
Casebeskrivelse 2 – Holstebro Kommune

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. Case-
beskrivelserne 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borgeren er en ung mand på 29 år, der siden han fyldte 18 år, har været på offentlig 
forsørgelse. Borgeren er på uddannelseshjælp. 
Borgeren har ADD samt aspergers-syndrom. Borgeren har lettere nedsat kognitiv funktion 
samt fysisk handicap. Qua sine fysiske problemer er det nødvendigt med stillesiddende 
arbejde. Han har svært ved at være i sammenhænge, hvor der er mange mennesker. Han 
har en lav stresstærskel og udtrættes hurtigt. Borgeren har tidligere gennemført STU på 
Uddannelsescenter Mariebjerg og er herigennem visiteret til projektet.  

Borgeren har inden deltagelse i projekt JobKurs været tilknyttet UngeEnheden i Holstebro, 
og herigennem deltaget i flere forskellige beskæftigelsesrettede tilbud, afprøvninger, 
udredninger mm siden han fyldte 18 år. Det har været svært at afklare borgeren, da han er 
kompleks i sin sammensætning af fysisk/psykiske og kognitive udfordringer. 
Inden deltagelse i Projekt JobKurs har han afsluttet en 3-årig STU på Mariebjerg. 
Borgeren har igennem projekt JobKurs fået etableret praktik i en elektronikvirksomhed i 
Holstebro. 
Formålet med praktikken har været at erhvervsafklare borgeren i forhold til fremtidig 
beskæftigelse. 
I praktikken har borgeren arbejdet med at blive selvstændig i løsningen af forskellige 
opgaver, opnå tryghed ved - samt få et tilhørsforhold til det, at gå på arbejde. 
Elektronikvirksomheden er en mellemstor virksomhed i Holstebro.  
Virksomheden er i kort afstand til offentlig transport (borgeren kommer med bus fra den 
by, han bor i), hvilket har stor betydning for borgerens virke i praktikken.  
Borgeren udtrættes hurtigt pga. sit fysiske handicap, hvis han skal gå langt. 
Virksomheden blev valgt, da der var et match mellem borgerens ønske om at arbejde på et 
lager, de skånehensyn han har brug for, og det virksomheden kunne tilbyde. 
I virksomheden har borgeren fået lavet sin egen arbejdsplads på lageret, hvor der kun er få 
andre medarbejdere til stede, og hvor der slet ingen kundekontakt er.  
Borgeren har arbejdsopgaver, der kan laves siddende (med mulighed for at veksle imellem 
at sidde og stå, hvis han ønsker det, eller har brug for det). 
Borgeren må være iklædt eget tøj frem for arbejdstøj, og endvidere må han høre musik, 
imens han arbejder (for at skærme sig selv). 
Borgeren har mulighed for at holde pause efter behov og kan spise frokost alene, hvis han 
ønsker det.  
 
 



   
 
BESKRIVELSE AF RESULTATER – KORTSIGTET 
 
 
 
 
BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Borgeren har for første gang gennemført en længerevarende praktik, hvor der har været 
stabilt fremmøde og dermed givet grobund for at kunne udvikle og erhvervsafklare. 
Forløbet har været etableret med en gennemgående person (socialfaglig arbejdskonsulent 
– SAK), som har fungeret som mentor, arbejdsmarkedskonsulent og koordinerende 
sagsbehandler. 
Projektet har skabt grobund for, at borgeren nu er tilbudt et fleksjob i 
elektronikvirksomheden. Borgeren indstilles derfor til tværfaglig vurdering hos 
kommunens rehabiliterinsteam, der ved mødet vurderer, at borgeren kan tilkendes 
fleksjob, og dermed kan takke ja til jobbet tilbudt i elektronikvirksomheden. 
Borgeren blev ansat som fleksjobber pr. 1. september 2020. 

Borgeren ansættes som fleksjobber i elektronikvirksomhed pr. 1. september 2020. 

Forløbet blev etableret allerede imens, borgeren var i gang med sin STU. Her blev 
praktikken aftalt i et samarbejde mellem virksomhed, borgeren og socialfaglig 
arbejdskonsulent fra projektet. 
Succesen har utvivlsomt ligget i den gode relation, baggrundskendskabet til borgeren og 
virksomhedens goodwill i forhold til at skabe en arbejdsfunktion, der matcher ham. 
Forløbet har været håndholdt, struktureret og overskueligt med mulighed for afprøvning 
af opgaveløsning og antal arbejdstimer. 


