet i Center for Arbejdsrehabilitering. 
De har viden om psykiske sygdomme, og erfaring med at støtte 
borgere med psykisk sårbarhed i arbejde. Vejlederen vil sørge for at 
din plan for beskæftigelsesindsatsen koordineres med din 
behandlingsplan, hvis du er i behandling i psykiatrien.



Parallelt med den jobrettede indsats kan du få tilbudt et mestrings-
forløb, der er målrettet borgere med psykisk sårbarhed. Center for 
Arbejdsrehabilitering tilbyder fx kurser i kognitiv træning, mindfulness 
eller undervisning i fx håndtering af angst og depression til borgere, 
der oplever udfordringer som følge af  psykisk sårbarhed.

VARIGHED 
Det jobrettede rehabiliteringsforløb strækker sig typisk over 26 uger. 
Ved endt forløb, vil der være et møde med dig, vejlederen fra psykia-
triteamet og din sagsbehandler i jobcenteret. Her vil I sammen drøfte 
hvordan du bedst støttes videre, for at kunne fastholde eller søge job 
fremadrettet.

HVAD FORVENTER VI AF DIG
For at kunne deltage i et jobrettet rehabiliteringsforløb er det forvent-
ningen, at du kan møde til individuelle samtaler med en vejleder og 
derudover kan deltage i arbejde, eller praktik i minimum 2 timer pr. 
uge. Vi forventer endvidere, at du deltager aktivt og møder til de 
aftalte tider hos os og ude på en eventuel arbejdsplads.

HVAD KAN DU FORVENTE AF OS
• At vi hjælper dig med at være aktivt jobsøgende og hvis du ønsker

det, hjælper dig med kontakt til arbejdsgivere.
• At vi samarbejder med kommunens virksomhedscenter og hele

tiden orienterer os om, hvor der er gode jobmuligheder, så dine
ansøgninger kan målrettes områder, hvor der er størst chancer for
at du kan komme i arbejde.

• At vi undervejs vejleder dig om økonomiske fordele og
konsekvenser, hvis der sker ændringer af din indtægt som følge af,
at du kommer i arbejde.

• At vi tager hensyn til din psykiske sårbarhed.



• At vi hjælper dig med de udfordringer, som du oplever i 
arbejdsmæssige sammenhænge og tilbyder dig relevant støtte i 
forhold til at håndtere dine udfordringer fx i form af 
mestringstilbud.

• At vi konsulterer psykiater eller psykolog som er tilknyttet psykiatri-
teamet, hvis du undervejs bliver utryg eller usikker på om dine 
symptomer kan forværres af en planlagt aktivitet.

• At vi orienterer din sagsbehandler i jobcenteret om de erfaringer, vi 
sammen med dig får under forløbet omkring dine behov for støtte i 
forhold til at kunne indgå på arbejdsmarkedet og fastholde beskæf-
tigelse fremover.

KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du har spørgsmål vedrørende ”jobrettet rehabiliteringsforløb 
for borgere med psykisk sårbarhed”, er du velkommen til at 
kontakte:
Psykiatriteamet, Center for Arbejdsrehabilitering, F86, Frederiksberg 
kommune. 
Telefonnummer: 3821 3682



F86
KOGNITIVT TRÆNINGSFORLØB
- Information om træning i sociale og kognitive færdigheder 

Velkommen til Frederiksberg Jobcenter, 
F86 Afklaring og Beskæftigelse

F86 – AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING



KOGNITIV TRÆNING VIA GRUPPEFORLØB
Kognitiv træning er for dig, der på grund af en psykisk sårbarhed eller 
en psykisk sygdom har nedsat kognitive færdigheder. Det er muligt 
at optræne de kognitive færdigheder, så funktionsevnen forbedres. 
I Center for Arbejdsrehabilitering tilbyder vi kognitiv træning via et 
gruppeforløb.

HVAD ER KOGNITION, KOGNITIVE FÆRDIGHEDER OG ME-
STRINGS-STRATEGIER?
Kognition betyder tænkning og omfatter eksempelvis evnen til 
at fokusere vores opmærksomhed, kunne tage beslutninger og løse 
problemer. Opmærksomhed, planlægning, læsning, sprog og hukom-
melse er kognitive færdigheder. Hvis der er kognitive fær-digheder, 
som man har svært ved, kan man bruge hjælpemidler og mestrings-
strategier til at klare udfordringerne alligevel. 

HVAD KAN DU BRUGE GRUPPEFORLØBET TIL?
Formålet med gruppeforløbet er at styrke de færdigheder, som er 
afgørende i din jobsøgning, på uddannelse eller i job, som også er 
nyttige i forbindelse med dagligdagens opgaver. Du bliver trænet i, 
hvordan man socialt begår sig på en arbejdsplads eller uddannelse. 
Det gælder lige fra at løse konflikter til at hyggesnakke i pauserne. Du 
vil ligeledes have mulighed for at høre, hvordan det går med andre 
deltagere i forhold til at søge job eller være i job og uddannelse.
Undersøgelser om kognitiv træning viser, at deltagere generelt 
forbedrer sine kognitive færdigheder og dermed oplever at fungere 
bedre i dagligdagen. Desuden er chancerne for at komme i arbejde 
større, hvis man træner sine kognitive og sociale færdigheder og der 
vil ofte være en positiv sidegevinst i form af øget selvværd. 

HVORDAN FOREGÅR DET
Grupperne kan have op til 10 deltagere. Møderne strækker sig over 
15 uger, hvor vi mødes 2 gange om ugen i ca. 2 timer pr. gang. Ved 
møderne vil vi komme ind på emner og øvelser, som kan være vigti-ge 
for at være i arbejde eller uddannelse.



Temaerne er henholdsvis træning af kognitive og sociale færdighe-der 
i forbindelse med arbejde og uddannelse. Vi laver øvelser på compu-
ter, lærer om -og bruger mestringsstrategier, samt træner evnen til at 
koncentrere os om at udføre en arbejdsopgave.  Det kan også handle 
om at planlægge og huske en arbejdsopgave eller om at snakke med 
kollegaer/ medstuderende i frokostpausen.

Møderne starter med, at der spørges til, hvordan det er gået si-den 
sidst, og hvordan man evt. har øvet nogle af færdighederne derhjem-
me eller på job/ uddannelse. Herefter gives et oplæg om dagens 
emne og der arbejdes videre med dette. I den sidste halve time, arbej-
des der ved computeren.
Overordnet knytter øvelser, eksempler og information sig til, hvor-dan 
man fungerer og kan begå sig på et arbejde/ uddannelse.  

