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Tilbud til Jobcentre: Arbejdspakker  
Dansk Fibromyalgi-Forening (DFF); Landsforeningen af Fleks- og 
Skånejobbere (LAFS) og Konsulenthuset Cranil 

Hvordan kan vi samarbejde om ledige fleksjobbere med henblik på at 
forandre perspektiv, øge motivation og handlekraft i retning mod job?  
 

En stor gruppe af ledige fleksjobbere er ofte almindeligt velfungerende mennesker, der uforskyldt 
er ramt af sygdom og/eller ulykker, der alvorligt påvirker deres livssituation, hverdagen og deres 
relationer til den nære familie og venner. Det kan som konsekvens være et stort indgreb i det 
enkelte menneskes liv samt i livsvilkår og identitet. Alvorlige diagnoser og kroniske smerter 
påvirker også belastningen på den mentale habitus og øger yderligere presset på psykiske 
udfordringer som stress, angst og depression.  Mødet med et offentligt system og møder med 
store tværfaglige rehabiliteringsteams, jobcentres a- til z-forløb virker overvældende, 
uoverskueligt og magtesløst.  

Hvordan kan vi samarbejde om at forandre dette perspektiv, øge motivation og handlekraft i 
retning mod fleksjob? Hvordan kan v bidrage til at forandre psykisk sårbarhed til større robusthed? 
Hvordan kan vi samarbejde om at styrke menneskers tro på, at man kan klare at have et job på 
trods af ændrede livsvilkår?  

Projekt Joballiancen 
På baggrund af viden og erfaringer har vi udviklet og beskrevet et forløb opdelt i arbejdspakker, 
der er baseret på Projekt Joballiancens konceptudvikling og praktiske erfaringer med samarbejde 
med jobcentre om målgruppen af ledige borgere. Arbejdspakkerne retter sig til jobcentre, 
fagforeninger og andre med interesse for beskæftigelsesområdet med henblik på at få indspark, 
ny viden og inspiration til at arbejde fremadrettet med ledige borgere.  

Projekt Joballiancen er et projekt finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR) og blev gennemført af LAFS og DFF i 2015-2017 som et målrettet videns- og praksisforløb 
for ledige borgere med henblik på fleksjob og for jobcenter-konsulenter. Yderligere oplysninger og 
handlingsorienteret evalueringsrapport findes på foreningernes hjemmesider eller ved 
henvendelse.   

Det samlede forløb varetages af flere organisationer, der har hver deres kompetencer. Det er 
muligt at sammensætte sit eget forløb med de antal forløb, der er behov for. Vi tilbyder også en 
dialog med jer om, hvordan det bedst og mest hensigtsmæssigt kan gribes an. Hvert enkelt forløb 
tilmelder du dig særskilt.  
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Tilbud til Jobcentre 

 De 3 første tilbud henvises der til med et direkte link til Konsulenthuset Cranil, som selv tager sig af 
tilmeldingsprocedure mv.  

 Pakke 4, 5 og 6 henviser til DFF’s kursus-virke. 
 Pakke 7 henviser direkte til LAFS.  

 

1  Oplæg og case-sparring   
Beskrivelse  1. Viden om angst, stress og 

depression samt det at leve med 
kronisk sygdom og smerter ift. at 
håndtere at være i job. Om 
erkendelse og accept af ændrede 
livsmuligheder. 

2. Sparring på et emne fra 
hverdagspraksis i samarbejde med 
borgere med fokus på at undersøge 
metodiske greb i det konkrete 
samarbejde, at finde nye veje til 
gavn for borger og jobkonsulent.  

3. Sparring med fokus på det 
fremadrettede, at skabe relationer 
og mestre balancen mellem at 
skåne og skubbe borger i retning af 
job eller pension.  

4 timer  

Teorier / 
metoder  

Forskningsbaseret forandrings-, 
resiliens- og mestringsteorier.  
 

Efter aftale  

Undervisere Henriette Cranil, cand.psych. Efter aftale 
Kompetencer 10 års erfaring fra 

beskæftigelsesområdet. Cranil arbejder 
ud fra et solidt fagligt og metodisk 
fundament med fokus på det konkrete 
samarbejde. 
 

Efter aftale  

Målgruppe Jobcentre, fagforeninger og andre med 
interesse for beskæftigelsesområdet. 

Efter aftale  

 
E-mail: henriette@cranil.dk   
Telefon: 28 70 50 85  

2  Individuel casesparring - Jobcentre  
Beskrivelse Konkret individuel sparring på en case 

eller et udfordrende borger- 
samarbejde eller kompleks 
problemstilling. I casesparringen 
undersøges nye veje i borger- 
samarbejdet, nye metodiske greb og 
muligheder. Målet er, at 

4 timer  
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jobkonsulent/sagsbehandler går fra 
sparringen med ny viden og inspiration.  

Teorier / 
metoder  

Forandrings-, resiliens- og mestrings- 
teorier.  
 

