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RAR Sydjylland er klar til genåbning af 
samfundet 

På RAR Sydjyllands møde i 
marts måned godkendte vi 
Strategi- og handleplan 2021.  
Dermed håndterer vi  fortsat 
Corona-situationen, men også  
de øvrige trends som former det 
sydjyske arbejdsmarked: Den 
grønne omstilling, digitalise-
ring og automatisering, 
manglen på faglærte og demo-
grafien, som sætter den offent-
lige sektor under pres og især 
social- og sundhedsområdet.

Antallet af tilmeldte ledige 
er allerede på vej ned igen 

Nedlukningen af samfundet før 
jul medførte en stigning af 
tilmeldte ledige frem til uge 6. 
Herefter har antallet igen været 
faldende og ligger nu på 2.242 
flere tilmeldte ledige end for et 
år siden.  

Vi kan snart være tibage på 
ledighedsniveauet før Corona, 
hvis de senarier for udviklingen 
efter Corona, som  National-
banken har offentligjort, bliver 
til virkelighed. Antallet af op-
slåede stillinger i Sydjylland er 
igen stigende. Der kan hurtigt 
blive behov for Rådets VEU-
indsats, når nye rekrutterings-
problemer skal løses med bl.a. 

målrettet opkvalificering. 

Vi har haft VEU-indsatsen  
til eftersyn og besluttet at 
fortsætte med de nuværende 
VEU-indsatsområder. Med dem 
får vi dækket udfordringerne i 
Strategi- og handleplan 2021 
godt af. En vigtig tilføjelse er 
dog den grønne omstilling som 
et ekstra perspektiv på især 
energiområdet. Det drejer sig 
bl.a.  om omstillingen fra sort til 
grøn energi i Esbjerg, som har 
betydning for det sydjyske 
arbejdsmarked. 

Job-VEU modellen har i det 
forløbne år altid været RAR 
Sydjyllands udgangspunkt i 
arbejdet med VEU-indsatsen. 
Det vil den fortsat være, og vi vil 

have større opmærksomhed på, 
hvordan vi får den i spil i bran-
cher med mange mindre virk-
somheder.  

Positivlisten for den regi-
onale uddannelsespulje pr. 
1. april er godkendt af Rådet,  og 
det glæder os, at opkvalificering 
er højt prioriteret i kommu-
nernes beskæftigelsesplaner for 
2021. Et konkret eksempel på 
opkvalificering inden for et om-
råde, hvor vi har mangelpro-
blemer er SOSU-projektet, som 
I kan læse om på side 2. 

Med venlig hilsen 

Jens Gaarde Gad 

Formand for RAR Sydjylland
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SOSU Start 2.0 skaffer igen arbejdskraft til 
SOSU-området 

 I 2020 fortalte vi om det 
vellykkede projekt SOSU Start, 
der blev sat i søen af vest-
arbejdsgruppen, der udsprang 
af RAR Sydjyllands SOSU-te-
madag i august 2019. SOSU 
Start kører nu igen i en version 
2.0, og bidrager til at sikre 
varme kompetente hænder til et 
brancheområde, der stadig op-
lever mangel på SOSU’er.  

Ny aktør med i samarbejdet 

I år er Varde Kommune indtrådt 
i samarbejdet med arbejdsgivere 
og jobcentre fra det første SOSU 
Start forløb; Billund, Esbjerg, 
Fanø og Vejen kommuner sam-
men med FOA, SOSU-skolen i 
Esbjerg og Arbejdsmarkedskon-
tor Syd. Samarbejdet om SOSU 
Start er med til at rekruttere 
flere ledige til SOSU-området i 
kommunerne gennem et særligt 
for-forløb, der klæder deltager-
ne på til at starte op på SOSU-
uddannelserne.  

”Vi er glade for at kunne være 
en del af projektet, der udvider 
vores rekrutteringsgrundlag” - 
fortæller uddannelsesleder 
Winnie Bejder Jensen fra Varde 
Kommune. 

Corona betyder tilpasnin-
ger, men ikke aflysninger   

Forløbet består, igen i år, af 
skole og praktik, inden de skal i 
gang med en SOSU-uddannelse 
i maj, hvor de vil modtage løn fra 

dag 1. Siden efterårets planlæg-
ning, har forløbet skiftet kurs et 
par gange for at efterleve re-
striktionerne på beskæftigelses- 
og uddannelsesområdet, hvilket 
også betyder, at langt det meste 
af undervisningen afvikles vir-
tuelt. 

Praktikken er udskudt, men 
SOSU-skolen i Esbjerg sikrer 
fastholdelse gennem en hånd-
holdt indsats med flere faglære-
re og mentorer tilknyttet delta-
gerne. Siden opstart har der kun 
været ét frafald.  

Nye projekter i de kommen-
de år 

Arbejdsgruppens samarbejde 
vækker stor tilfredshed hos alle 
aktører. Derfor har arbejdsgrup-
pen ikke kun dialog omkring 
SOSU Start, men også mere ge-
nerelt om, hvordan der kan re-
krutteres og opkvalificeres in-
den for SOSU-området i de 
kommende år. Her vil der bl.a. 
blive kigget på løftet fra ufaglært 
til faglært. 

”Vores arbejdsgruppe er en 
succes, fordi alle parter er 
involveret og har tæt kontakt. 
Det, at vi arbejder på tværs af 
kommunerne, sikrer også fæl-
les løsninger og  volumen, der 
skal til for at køre opkvalifi-
ceringsprojekter” - siger Arne 
Højvang, sektornæstformand 
hos FOA Vest. 

Uddannelsesløft 

De nye opkvalificeringsordnin-
ger har også haft en stor betyd-
ning for rekruttering til SOSU-
området. Særligt uddannelses-
løft, som nu er muligt inden for 
social- og sundhedshjælperud-
dannelsen og social- og sund-
hedsassistentuddannelsen, hvor 
man kan tage uddannelsen på 
110 % af dapengesatsen, har be-
tydet øget optag på SOSU-ud-
dannelserne.    

Alle opkvalificeringsordninger 
tænker arbejdsgruppen ind i 
projekter, både nu og i frem-
tiden.

 

 

Deltagere i SOSU Start 2.0 

49 ledige fra de fem kommuner 
startede op i uge 8. 

Deltagerne kommer fra forskel-
lige målgrupper i jobcentrene, 
men de fleste er dagpengemod-
tagere eller jobparate kontant-
hjælpsmodtagere. 
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