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April 2022 

Invationen i Ukraine vil også sætte sig spor på  
arbejdsmarkedet   

Endnu kan vi ikke se  virkningen 
af situationen i Ukraine i over-
vågningen af arbejdsmarkedet, 
men det kommer vi til. Finans-
ministeriet forventer at væksten i 
år bliver beskåret, og at ledighe-
den bliver højere end forventet.  

Usikkerheden om den nærmeste 
fremtid havde vi også oppe at 
vende på Rådets netop afholdte 
strategiseminar. Det skal imidler-
tid gå meget galt, før vi er ude af 
den nuværende mangelsituation. 
Derfor var det stadig hoved-
temaet. Vi skal dog være forbe-
redt på, at selv et mindre alvorligt 
forløb kan ramme de enkelte 
brancher og virksomheder meget 
forskelligt. Heldigvis er 
udgangspunktet en dansk økono-
mi i god form. 

Positivlisten er opdateret og 
klar til udfordringerne på det 
sydjyske arbejdsmarked 

Med hjælp fra Rådets baggrunds-
grupper, jobcentrene, a-kasser og 
ikke mindst uddannelsesinstitutio-
nerne er vi klar med en ny liste 
tilpasset virksomhedernes behov 
for opkvalificering. Med listen er vi 
godt forberedt på den opkvalifi-
cering af ledige til brancheskift, 
som kan blive nødvendigt pga. stop 
for eksport til Rusland og/eller 
prisstigninger på råstoffer. Andre 
brancher inden for eks. grøn energi 
kan omvendt få brug for ekstra 
medarbejdere med de rette kom-
petencer. 

Job-VEU-modellen er stadig 
RAR Sydjyllands grundmodel 
for indsatsen  

På Rådets strategiseminar havde vi 
lejlighed til at komme tættere på to 
Job-VEU-cases inden for hhv. 
SOSU og tagdækkerbranchen. Det 
var opløftende at høre, hvordan 
forløbene er med til at give bran-
cheskiftere og også ledige længere 
væk fra arbejdsmarkedet en ny 
chance for job inden for områder 
med alvorlig mangel på arbejds-
kraft. Det tager tid at opbygge og få 
samarbejdet mellem alle deltagere 
etableret, men efterfølgende høster 
alle stor fordel af indsatsen. På side 
2 kan du læse mere om de to 
projekter.  

Vi mødes gerne med de 
kommunale udvalg med 
ansvar for beskæftigelsesom-
rådet 

Gode resultater i beskæftigelses-
indsatsen forudsætter et godt 

samarbejde, og derfor vil vi tage 
initiativ til et møde med 
formændene for de kommunale 
udvalg med ansvar for beskæftigel-
sesområdet.  Det vil være et godt 
afsæt for samarbejdet om beskæf-
tigelsesindsatsen i den nye RAR-
periode. 

En RAR-periode er slut og en 
ny begynder   

Rådets martsmøde var det sidste i 
denne RAR-periode. Til juni 
konstitueres RAR Sydjylland på 
ny, og vi er klar til perioden 2022-
26. En af de første opgaver for det 
nye råd bliver vedtagelse af en 
strategi- og handleplan for det 
kommende år med udgangspunkt i 
de drøftelser vi har haft på vores 
strategiseminar.  

Med venlig hilsen 

Jens Gaarde Gad  
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To succesrige eksempler på Job-VEU-forløb i 
Sydjylland til inspiration 

De to cases blev præsenteret på RAR Sydjyllands strategiseminar den 16. marts 2022 

Social- og sundheds-
forløbene 

SOSU-forløbene har afsæt i 
RAR Sydjyllands SOSU-tema-
dag i 2019, hvor tre arbejds-
grupper blev nedsat i de geo-
grafiske områder vest, øst og 
syd 
I de tre arbejdsgrupper er kommu-
nerne som arbejdsgivere, jobcentre-
ne, FOA og SOSU-skolerne repræ-
senteret. Opgaven er at iværksætte 
initiativer og projekter, som kan 
understøtte kommunerne med at 
rekruttere kommende SOSU-assi-
stenter og SOSU-hjælpere.  

Det har frem til i dag resulteret 
i 9 Job-VEU-projekter, inde-
holdende 18 kurser, som har 
løftet 239 deltagere ind i bran-
chen som SOSU-elever. 
Vest-arbejdsgruppen begyndte med 
et projekt for arbejdsmarkedspara-
te, men har siden udvidet målgrup-
pen i projekter som ”Bliv klar til 
SOSU” og ”SOSU, sprog og kultur”. 

Succesen bygger på et nært sam-
arbejde mellem alle aktører og på en 
grundig screening og forventnings-
afstemning af borgerne, der delta-
ger. På indledende informations-
møder møder borgere, som kunne 
være interesserede i SOSU-området, 
SOSU-skole, jobcenter, arbejdsgive-
re og FOA. Der følges op med sam-
taler med fokus på forventninger, 
baggrund, motivation, dansk- og 
matematik-kundskaber samt behov 
for støtte, der munder ud i indi-
viduelle aftaler. 

Erfaringen er, at når først parterne 
er enige, og samarbejdet mellem 
jobcentre, a-kasser og SOSU-skolen 
er på plads, så er de efterfølgende 
forløb langt lettere at gennemføre.    
  

Phønix-projektet 
– tagdækkere  

Projektet blev sat i gang af 
Phønix Tag Materialer, som 
efterfølgende indgik en Jobser-
viceaftale med AMK Syd og fik 
kontakt til jobcentre.  
Projektet er baseret på Phønix Tag 
Materialers aftaler med et stort 
antal tagdækkervirksomheder om 
praktikpladser og efterfølgende job i 
virksomhederne. I traineeforløbet 
indledes med virksomhedspraktik 
så arbejdsgiver og trainee får afkla-
ret, om det er det rette match. Her-
efter fortsættes med skiftevis sko-
leophold og praktik i virksomheden. 
I alt ca. 3 måneder, hvor der ud over 
det faglige er vægt på personlig ud-
vikling og teambuilding. Efter for-
løbet er der mulighed for både job 

som ufaglært tagdækker og at gå 
videre med uddannelsen til faglært. 
Der er krav til interesse for jobbet, et 
godt fysisk helbred og at kunne tåle 
højder, men ikke til 02 i matematik 
og dansk.  
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