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Juni 2020 

I RAR Sydjylland var vi ikke i tvivl 
efter nedlukningen den 12. marts: 
Kan vi være med til, at krisen også 
bliver startskud til at give både be-
skæftigede og ledige nye kompe-
tencer, som efterspørges aktuelt og 
i den nære fremtid, så er det dét, vi 
skal. 
 
Heldigvis havde vi erfarin-
gerne med den sydjyske model  
Modellen er baseret på et tæt sam-
arbejde mellem arbejdsmarkedets 
parter. Et samarbejde som også har 
vist sit værd under Corona-krisen. 
Fra at opkvalificere til mangelom-
råder fik vi hurtigt vendt modellen 
til opkvalificering af beskæftigede 
som alternativ til hjemsendelse og 
afskedigelser. Bedre kendt som CO-
VID-19-forløb. 

Det krævede omstilling fra kurser 
med fysisk fremmøde til online-
kurser, hvilket lykkedes på kort tid 
med en meget målrettet indsats fra 
vores VEU-konsulenter og uddan-
nelsesinstitutionerne. Meget stor 
ros for dette arbejde!  

Tilsvarende har vi i RAR Sydjylland 
løbende godkendt online-kurser 
som supplement til kurserne på 
den ordinære positivliste for den 
regionale uddannelsespulje. For at 
holde fast i en meget høj grad af 
målrettethed i indsatsen, har vi 
holdt fast i de grundlæggende krite-
rier for positivlisten, men alligevel 
er det blevet til 58 online-kurser.  

Senest har satsningen på opkvalifi-
cering vist sin værdi i forbindelse 
med Billund lufthavn, hvor antallet 

af afskedigelser er reduceret ved 
at sende de ansatte på efterud-
dannelse med VEU-godtgørelse 
og bl.a. midler fra de overens-
komstaftalte kompetencefonde. 

- - men der skal mere til 
Det har desværre ikke forhindret, 
at mange er blevet hårdt ramt af 
ledighed. Der er tilmeldt yderli-
gere 4.600 ledige siden nedluk-
ningen. Vi har med de gennem-
førte initiativer bidraget til, at no-
gen kan vende tilbage til virksom-
hederne med nye kompetencer til 
gavn for dem selv og deres ar-
bejdsplads. Det står dog klart, at 
der skal mere til.  

Det er derfor yderst positivt, at 
Regeringen har fremlagt sit op-
kvalificeringudspil. Det vil kunne 
give det nødvendige løft i kvalifi-
kationer, sikre virksomhedernes 
konkurrenceevne, og være med til 
at afhjælpe den mangel på fag-
lærte, som stadig er et alvorligt 
problem, når vi ser længere frem. 

Der er stadig jobåbninger 
I den seneste uge er antallet af til-
meldte ledige faldet med 800 
personer. Det tyder på, at der så 
småt kommer gang i beskæftigel-
sen igen. RAR Sydjylland vil fort-
sat have opmærksomhed på, hvor 
jobbene opstår, og om den efter-
spurgte kvalificerede arbejdskraft 
er til rådighed.  

Et af de områder hvor der i for-
bindelse med genåbningen er 
ekstra jobåbninger er inden for 

Sydjylland genåbner til en ny situation, men opkva-
lificering er stadig vejen frem 
 
 
 
 
 
      
 
      
 
  

Fra ufaglært til faglært 

rengøring og hygiejne. Vi har kon-
taktet bl.a. Kommunerne (KKR) og 
Regionsrådet med henblik på at af-
dække behovet for kvalificeret ar-
bejdskraft og opkvalicering.   

Nethandlen er vokset eksplosivt 
med større efterspørgsel indenfor 
"lager og varetransport" til følge, 
og senest hørte vi Dansk Byggeris 
formand, Michael Mathiasen, ud-
tale i radioen, at de har travlt som 
aldrig før. 

Et tredje eksempel på jobåbninger 
er inden for social- og sundheds-
området. Trods krisen er et hold 
klar til at begynde den ordinære 
uddannelse, som beskrevet på næ-
ste side.  

Nedlukningen af beskæftigelses-
indsatsen i jobcentrene og a-kas-
serne forhindrede ikke jobcentrene 
i at opretholde kontakten til de le-
dige. Det er der kommet nogle 
spændende erfaringer ud af, som 
også er uddybet på side 2. 

