Case beskrivelser – Randers Kommune 3

Introduktion
Rummelig imidt arbejder for at få midtjyske borgere på kanten af arbejdsmarkedet
tilbage i job. Selvom dette er vores overordnede mål, kan de indsatser og aktiviteter,
der er udviklet under Rummelig imidt, ligeledes føre andre positive effekter med sig
end blot beskæftigelse.
Nedenstående case-beskrivelses skabelon er udfærdiget med henblik på at indfange
og beskrive diversiteten i de resultater, jeres projekt har opnået for forskellige
borgere. I bedes derfor udfylde fire stk. skabeloner for fire forskellige borgere, der har
været en del af jeres projekt. Her er det meningen, at I skal finde fire så forskellige
case-personer som muligt, hvorfor det ikke nødvendigvis bør være fire borgere, som
har opnået beskæftigelse efter projektdeltagelse.
Case-beskrivelserne skal bidrage til den fortælling og de resultater, der ligger uden for
de officielle måltal og skal ligeledes bidrage til forståelse af, at initiativer og indsatser
kan have forskellige effekter på forskellige borgere af forskellige årsager. Casebeskrivelserne skal forsøge at belyse, hvordan og hvorfor projektdeltagelsen havde
positive effekter for nogle borgere og hvorfor andre borgere muligvis havde
udfordringer, der medførte, at projektdeltagelsen havde mindre positive resultater.
Skemaet udfyldes så konkret og fyldestgørende som muligt, og alle case-personer
holdes anonymt, hvorfor disse ikke bør angives ved navn.
/Rummelig imidt

BESKRIVELSE AF CASE-PERSON X

Borgeren er fra 1976. Hun har folkeskolens afgangseksamen som højeste
uddannelsesniveau, og hun har erhvervserfaring inden for landbrugsmedhjælper og inden
for rengøring. Hun lider af nakke/skulder-spændinger samt depression og angst. Hun blev
visiteret til fleksjob 2000.

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET

Borgeren har fra 01.04.2000 – 31.03.2017 været ansat i fleksjob som rengøringsmedhjælp
i børnehave i puljejob. I okt. 2016 blev hun opsagt pga. omlægning af arbejdsopgaver på
arbejdspladsen. Hun er ansat nuværende i fleksjob i en supermarkedskæde, 01.06.2018.
I ledighedsperioden har hun deltaget i jobværksted hver uge (= individuel opfølgning og
håndholdt støtte ifht. jobsøgning).

BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET

Borgeren har deltaget i praktik forud for sin ansættelse hos supermarkedskæden –
hvorefter hun bliver ansat i fleksjob.
Jobværksted og praktik har været stærkt medvirkende til nuværende job.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER

Borgeren har skånehensyn, der ligger til grund for hendes visitation til fleksjob. Hendes
skånebehov og udfordringer i et job er, at hun skal have nedsat tid, fordi hun ikke må have
opgaver, der belaster hendes nakke og skulder. Hendes opgaver skal derfor findes i
enkelte og overskuelige opgaver.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

Hos supermarkedskæden løser hun opgaver som butiksmedhjælper, rengøring af
frokoststue, personaletoilet samt gulvvask og aftørring ved kasseapparaterne. Alle
sammen opgaver, hun kan bidrage af også senere hen, hvis hun vil skifte job i fremtiden –
der er kommet flere opgaver på end kun rengøring, som hun startede ud med i sit første
fleksjob.