EKSEMPLER PÅ EMNER:
• Håndtering af opmærksomheds- og koncentrationsproblemer
• Udvikling af rutiner i din jobsøgning/ studieteknik
• Samtale med kollegaer eller medstuderende
• Håndtering af hukommelsesvanskeligheder
• Kropssprog og tale ved jobsamtalen
• At udfordre negative tænkning
• Kend dine personlige styrker

HVEM AFHOLDER GRUPPEFORLØBET
Det er Psykiatriteamet i Frederiksberg Kommunes Center for Ar-bejds-
rehabilitering, som afholder gruppeforløbet. Der vil som regel være 2 
undervisere, hvoraf den ene er gennemgående.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Visitation til gruppeforløbet sker i samarbejde med din sagsbe-hand-
ler i jobcenteret og psykiatriteamet.
Gruppeforløbet foregår hver tirsdag og torsdag fra kl. 13.00 – 15.00 på 
F86, Finsensvej 86.
Der serveres kaffe, te og frugt.



KONTAKTOPLYSNINGER
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte: Psykiatriteamet, 
Center for Arbejdsrehabilitering, F86, Frederiksberg Kommune.

Lis Jensen, IPS konsulent
Anette Schønnemann, IPS konsulent
Janne Nymand, Job –og psykiatrivejleder
Christina Thrane Hansen, Job –og psykiatrivejleder
Trine Petersen, Job –og psykiatrivejleder, samt gennemgående under-
viser i den Kognitive Træningsgruppe
Susanne Bruun Nielsen, Administrativ medarbejder

Telefon:  38213678
E-mail: trpe02@frederiksberg.dk



Når du deltager i Mentormotion er målet ikke, at 
træne op til en halvmaraton eller kunne løfte 200kg.
Målet er, at du gennem fysisk træning kommer tæt-
tere på målet om job eller uddannelse
Mentormotion er til dig, der udover dit mentorfor-
løb, gerne vil træne for, at opnå fysisk og mental 
bedring.
Til Mentormotion sætter du selv dine mål, og vi 
hjælper dig med at nå dem. 
 

Citater fra deltagere:

”Det var rart at mærke, at høj puls og sved ikke var 
et angstanfald”

”Jeg havde aldrig klaret en virksomhedspraktik i en 
børnehave, hvis ikke jeg havde trænet”

”Jeg har lært at presse mig selv” 

Hos mentormotion træner du efter dit eget pro-
gram og i dit eget tempo og ikke i gruppe. Du kan 
få lagt dit eget individuelle træningsprogram med 
løbende opfølgning.  

MENTORMOTION



”Et tilbud til dig der modtager sygedag-
penge eller er i et jobafklaringsforløb”

F86
MESTRINGSTILBUD
- For sygemeldte borgere i Frederiksberg Kommune

F86 – AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING



INDLEDNING
Mestringstilbud kan være medvirkende til at understøtte bedring af sygdom 
og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
Mestringstilbud foregår sideløbende med behandling i det etablerede 
behandlingssystem. Alle tilbuddene sigter mod at øge egen handle-
kompetence i forhold til at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet. 
Er du interesseret i et eller flere af nedenstående mestringstilbud, skal du tale 
med din sagsbehandler, som vil vurdere, om det er en mulighed for dig i dit 
forløb.

HELBREDSFREMMENDE   MESTRINGSTILBUD

MINDFULNESS 
De fleste af os er det meste af tiden optaget af den ubevidste tankestrøm, 
der er med til at styre vores følelser og dermed vores humør. Tanker er ikke 
virkelighed - og vi lærer at observere tankerne frem for at blive opslugt af 
dem eller forsøge at skubbe dem væk. Mindfulness meditation er mental 
træning – på samme måde som fysisk træning. Træningen forbedrer din 
evne til at regulere kroppens stressniveau, og der vil samtidig være en åbning 
til øget selvindsigt. Undervisningen vil være en blanding af korte oplæg, 
guidede meditationer, erfaringsudveksling og dialog.
Medbring, eller hav tøj på, du kan bevæge dig i. 
Kom gerne 10 minutter før og gør dig klar.

YOGA  
Vi arbejder med fysiske øvelser som styrker og smidiggør muskler og led. 
Ved regelmæssig træning opnår du mere energi, glæde og velvære samtidig 
med at du øger din hukommelse og koncentrationsevne. Yoga kan dyrkes af 
alle. Vi afslutter med en kort liggende afspænding. 
Medbring, eller hav tøj på, du kan bevæge dig i.  
Kom gerne 10 minutter før og gør dig klar.

KROPSBEVIDSTHED, ÅNDEDRÆT & AFSPÆNDING
Vi arbejder med at blive bedre til at mærke kroppen og herigennem lære 
egne ressourcer og begrænsninger at kende. Har du fx en hjernerystelse 
eller er du mentalt og/eller fysisk udmattet kan dette tilbud måske være 
noget for dig. Undervisningen er for alle. Der vil være guidede afspændinger, 
åndedrætsøvelser og lettere fysiske øvelser. 



Medbring, eller hav tøj på, du kan bevæge dig i. 
Kom gerne 10 minutter før og gør dig klar.

FOKUS PÅ VEJRTRÆKNINGEN
Mange af os trækker ikke vejret optimalt. Særligt når vi er pressede, trækker 
vi kun vejret med den øverste del af lungerne.
Når du trækker vejret roligt gennem næsen, aktiverer du det parasympatiske 
nervesystem, som er med til at få kroppen til at slappe af.
Vi vil på dette hold træne forskellige åndedrætsteknikker - både i forhold til at 
stimulere nervesystemet, men også øvelser hvor vi ilter cellerne i kroppen.
Åndedrætstræning kan styrke immunforsvaret, nedbringe inflammation og 
smerte, styrke positive følelser samt mindske hovedpine og migræne.
Medbring, eller hav løstsiddende tøj, du kan bevæge dig i.
Kom gerne 10 minutter før og gør dig klar.

MOTIONSTRÆNING VED FYSIOTERAPEUT  
Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet har en god effekt på mange syg-
domme - både som forebyggelse og som en del af en behandling. 
Vi tilbyder muligheden for at få lagt et individuelt træningsprogram sammen 
med en fysioterapeut samt træning i vores motionsrum. 
Medbring, eller hav tøj på, du kan bevæge dig i. 
Kom gerne 10 minutter før og gør dig klar.

BEDRE SØVN 
Når vi sover, igangsætter kroppen en lang række processer, der skal gøre os 
klar til at gribe den næste dag. Bedre søvn omhandler karakteristiske søvnfor-
løb, med belysning af spørgsmål som, hvad der sker under søvnen? og hvad 
skal jeg ændre for at min søvn bliver stabiliseret og tilstrækkelig? Undervis- 
ningen, der strækker sig over 2 gange, vil indebære erfaringsudveksling,
dialog, film samt skemaer til udfyldelse.