Med venlig hilsen 
Marita Geinitz  
RAR Sydjylland 
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I februar fortalte vi om det tvær-
koordinerede samarbejde i ar-
bejdsgruppen mellem kommuner-
ne Billund, Vejen, Esbjerg, Fanø 
samt SOSU Esbjerg, FOA og RAR 
Sydjylland. Arbejdsgruppen i-
gangsatte projektet SOSU Start i 
starten af 2020 for at sikre varme 
kompetente hænder til at passe på 
de ældre og syge i fremtiden. Pro-
jektet er netop afsluttet, og 26 le-
dige er blevet ansat som elever i 
kommunerne med fuld løn fra 
start! 

Corona skabte usikkerhed  
Siden januar har deltagerne i for-
løbet være skiftevis i skole i Es-
bjerg og praktik på plejecentrene i 
kommunerne. Midtvejs i forløbet 
ramte krisen os i Danmark, hvilket 
betød hjemsendelse af deltagerne, 
lige som de skulle ud i den sidste 
og længste praktikperiode.  

Det hele endte dog godt, da ar-
bejdsgiverne valgte at køre videre 
med projektet. SOSU Esbjerg bak-
kede op ved at udbyde et virtuelt 
forløb for at fastholdte deltagerne, 
mens de var hjemsendt fra pleje-
centrene. 

Arbejdsgiverne jubler 
Arbejdsgruppen har evalueret 
projektet, og der er stor ros til alle 
parter – ikke mindst de dygtige 
elever, der nu er startet på uddan-
nelse.  

”Alt i alt et rigtig godt projekt, der 
har givet os ”guldkorn” at rekrut-
tere til SOSU-uddannelserne” – 
siger Jonna, uddannelseskonsu-
lent i Esbjerg Kommune. 

SOSU Start 2.0 
På baggrund af resultaterne har 
arbejdsgruppen besluttet at fort-
sætte samarbejdet om et nyt pro-
jekt, der starter op i januar 2021. 
Det lover godt for fremtiden! 

 

 

Mange jobcentre har opretholdt 
kontakten til borgerne under den 
delvise suspendering af beskæfti-
gelsesindsatsen pga. COVID-19. 
 
Èt af de jobcentre er Jobcenter 
Tønder.  Prioriteringen har været 
for det første, at alle nyledige 
skulle kontaktes for alle målgrup-
per. Derefter har der været kon-
takt til de borgere, der var ledige 
inden suspenderingen. 
 
Tilfredshed fra de ledige 
Områdeleder for arbejdsmarked i 
Jobcenter Tønder, Kirsten Paysen 
Johansson, udtaler, at ”de mange 
nyledige dagpengemodtagere 
har været meget glade for at blive 
kontaktet af jobcentret”.  
 
Størstedelen af kontakten er fore-
gået via telefon, hvor borgeren har 
modtaget et brev i E-boks om, at 
de ville blive kontaktet telefonisk. 
På trods af, at det har været frivil-
ligt for den ledige at have kontakt 
til jobcentret, har Jobcenter Tøn-
der stort set kun fået positive til-
bagemeldinger.  
 
For dagpengemodtagerne har 
samtalen indeholdt generel råd og  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSU Start – en succes på trods af Corona 

Læs mere om RAR Sydjylland 

Med det stigende antal ældre i befolkningen bliver der brug for flere SOSU-
hjælpere og assistenter i fremtiden. 

 

Jobcentrene opretholdt kontakten til bor-
gerne 

vejledning, sparring til CV samt 
fokus på rekruttering og jobåb-
ninger. 
 
De aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere har haft mere 
kontakt med jobcentret end de 
havde før suspenderingen. ”For 
mange aktivitetsparate ledige 
har vi været den eneste kontakt, 
da mange ikke har et stort net-
værk”, udtaler Kirsten Paysen. 
 
Rekruttering og jobåbnin-
ger 
For at kunne matche de mange 
jobparate nyledige til job, har 
virksomhedskonsulenter kon-
taktet alle virksomheder i Tønder 
med henblik på afdækning af nu-
værende samt fremtidige behov.     
 
Igangsættelse af indsats 
Der er nu fuld gang i jobcentret i 
Tønder igen. Alle medarbejdere 
er mødt fysisk ind på arbejde, og 
indsatser både inden for det virk-
somhedsrettede og opkvalifice-
ring kan igangsættes igen. 

 

https://rar-bm.dk/rar-sydjylland/



