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Casebeskrivelse – Jobcenter Herning 4

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 casebeskrivelse-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 casepersoner som muligt, hvorfor det ikke nødvendigvis bør være fire borgere, som har opnået
beskæftigelse efter projektdeltagelse.
Casebeskrivelserne 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 casepersoner holdes anonymt, hvorfor
disse ikke bør angives ved navn.

/Rummelig imidt
BESKRIVELSE AF CASEPERSON:

Kandidaten er en iransk mand først i 30’erne, født og opvokset i en flygtningelejr. Han har PTS. Han
bor med sin kone og deres nyfødte datter i Herning. Han er meget mødestabil, selv på hans dårlige
dage, hvor hans humør dykker, og han bliver lidt indadvendt. Spørger man ind til det, svarer han, at
han er manden, og han skal forsørge sin familie. Han taler godt dansk, men mener ikke selv, at han
kan.
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BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET

Kandidaten har deltaget i flere samtaler ugentlig, jobsøgningskursus og snusepraktik hos
kommende arbejdsgiver.

BESKRIVELSE AF RESULTATER - KORTSIGTET

Kandidaten er blevet mere åben, og deltager aktivt i dialogen med kollegaer. Er hurtigt opfattende
og lærenem.

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER

Kandidaten manglende selvtillid – troen på egne evner.
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BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET

Er startet i job som kok hos lokal café efter endt praktik i køkkenet på rådhuset.

ANDET

Er der resultater eller specifikke forhold, der var afgørende for casepersonens situation, der ikke er
beskrevet i det ovenstående?