SMERTEFORSTÅELSE 
Har du længerevarende smerter også kaldet kroniske smerter, kan du få en 
tid hos vores fysioterapeut, og få indsigt i smertens natur, samt strategier til
en god hverdag med længerevarende smerter. Tilbuddet indeholder teore-
tisk og praktisk undervisning i smerteforståelse og tager udgangspunkt i den 
enkeltes smerteproblematik.



MANUVISION TRÆNING
Træningens formål er at søge smertelindring, genoptræning, holdnings-
korrektion og forløsning i kroppen både fysisk, psykisk og følelsesmæssigt. 
Uanset om du har psykiske eller fysiske udfordringer vil stort set alle kunne 
deltage, og skulle der være en fysisk skade, som forhindrer deltagelse kan 
underviseren vejlede i forhold til dette. 

Vi træner og strækker ud med konstant fokus på åndedrættet og med inspi-
ration fra traditionel karate. 
Medbring, eller hav tøj på, du kan bevæge dig i. 
Kom gerne 10 minutter før og gør dig klar.

HJERNERYSTELSESTILBUD 
Tilbuddet er specielt sammensat til personer ramt af hjernerystelse og er 
udviklet af vores mindfulness instruktør og to fysioterapeuter.  
Tilbuddet indbefatter en individuel visitationssamtale hvor du og fysio- 
terapeuten sammensætter dit forløb med en eller flere komponenter:
Åndedrætstræning, gradueret pulstræning, individuel vejledning. 
For yderligere information se pjecen ”Tilbud til personer ramt af hjernerystel-
se”.

BESKÆFTIGELSESFREMMENDE MESTRINGSTILBUD

JOBNET CV FOR SYGEMELDTE
Et tilbud målrettet sygemeldte som skal have oprettet eller opdateret et søg-
bart CV på Jobnet eller have kvalitetssikret CV. Undervisningen foregår ved 
tavlen i en gruppe. Deltagerne skal kunne arbejde selvstændigt med deres 
CV efter et kort oplæg. 

INDIVIDUEL JOBCOACHING
Coachingen tager udgangspunkt i din situation, og hvad din rådgiver og du 
ønsker coachingen skal afklare. Fokus er på nutid og din fremtid. Vi arbejder 
ressource- og handlingsorienteret og målet er, at du bliver mere afklaret i 
forhold til beskæftigelse og/eller uddannelse. Det er vores intention at klæde 
dig på, så du får kontakt til din motivation, ressourcer, arbejdsrelaterede kom-
petencer, grænser, nuværende behov og fokus. 
Man kan få 1-2 coachsamtaler.



INDIVIDUEL BESKÆFTIGELSESVEJLEDNING
1 time og 15 min, hvor du sammen med en underviser/vejleder kan få vejled-
ning og praktisk støtte til udarbejde/tilrette ansøgning eller CV til din nu-
værende jobsituation. Du får mest ud af vejledningen, hvis du har forberedt 
dig ved fx at finde tidligere ansøgning/CV frem, samt har undersøgt hvilke 
virksomheder og hvilke funktioner, du ønsker at rette din henvendelse til. 
Individuel beskæftigelsesvejledning kan også indeholde vejledning og spar-
ring omkring dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder. 
Fokus er at forbedre din handlingskompetence og igangsætte målrettet 
virksomhedskontakt, der resulterer i ordinært job, uddannelse, job med løntil-
skud eller virksomhedspraktik. 

INDIVIDUEL UDDANNELSESVEJLEDNING
En personlig vejledning og rådgivning i forhold til uddannelsesmuligheder.

TTA MESTRINGSTILBUD TIL SYGEDAGPENGEMODTAGERE
(Kan kun tilmeldes af sygedagpengesagsbehandler, hvis det vurderes at 
være relevant for dit forløb).

SUPERVISERET STYRKE- OG KONDITIONSTRÆNING I FITNESS 
WORLD
Du behøver ikke have nogle erfaringer med at træne for at være med, men 
blot et ønske om at få mere energi, velvære og overskud i dagligdagen. 
Træningen her giver større indblik i egne ressourcer i forhold til styrke- og 
konditionstræning. Der vil altid være en fysioterapeut til stede til at vejlede 
dig i forløbet.
Du får ved træningsstart udarbejdet et individuelt tilrettelagt træningspro-
gram, som typisk vil indeholde opvarmning/konditions-træning, fx på cykel, 
løbebånd, crosstrainer eller romaskine. Herefter målrettes din træning dit 
behov ved fx styrke/stabilitetsøvelser, balance - og bevægelighedstræning. 
Træning foregår i Fitness World, Frederiksberg Svømmehal.



STRESS AF 
Når vi i en periode af vores liv oplever stress/angstsymptomer eller anden 
psykisk sårbarhed, giver det ofte kropslig uro, spændinger, ubalance, smerter 
og påvirket søvn.

Træningen har til formål at give dig større kropslig indsigt og afhjælpe disse 
symptomer. 

Vi træner forskellige afspændings- og vejrtrækningsøvelser bl.a. med 
inspiration fra yoga og meditation. Træningen består af stående og liggende 
øvelser.

Du behøver ikke have nogle erfaringer med at træne for at være med, blot et 
ønske om at få mere energi, velvære og overskud i dagligdagen. 
Hav tøj på du kan bevæge dig i og husk en varm trøje. 
Max 8 deltagere på holdet.

STRESSHÅNDTERING - MESTRING AF PSYKISKSÅRBARHED I  
FORBINDELSE MED TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDET
Gruppen er et tilbud til dig med symptomer på stress, angst eller depression. 
Stress kan være hovedproblemet, eller stress kan udløse angst eller depres- 
sion.
Gruppen er for dig, der har brug for støtte til at håndtere symptomer og øve 
dig i metoder til at få det bedre og således gøre det muligt at vende tilbage 
til arbejdslivet og tilværelsen i det hele taget.
Det er for dig, der er motiveret for at opnå større indsigt i din egen proble-
matik, og som vil kunne profitere af erfaringsudveksling – det vil sige bidrage 
med egne oplevelser og lytte til andres. 
Du bestemmer selvfølgelig selv, hvor meget du vil fortælle. 
Ved en individuel samtale med psykolog, vil det blive vurderet, hvorvidt du 
kan profitere af et stresshåndteringsforløb. 
Forløbet varer 8 uger. Der vil være gruppeopstart hver 4 uge, og der vil højst 
være 8 deltagere i gruppen.  



PRAKTISK INFORMATION
Det er vigtigt, at du meddeler eventuel sygdom og fravær før din 
mødetid til receptionen på tlf: 3812 3682

Vores kantine på 2. sal serverer hver dag kl 12 lækker frokost til 15 kr. 