Efter aftale 

Undervisere Henriette Cranil, cand.psych. Efter aftale 
Kompetencer 10 års erfaring fra 

beskæftigelsesområdet. Cranil arbejder 
ud fra et solidt fagligt og metodisk 
fundament med fokus på det konkrete 
samarbejde. 
 

Efter aftale  

Målgruppe Jobcentre, fagforeninger og andre med 
interesse for beskæftigelsesområdet. 

Efter aftale  

 E-mail: henriette@cranil.dk   
Telefon: 28 70 50 85 

 

3  Borgerrettet kursus  
Beskrivelse Kursus med fokus på:  

 Hjælpeværktøjer til erkendelse og 
accept af ny livssituation, styrke 
selvtillid, ændre retning ift. job.  

 At forebygge stress i nye 
situationer, øge ejerskabet af 
processen mod job, styrke 
handlekraften og opnå øget 
mestring af hverdagen og det at 
fungere i job.  

 Kursusforløb, der retter sig mod 
ledige borgere 

1 time x antal 
jobkonsulent  
(max deltager-
antal: 8 pr. 
kursus) 

Teorier / 
metoder  

Forskningsbaserede forandrings-, 
resiliens- og mestringsteorier.  
 

Efter aftale 

Undervisere Henriette Cranil, cand.psych. Efter aftale 
Kompetencer 10 års erfaring fra 

beskæftigelsesområdet. Cranil arbejder 
ud fra et solidt fagligt og metodisk 
fundament med fokus på det konkrete 
samarbejde. 
 

 

Målgruppe Jobcentre, fagforeninger og andre med 
interesse for beskæftigelsesområdet. 

Efter aftale 

 E-mail: henriette@cranil.dk   
Telefon: 28 70 50 85 

 

4 Talent-workshop   
Beskrivelse Gruppe og individuel coaching, 

afsøgning af konkrete muligheder, 
narrative fortællinger og 
succeshistorier, netværksopbygning, 

4 timer 
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opsamling og løsning af udfordringer 
og barrierer.  

Teorier / 
metoder  

Forskningsbaserede forandrings-, 
resiliens- og mestringsteorier.  
Styrkebaseret coaching 
 

Efter aftale 

Undervisere Judi Olsen  Efter aftale 
Kompetencer Judi Olsen har mere end 20 års erfaring 

med praksisnær ledelse og 
projektledelse fra det private 
erhvervsliv, offentlig forvaltning, 
uddannelsesinstitutioner, faglige 
organisationer og patient-
organisationer. Omdrejningspunktet 
for Judi Olsen er forandrings- og 
kapacitetsopbygning – både hos det 
enkelte menneske og i organisationer. 
Judi Olsen er bl.a. certificeret diplom-
coach i somatisk psykologi. 

Efter aftale  

Målgruppe Ledige fleksjobbere Efter aftale  
   
5  Talentbegrebet og hvordan man 

arbejder med det i praksis 
 

 Hovedtanken bag den narrative 
metode er, at der ikke findes én sand 
historie, men utallige mulige historier, 
et menneske kan fortælle om sit liv. 
Igennem den narrative tilgang skabes i 
fællesskab alternative historier om den 
enkelte, som giver et nyt perspektiv på 
fortid, nutid og fremtid. 

8 timer 

Teorier / 
metoder  

Narrative teorier, styrkebaseret 
coaching 
  

Efter aftale 

Undervisere Judi Olsen Efter aftale 
Kompetencer Judi Olsen har mere end 20 års erfaring 

med praksisnær ledelse og 
projektledelse fra det private 
erhvervsliv, offentlig forvaltning, 
uddannelsesinstitutioner, faglige 
organisationer og patient-
organisationer. Omdrejningspunktet 
for Judi Olsen er forandrings- og 
kapacitetsopbygning – både hos det 
enkelte menneske og i organisationer. 
Judi Olsen er bl.a. certificeret diplom-
coach i somatisk psykologi. 

Efter aftale  

Målgruppe Jobkonsulenter  Efter aftale  
 E-mail: jo@fibromyalgi.dk  
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Telefon: 22366340 
6  Målrettet Jobsøgning - kursus  
Beskrivelse  Workshop med sparring og spejling af 

jobsøgning.  
Efter aftale  

Teorier / 
metoder  

Hands-on-vejledning og rådgivning  
Konkrete teknikker og samtaletræning. 

Efter aftale  

Undervisere LAFS  Efter aftale  
Kompetencer Mere end 30 års erfaring med 

vejledning og rådgivning. 
Efter aftale  

Målgruppe Ledige fleksjobbere Efter aftale  
 E-mail: jo@fibromyalgi.dk 

Telefon: 22366340 
 

7  Ret & pligt og det gode samarbejde – 
kursus 

 

Beskrivelse Rådgivning og vejledning vedr. 
lovgivning, muligheder mv.  

Efter aftale  

Undervisere LAFS Efter aftale  
Kompetencer Mere end 30 års erfaring med 

vejledning og rådgivning.  
Efter aftale  

Målgruppe Ledige borgere og fleksjobbere Efter aftale  
 E-mail: hr@lafs.dk  

 
 

 