HER FINDER DU OS
F86 - afklaring og beskæftigelse 
Finsensvej 86, 2 th

2000 Frederiksberg

Tlf: 3812 3682





 CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING, 
FREDERIKSBERG KOMMUNES ARBEJDSMARKEDSAFDELING 

MINDFULNESS MEDITATION
På F86 – Afklaring og beskæftigelse

 CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING, 
FREDERIKSBERG KOMMUNES ARBEJDSMARKEDSAFDELING 

Den tilstedeværelse, der opstår ved at være bevidst opmærk-
som i det aktuelle øjeblik og forholde sig ikke-vurderende til de 
oplevelser, der strømmer til en fra øjeblik til øjeblik

- Jon Kabat-Zinn

”
”



PRÆSENTATION
Dette lille hæfte er ment som et støttemateriale til mindfulness 
undervisningen. Det er ikke en grundbog som kan fungere alene. 
Hæftet kan læses og benyttes som ekstra information, da kurset 
primært vil være praktisk. Bagerst i hæftet er der et par skemaer 
til brug for træningen.
Undervisningen er bygget op ud fra et 8-ugers Mindfulness 
baseret kognitiv terapi (MBCT) program. MBCT er baseret på Jon 
Kabat-Zinn’s Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR).  
Undervisningen er oplevelsesorienteret dvs. at du som kursist 
selv gør dig erfaringer gennem øvelserne og træningen. Der vil 
hver gang være guidede meditationer, erfaringsudveksling (ikke 
terapi), korte oplæg og vi taler ligeledes om hvordan vi kan 
bringe en meditationspraksis ind i vores hverdag og i vores 
arbejdsliv. Mindfulness meditation er mental træning på samme 
måde som fysisk træning.  

Se også F86’s hjemmeside 
Her finder du gratis meditationer du kan downloade. 
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HVAD ER MINDFULNESS MEDITATION
Mindfulness meditation handler om at være fuldt tilstede, hvor du 
er - lige nu - fra øjeblik til øjeblik. At være tilstede i nuet er en natur-
lig evne, som vi alle er i besiddelse af, og som vi alle oplever i glimt. 
Det er en evne som ofte sløves, hvorfor mange ikke oplever livets 
fulde potentiale. Gennem mindfulness meditation er det muligt at 
træne og forfine evnen til at være nærværende og opmærksom. 
Mindfulness giver os mulighed for at opleve at livet udfolder sig 
lige nu, frem for at lade os fange i fortidens hændelser og fremti-
dens bekymringer.

BAGGRUND
Mindfulness har sin oprindelse i den buddhistiske tradition som er 
mere end 2500 år gammel. Inden for den buddhistiske psykologi, 
siges det at lidelse opstår, når vi som mennesker lever et liv, hvor 
vi forsøger at undgå ubehag, samtidig med at vi stræber efter det 
positive, det behagelige. Denne strategi kan føre til en utilfredshed, 
hvor vi frem for at være i kontakt og nærværende overfor vores 
konkrete liv, er optagede af at forandre vores tilstand.

Life is What Happens To You While You’re Busy Making Other Plans 
- John Lennon
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GRUNDHOLDNINGER
I programmet opøver vi syv grundlæggende indstillinger, der er 
med til at støtte og balancere os - det handler om den måde/den 
indstilling vi møder verden og os-selv på;

• ikke-dømmende
• med tålmodighed
• åbent sind
• tillid
• ikke-stræben
• accept
• at give slip

I 2014 har Kabat-Zinn tilføjet yderligere 2 indstillinger: 
• taknemmelighed
• gavmildhed
        

 

KINDNESS
is a language which the deaf 
can hear and the blind can see.
                                                 - Mark Twain

4

FORMEL PRAKSIS
Den formelle praksis er den form de fleste traditionelt forbinder 
med meditation. En praksis hvor du bevidst sætter dig og observe-
rer nuet. Der er fire primære mindfulness meditationer: body scan, 
siddende meditation, yoga, gående meditation.

UFORMEL PRAKSIS
Den uformelle praksis indebærer at være bevidst nærværende 
overfor en hvilken for helst hverdagsaktivitet. Det kan være at vaske 
hænder, spise, tage et bad, skrælle kartofler. Aktiviteten benyttes 
som meditationsobjekt.
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BODY SCAN
Mange af os har en tendens til at tilbringe meget tid i hovedet, 
hvilket betyder, at vi helt har glemt at lytte til kroppens signaler. 
Fornemmelser og sansninger i kroppen er den direkte vej ind i 
nuet. Ved at kontakte de fysiske fornemmelser i kroppen, kommer 
vi tilstede - når tanker om fortid og fremtid dukker op, kan vi venligt 
vende tilbage til at mærke kroppen.

SIDDENDE MEDITATION
Du sidder med en rank holdning uden at være anspændt. Dette er 
med til at støtte vores vågenhed, nærvær og værdighed. Helt en-
kelt (men ikke nemt) handler det om at være tilstede med det, der 
måtte være i et givent øjeblik. Hvis du fx benytter åndedrættet som 
objekt, kan du hver gang du forsvinder væk i tanker, nænsomt og 
venligt vende tilbage til åndedrættet.

Der trænes ligeledes i evnen til at udvide opmærksomheden med 
et bevidst og fleksibelt nærvær overfor ydre og indre oplevelser, fx. 
synsindtryk, tanker, følelser og lyde.

En måde at bringe mindfulness ind i hverdagen er at lytte opmærk-
somt. Vi er omgivet af lyde overalt, lyde der er konstante, lyde der 
kommer og går, lyde der er i forgrunden og i baggrunden, lyde der 
er samtidige. Selv hvis vi befinder os på et helt stille sted, vil der 
være lyde, stilhedens lyde.
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BEVÆGELSES-MEDITATION (YOGA)
Hvordan kan vi bringe mindfulness ind i fysiske øvelser?
Det er i al sin enkelhed en meditation, hvor vi retter opmærksom-
hed på de fysiske fornemmelser i kroppen, mens vi udfører øvelsen 
i et langsomt tempo.
Det kan måske føles lidt unaturligt at lave fysiske bevægelser i et så 
langsomt tempo, men det er vigtigt netop at gøre det i et langsomt 
tempo for at kunne give sig tid til at sanse/mærke de fysiske for-
nemmelser, der opstår i kroppen undervejs i øvelsen. 
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GÅENDE MEDITATION
Gående meditation giver også muligheder for at bringe mindful-
ness-træningen ind i hverdagen. Den gående meditation inviterer 
os til at gøre rejsen til et mål i sig selv - at vi får de oplevelser med 
os, der er på gåturen.
Når vi begynder at træne den gående meditation, vil vi gøre det i et 
langsomt tempo. Senere kan vi også bringe opmærksomhed til det 
at gå i et mere almindeligt tempo.
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BEHAGELIGE/UBEHAGELIGE OPLEVELSER
Prøv den ene uge at lægge mærke til én behagelig begivenhed 
hver dag, mens den sker. Senere, på en kalender magen til denne, 
skriver du begivenheden ned og noterer din egen oplevelse af den. 
Næste uge er du opmærksom på én ubehagelig eller belastende/
stressende begivenhed om dagen og tager notater på samme 
måde. 

DAG
Hvad oplevede du?

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Var du opmærksom på de behagelige (eller ubehagelige) følelser, mens 
du havde oplevelsen?  (Hvilke?)

Hvordan havde du det i kroppen under denne oplevelse (i detaljer)?

Hvilke tanker havde du under oplevelsen?

Hvilke tanker gør du dig, mens du skriver dette?
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DEN ”KOGNITIVE DIAMANT”
Den kognitive diamant er en model, der bruges til at undersøge 
sammenhænge mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og 
adfærd.
At blive opmærksom på sammenhængen mellem tanker, følelser, 
krop og adfærd medfører en bevidstgørelse om de forskellige 
aspekter, der kan fastholde os i uhensigtsmæssige tanke- og 
handlemønstre.
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HÅNDTERING AF UBEHAG
Den måde vi tænker om og handler på ubehag har betydning for, 
hvordan vi oplever ubehaget. Du kan ligefrem være med til at 
vedligeholde ubehaget. Her er en illustration af sammenhængen 
mellem smerte, pinagtige tanker/erindringer og uhensigtsmæssig 
vedligeholden tanker og adfærd.

Gennem træning kan vi blive opmærksomme på de uhensigtsmæs-
sige måder, som vi håndterer ubehag på. I træningen undlader vi 
at give efter for impulsen til at følge dem og i stedet blot registrere 
dem, når de dukker op. Det uhensigtsmæssige vedligeholdende 
system bliver derved erstattet af nærvær og bevidsthed om de 
indre processer, hvilket giver os mulighed for at handle på en mere 
hensigtsmæssig måde. Jf. Louise Kronstrand Nielsen.

Forsøg at
bekæmpe

Undertrykke 
følelser

Have travlt Fokusere på 
andres behov

Blive ved med at 
spørge sig selv 

hvorfor

Tilbageven-
dende negative 

tanker

Analysere
Prøve at tænke 

igennem

Undgå/flygte

Smerte 
Pinagtige tanker

Pinefulde erindringer
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MINDFULNESS OG FORSKNING
Der er meget forskning inden for mindfulness både MBSR og MBKT 
internationalt og i Danmark. Der er og bliver fortsat forsket indenfor 
områder som stress, angst, depression, cancer, smertereduktion, 
PTSD og meget andet.

“Globalt har forskning vist at MBKT kan halvere risikoen for klinisk
depression hos mennesker der tidligere har haft depressioner –
resultaterne er på højde med e�ekten af antidepressiv medicin.”
(Teasdale, Williams og Segal)

Her er nogle af de forskningsbaserede e�ekter mindfulness medita-
tion har på krop, hjerne og mentale tilstand: (Kabat-Zinn, Siegel og 
Davidson)

• Beslutninger, kreativitet og innovation
• Stresshårdfør og forandringsparathed
• Emotionel og social intelligens
• Selvindsigt og autentisitet
• Livsglæde 

Forskningen viser, at vi dels automatisk genvinder vores følel-
sesmæssige balance dels bliver bedre til at hjælpe os selv i den 
konkrete situation, når vi mediterer regelmæssigt. Det kan være 
enkelte øvelser som at have fokus på åndedrættet eller fx. sætte en 
etikette på vore tanker.

12

RÅD I FORBINDELSE MED TRÆNINGEN
Når du laver mindfulness-træning kan det være hjælpsomt at være 
opmærksom på følgende:

• Udvælg tidspunkter for træningen, hvor du kan være rimeligt ufor-
styrret.

• Gør så vidt muligt træningen til en fast del af daglige rutiner, som 
udføres på bestemte tidspunkter. Det vil ofte øge sandsynlighe-
den for, at træningen gennemføres.

• Respekter de grænser du møder undervejs både fysisk og psykisk.

• Vær opmærksom på, at mindfulness-øvelser ikke er 
  afspændingsøvelser, men øvelser i at være med det, som er. Øvel-
serne handler heller ikke om at blive tanketom. Det handler om at 
lægge mærke til sindets mønstre. 

• Opmærksomt nærvær kan læres ligesom alle andre færdigheder, 
men vi bliver aldrig ”udlært”. Den kræver tålmodig og vedholden-
de træning hele livet.
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Dag/dato

Mandag
Dato:

Tirsdag
Dato:

Onsdag
Dato:

Torsdag
Dato:

Fredag
Dato:

Lørdag
Dato:

Søndag
Dato:

Træning (ja/nej)
Hvilke, længden,
uformelle øvelser?

Bemærkninger

14

Udtalelser fra kursister (fra erfaringsudveksling i undervisningen):

• Jeg accepterede tanker og følelser og kom tilbage til åndedrættet 
– i det ene åndedrag oplevede jeg glæde og fred

• Jeg oplever mere velvære
• Jeg er mere rummelig
• Jeg mærker mig selv mere og er mere nærværende overfor mine 
børn

• Jeg har lettere ved at smile og har overskud
• Det er befriende at give slip/acceptere ubehag
• Jeg er mere tålmodig i forhold til mig selv og andre
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PRAKTISK INFORMATION:

TILMELDING:
Hvis du kunne tænke dig at blive tilmeldt mindfulness i Frederiksberg 
Kommune, skal du henvende dig til din sagsbehandler, som vil 
vurdere, om det er en mulighed for dig i dit forløb.
 
STED:
F86 – Afklaring og beskæftigelse
Center for Arbejdsrehabilitering
Finsensvej 86, 2000 Frederiksberg 
Receptionen på 2. sal. 
Undervisningen bliver afholdt i yogarummet på 1. sal (1.19). 
Vores kantine på 2. sal serverer hver dag kl. 12 lækker frokost til 15 kr.



Velkommen til Frederiksberg Jobcenter, 
F86 Afklaring og Beskæftigelse

F86
PSYKOEDUCATION
- Gruppeforløb for borgere med psykisk sårbarhed

F86 – AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE 
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING



PSYKOEDUKATION BETYDER UNDERVISNING OMKRING  
PSYKISK SYGDOM.
• Hvad skyldes mine symptomer?
• Hvordan er muligheden for at få det bedre?
• Hvad kan jeg selv gøre?
• Hvad findes der af behandling?
• Kan jeg arbejde?

Psykoedukationsforløb handler således om viden, holdninger,  
mestringsstrategier, sprog og om idéer til eventuelle behandlings- 
muligheder.
Mange oplever, at føle sig ensomme og at stå uden for fællesskabet, 
når de rammes af en psykisk lidelse. 
Formålet med kurset er, at skabe håb for en tilbagevenden til et  
arbejdsmarked eller til en uddannelse, samt til et liv, hvor sygdom 
fylder mindre. 
Du kan blive klogere på, hvordan dine behov kan blive mødt på en 
arbejdsplads, så det bliver nemmere at tro på en fremtid med job. 
Flere oplever en lettelse, ved at være sammen med andre, der kender 
til det, at være psykisk sårbar. 

PÅ F86, TILBYDES ET 7 UGERS FORLØB, HVOR DER ER FASTLAGT 
FØLGENDE TEMAER:

Stress, PTSD og belastningsreaktioner
Hvad vil det sige at have stress symptomer og hvordan bør jeg
forholde mig

Angst
Forskellige typer af angst/undgåelsesadfærd/hvad sker der ved 
angstanfald



Depression
Hvad er depression og hvordan bør jeg forholde mig

Selvtillid/Selvværd
Narrative og kognitive værktøjer  

Søvn og velvære
Hvorfor er søvn så vigtigt/hvad kan jeg gøre for at få bedre søvn/hvad 
er velvære

Psykisk sårbarhed og arbejdsmarkedet
Arbejde som en del af behandling/Er det sundt at arbejde, når jeg 
føler mig syg

Forandringer og sundhed
Hvad kræver det at lave forandringer/motivation/tilbud hos 
Sundhedscenteret 

Der er 2 faste undervisere, hvoraf mindst én vil være til stede hver 
undervisningsgang. Herudover er der indlæg fra en fysioterapeut og 
fra Frederiksberg Sundhedscenter.

Der er løbende optag i gruppen, men det forventes, at du deltager til 
alle 7 temaer, også selvom der kan være enkelte, som synes mindre 
relevante for dig.
Der er plads til 10 kursister på holdet. Såfremt du ønsker det, kan der 
laves aftale om, at du har en pårørende, eller en støtteperson med. 
Undervisningsmaterialet udleveres ved hver undervisningsgang.



Undervisningen foregår på F86, Finsensvej 86, 1. sal. 
1 gang om ugen af 2 timers varighed pr. gang.

KONTAKTINFO:
Psykiatriteamet / Center for Arbejdsrehabilitering 
Tlf.: 38 21 36 82

VED AFBUD:
Afbud skal meldes mindst 1 time inden undervisningsstart til 
receptionen: 3821 3682,
eller til myndighedssagsbehandler.
Ved udeblivelse, uden afbud, informeres sagsbehandler.



Velkommen til Frederiksberg Jobcenter, 
F86 Afklaring og Beskæftigelse

F86
RESSOURCEFORLØB I FREDERIKSBERG KOMMUNE
- ”En indsats for dig, der har brug for et særligt tilrettelagt forløb, hvis deltagelse i
arbejde skal blive en mulighed på sigt”

F86 – AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING



MÅLGRUPPE
Ressourceforløb er målrettet dig, der på grund af komplekse proble-
mer har så nedsat en arbejdsevne, at du ikke er i stand til at være på 
arbejdsmarkedet selv få timer om ugen, uden støtte. Målet er, at forlø-
bet på kortere eller længere sigt skal støtte dig til at få en tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

HVAD INDEHOLDER FORLØBET? 
Det primære fokus i et ressourceforløb er, at din arbejdsevne bliver 
udviklet gennem en konkret og aktiv indsats. Det er dit mål for til-
knytning til arbejdsmarkedet, samt rehabiliteringsteamets indstilling, 
der er styrende for, hvilke indsatser der sættes i gang. 

Et ressourceforløb vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, socia-
le tilbud, sundheds- og behandlingstilbud, der bliver kombineret og 
koordineret på tværs. Som udgangspunkt vil en  virksomhedsrettet 
indsats, fx en praktik på en virksomhed, altid være en del af dit res-
sourceforløb. 

VARIGHED
Ressourceforløb varer minimum 1 år og højst 5 år.

REHABILITERINGSPLAN
Når du er i ressourceforløb, skal der laves en rehabiliteringsplan, som 
samler alle de indsatser, du skal deltage i på tværs af kommune og 
region. Rehabiliteringsplanen hjælper dig med at have overblik over 
dit ressourceforløb og skal sikre, at der er sammenhæng mellem de 
forskellig indsatser i dit forløb. Planen skal udarbejdes i samarbejde 
med dig, og vil løbende blive tilpasset din aktuelle situation. 



KOORDINERENDE SAGSBEHANDLER
Mens du er i ressourceforløb vil du få tilknyttet en koordinerende sags-
behandler. Din koordinerende sagsbehandler skal hjælpe dig med at 
finde rundt i systemet og sikre, at der er sammenhæng i
dine indsatser, hvis du modtager indsatser fra flere forskellige steder i 
og uden for kommunen. 

Under dit ressourceforløb mødes du jævnligt med din koordinerende 
sagsbehandler som følger op på om der er behov for ændringer af din 
rehabiliteringsplan. 

HVAD FORVENTER VI AF DIG
Når du er bevilget et ressourceforløb skal du deltage i de indsatser 
som rehabiliteringsteamet har peget på og som indgår i din rehabili-
teringsplan. Derudover skal du møde til individuelle samtaler med din 
koordinerende sagsbehandler. Vi forventer, at du deltager aktivt og 
møder til de aftalte tider hos os, dine behandlere, øvrige 
relevante aktører samt eventuel arbejdsplads.

HVAD KAN DU FORVENTE AF OS
•At vi tager hensyn til dit helbred og samarbejder med sundhedssek-
toren under hele forløbet.

•At vi hjælper dig med at skabe sammenhæng i de forskellige indsat-
ser du har på tværs af kommunale og regionale afdelinger/områder.

•At vi hjælper dig med de udfordringer som du oplever i arbejds-
mæssige sammenhænge, og tilbyder dig relevant støtte i forhold til 
at håndtere dine udfordringer.

•At vi undervejs vejleder dig om økonomiske fordele og konsekven-
ser, hvis der sker ændringer af din indtægt som følge af, at du kom-
mer i arbejde.

•At vi dokumenterer de erfaringer, som vi sammen med dig får under 
forløbet omkring dine behov for støtte i forhold til, at kunne indgå på 
arbejdsmarkedet og fastholde beskæftigelse fremover.



KONTAKTOPLYSNINGER:
Hvis du har spørgsmål vedrørende ressourceforløb i Frederiksberg 
Kommune, er du velkommen til at kontakte:

Ressourceteamet på telefonnummer 38 21 36 82.

F86 - afklaring og beskæftigelse
Finsensvej 86, 2th
2000 Frederiksberg 

Tlf: 3821 3682



Velkommen til Frederiksberg Jobcenter, 
F86 Afklaring og Beskæftigelse

SMÅJOB
– HVORDAN KAN DU TJENE EKSTRA VED SIDEN AF DIN RES-

SOURCEFORLØBSYDELSE?

F86 – AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING



Hvis du er i ressourceforløb, kan du tjene penge/have en lønindtægt ved siden af din ressource-for-
løbsydelse. Du kan få udbetalt fra 400 kr. og op efter ekstra om måneden udover din ressour-cefor-
løbsydelse.
Det kan du, hvis du kommer i et småjob, som er et deltidsarbejde fra 2 til 15 timer om ugen. Hvis du 
får løn ved siden af ressourceforløbsydelse, bliver der trukket 30% af din lønindtægt fra i ressource-
forløbsydelse (hvis lønindtægten ikke overstiger 14.116 kr. om måneden). 

EKSEMPEL 1
Camilla gør rent i et kontorfællesskab i 2 ordinære løntimer om ugen hver fredag eftermiddag. 
Camilla får ressourceforløbsydelse som forsørger.
Camilla får udbetalt 437 kr. mere om måneden efter SKAT.
Camilla har i alt 11.038 kr. at leve for om måneden. Før hun fik ordinære løntimer, havde hun 
10.601 kr. at leve for om måneden. 

EKSEMPEL 2
Bjarke klargør biler og andet materiel i 10 ordinære løntimer om ugen i en institution for voksne 
handicappede. 
Bjarke får udbetalt 2.177 kr. mere om måneden efter SKAT.
Bjarke har i alt 12.778 kr. at leve for om måneden. Før Bjarke fik ordinære løntimer, havde han 
10.601 kr. at leve for om måneden. 

EKSEMPEL 3
Anders arbejder på et malerværksted i 5 ordinære løntimer om ugen i kommunens Vej og Park 
afdeling. 
Anders får ressourceforløbsydelse som ikke forsørger.
Anders får udbetalt 1.089 kr. mere om måneden efter SKAT.
Anders har i alt 9.413 kr. at leve for om måneden. Før Anders fik ordinære løntimer, havde han 
8.324 kr. at leve for om måneden. 

Det er individuelt, hvad man får udbetalt i ydelse og løn. Hvis du gerne vil vide, hvordan en evt. 
lønindtægt vil påvirke din økonomi, kan din koordinerende sagsbehandler hjælpe dig med at 
kontakte Ydelsescenteret.  

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan du kan komme i et småjob, kan du tale med din sags-
be-handler. 
Du kan bl. a. blive henvist til SMÅJOB JAGTKLUB, hvor du kan:
• Få mere at vide om, indenfor hvilke fagområder er det lettest at få et småjob, samt hvilke 
virksomheder mangler arbejdskraft,
• Få mere at vide om, hvordan Jobcenteret kan støtte dig i, at du får et småjob på trods dine 
udfordringer,
• Få mere at vide om, hvordan man kan kombinere ordinære løntimer med praktik, samt
• Få hjælp til at ansøge om et småjob.



TILBUD TIL PERSONER RAMT AF HJERNERYSTELSE

F86 - AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING

Velkommen til Frederiksberg Jobcenter, 
F86 Afklaring og Beskæftigelse

F86
- Et mestringstilbud til sygemeldte borgere i Frederiksberg kommune



TILBUD TIL PERSONER RAMT AF HJERNERYSTELSE

GENEREL INTRODUKTION TIL TILBUDDET
Vores mestringstilbud til personer ramt af hjernerystelse er en del af F86’s 
mestringstilbud til sygemeldte borgere. 

Et mestringstilbud er en indsats, der kan være medvirkende til at understøtte 
bedring af sygdom og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Mestringstilbud 
foregår sideløbende med behandling i det etablerede behandlingssystem. 
Alle vores mestringstilbud sigter mod at øge egen handlekompetence i 
forhold til at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet. 

Dette tilbud er specielt til personer ramt af hjernerystelse, og er sammensat 
af vores mindfulnessinstruktør og vores 2 fysioterapeuter. Det er sammensat 
ud fra den viden der foreligger omkring hjernerystelse, og den erfaring vores 
undervisere har på området. Det er ikke et behandlingstilbud, og derfor skal 
man som deltager selv være opmærksom på, hvordan ens hoved og krop 
reagerer. 

FORLØBET
Forløbet starter med en visitationssamtale med en af fysioterapeuterne hvor I 
i fællesskab sammensætter de komponenter af tilbuddet som passer dig. 

Vi tilbyder:
•  Åndedrætstræning, hold
•  Gradueret pulstræning, individuelt 
•  Individuel vejledning ved fysioterapeut

I aftaler, hvordan du kan komme i gang med tilbuddet og hvilke dage du 
f.eks. skal komme og lave gradueret træning, om det er relevant at deltage i 
åndedrætstræning og/eller få konkret vejledning i forhold til opstart af praktik 
eller job.

At deltage i dette tilbud kan samtidig give anledning til at møde ligesindede, 
der også er påvirket af hjernerystelse. 

Er du ramt af hjernerystelse og tænker at dette tilbud kunne være noget for 
dig, skal du tale med din sagsbehandler, som vil vurdere om det er en 
mulighed for dig i dit forløb.



GRADUERET PULSTRÆNING
Gradueret pulstræning anbefales af Hjernerystelsesforeningen og har i flere 
studier vist, at kunne hjælpe på symptomer efter hjernerystelse. Pulstræn-
ingen menes at have en positiv indvirkning på blodtilførslen til  hjernen.

Træning og aktiviteter der får pulsen op, kan være svære at komme i gang 
med, pga. de symptomer man kan opleve, når pulsen stiger. Men med 
gradueret pulstræning opstartes træningen på et niveau, hvor man kan 
komme stille og roligt i gang, og på en måde hvor man ikke oplever at 
symptomerne forværres under træningen. 

Træningen opstartes de antal gange om ugen, som man kan holde til og 
justeres over tid op til ca. 5-6 gange om ugen. Tidsmæssigt er man i gang 
10 min. til at starte med, og dette øges i takt med en foreskrevet protokol og 
hvordan man tåler træningen.  

Træningen foregår som udgangspunkt på cykel eller løbebånd med  
hældning og opstartes blidt og kontrolleret. Under træningen måles pulsen 
og man skal holde sig indenfor en pulszone under træningen. 

Træningen foregår i motionsrummet på F86 i rolige rammer, hvor man møder 
op og bliver sat i gang med træningen sammen med en fysioterapeut.

Fysioterapeuterne Kenneth W. Andersen og Kim Norby står for den gradueret 
pulstræning.

Yderligere information om gradueret pulstræning kan findes på hjernerystel-
sesforeningens hjemmeside:  
https://hjernerystelsesforeningen.dk/gradueret-pulstraening/

ÅNDEDRÆTSTRÆNING, HOLD
- Åndedrættet er afgørende for kroppens evne til at hele!

På dette hold vil du blive introduceret til vejrtræknings-, afspændings- og 
kropsbevidsthedsøvelser, som kan afhjælpe symptomer efter hjernerystelse. 
I et roligt tempo tilpasset dit niveau, vil vi lave enkle fysiske øvelser og ånde-
drætsøvelser og du vil blive guidet i afspænding.  
Alt dette er med til at styrke det autonome nervesystem og hjælpe kroppen 
til at genfinde sin balance.

Efter forløbet vil du være i stand til på egen hånd at lave de øvelser, der giver 
dig den bedste oplevede effekt. 



Som udgangspunkt kan du tilmeldes op til 8 gange. Men forlængelse er 
muligt, såfremt det er i overensstemmelse med din plan lagt med din 
sagsbehandler. 

Du vil få mere af vide til din visitationssamtale. 

INDIVIDUEL VEJLEDNING VED FYSIOTERAPEUT
Fysioterapeuten tilbyder individuel vejledning omkring forskellige emner og 
mestringsredskaber:

•   Hovedpinedagbog
•   Aktivitetsdagbog
•   Undervisning i symptomregulering
•   Valg af aktiviteter
•   Søvn
•   Op- og nedtursmønstre
•   Den kognitive pyramide
•   Hjernetræthed
•   Drømme og mål

Derudover lægger vi en plan for skånebehov og tiltag for tilbagevenden til 
daglige aktiviteter samt genoptagelse af arbejde, når dette kommer på tale.

PRAKTISK INFORMATION
Det er vigtigt, at du meddeler eventuel sygdom og fravær før din mødetid til 
receptionen på tlf: 3821 3682 
Vores kantine på 2. sal serverer hver dag kl. 12 lækker frokost til 15 kr. 

HER FINDER DU OS
F86 - afklaring og beskæftigelse Finsensvej 86 

2000 Frederiksberg

Tlf.: 3821 3682

Tilbuddet har lokaler på 1. sal th.
Receptionen finder du på 2. sal th.



Fakta om nytteindsats
Hvad er nytteindsats?
Nytteindsats er samfundsmæssige opgaver, der ellers ikke vil blive udført og 
som har umiddelbar værdi for samfundet.

Hvorfor?
•	 For at give dig mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab, mens du venter 

på at få et job eller på at påbegynde den uddannelse, du har søgt ind på.
•	 Fordi det er vigtigt at bevare fokus i forhold til at søge job på ordinære vilkår 
•	 Fordi du skal arbejde for samfundet for din ydelse

Hvor?
Nytteindsatsen udføres kun hos offentlige arbejdsgivere.

Hvornår og hvor længe?
30 timer pr. uge.
Hvert enkelt tilbud varer 13 uger.
Tilbuddet starter altid den først kommende mandag

Er der andre tilbud?
Ja, du fritages for nytteindsatsen, hvis du har fundet – og i forvejen har fået  
godkendt en virksomhedspraktik eller job med løntilskud. 

Praktisk
Hvis du bliver syg, skal du straks kontakte den arbejdsplads, hvor du er i  
nyttenindsats. Fravær følger de almindelige regler for andre ansatte.
Fravær uden afbud betragtes som udeblivelse og har indflydelse på din ydelse.

November 2017



F86
VIRKSOMHEDSPRAKTIK
- Forløbet der kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet

Velkommen til Frederiksberg Jobcenter, 
F86 Afklaring og Beskæftigelse

F86 – AFKLARING OG BESKÆFTIGELSE
CENTER FOR ARBEJDSREHABILITERING



FORLØB
I et virksomhedspraktikforløb kan vi sammensætte et praktikforløb til 
dig, der er sygemeldt, og som har brug for at styrke
dine arbejdsmæssige kompetencer inden du skal tilbage på arbejds-
markedet. Under praktikforløbet vil du kunne prøve kræfter med 
forskellige arbejdsfunktioner, samt få mulighed for at øge din arbejds-
tid gradvist.

Praktikforløbet foregår på en virksomhed og vil typisk vare 8 -12 uger. 
Før praktikforløbet bliver du tilknyttet en fast rådgiver på F86, som 
følger dig igennem hele forløbet, og kommer på besøg på 
praktikstedet.

Forløbet tilrettelægges individuelt ud fra dine skånebehov, og sam-
men med din rådgiver lægger I en plan for, hvad du skal arbejde frem 
imod under praktikforløbet.

Din praktik kan være indenfor en branche du allerede kender, eller et 
nyt område. 
Vi arbejder ud fra vores virksomhedspraktiklister, hvor vi vil finde en 
virksomhedspraktikplads til dig. Listerne har udgangspunkt i brancher, 
hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder – herunder detailhandel, 
transport, lager, rengøring, køkken/kantine, pleje og omsorg samt 
bygge og anlæg. Du har også mulighed for selv, at søge efter en 
virksomhedspraktik, indenfor de første 14. dage, hvil-ket vil øge dine 
muligheder for at få en virksomhedspraktik, inden-for netop det områ-
de du ønsker dig.

I særlige situationer kan forløbet foregå på et af vores 
produktionsværksteder på F86, hvilket du kan få nærmere information 
om til din første samtale.



PRAKTIKPERIODE
Typisk 8 - 12 uger.

TIMETAL
Op til fuld tid. Optrapningsplan tilrettelægges individuelt.

HVOR
Privat eller offentlig virksomhed.

HVORDAN KAN DU ELLERS FORBEREDE DIG
For at vi hurtigt kan lave det bedste match mellem dig og en mulig 
virksomhed er det vigtigt, at vi får nogle informationer fra dig. 
Vi vil derfor bede dig om at medbringe dit CV til den første 
individuelle samtale med din rådgiver. Såfremt du ikke har et CV kan vi 
være behjælpelige med dette her på F86.  Derudover er det vigtigt, at 
du gør dig nogle overvejelser om dine egne forventninger til et 
kommende praktikforløb.
 
AFSLUTNING
Hen mod afslutningen på dit praktikforløb kan du blive tilmeldt forskel-
lige workshops på F86 omkring CV skrivning, ansøgninger, 
jobsamtalen mv.

Din virksomhedspraktik afsluttes med en kort skrivelse, der beskriver 
dit forløb, dine arbejdsopgaver og arbejdstid i praktikken og hvordan 
du selv ser dit arbejdsmarkedsperspektiv. Du har ved afslutningen af 
dit forløb, mulighed for i samarbejde med din rådgiver, at blive tilmeldt 
’Klar til job’, hvor du sammen med vores rekrutteringspartner, kan blive 
matchet ledige jobs, videreformidle dit CV/ansøgning og den vej igen-
nem blive hjulpet på vej i jobsøgningsfasen. 



STED
F86 – Afklaring og Beskæftigelse 
Center for Arbejdsrehabilitering
Henvendelse: Finsensvej 86, 2 sal i receptionen.

ANDET
Det er vigtigt, at du meddeler eventuel sygdom og fravær før din mø-
detid til receptionen på tlf.: 38 21 36 82
Vores kantine på 2. sal serverer hver dag lækker frokost til 12 kr.


