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Oplæg til Den regionale positivliste 
 

Råderummet 
- kombinerer arbejdstimer og opkvalificering som fører til varig beskæftigelse 

 
Kompetenceudvikling af ledige med indbygget vikarjobs fører til varig beskæftigelse, når 

jobåbningerne opstår. 

Råderummet kombinerer ordinære arbejdstimer med opkvalificering til at få ledige tilbage på 

arbejdsmarkedet samtidig med at arbejdspladserne får dækket akut behov for arbejdskraft. 

Således viser den sidste opgørelse at 71 % af dagpengemodtagerne kom i arbejde, vikararbejde, 

uddannelse, rotationsforløb eller job med løntilskud efter et Råderumsforløb. 

(se bilag om Råderummet i tal fra 2018) 

Det særlige ved Råderummet er, at her kombineres arbejdstimer og undervisning dvs. at 

Råderummet er både ordinære arbejdstimer og opkvalificering. Dette giver en unik mulighed for, at 

deltagerne kan få afprøvet erhvervede kvalifikationer og kompetencer ”ude i det virkelige liv” og det 

giver gode muligheder for, at deltagernes eventuelle problemstillinger, med at udføre en 

arbejdsfunktion, kan ”tages med ind” på Råderummet og behandles dér. 

Undervisningen på Råderummet er tilrettelagt sådan, at en deltager altid kan forlade Råderummet 

for at tage arbejdstimer, når der f.eks. telefoneres vikarjobs ind. 

Kontakten til arbejdsmarkedet 

Formålet med Råderummet er at servicere arbejdspladser med midlertidig arbejdskraftreserve og 

give ledige gode muligheder for at skaffe sig direkte kontakt til arbejdspladserne og derved øge 

deres mulighed for fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette gøres ved, at Råderummet: 

• Fungerer som en slags non-profit vikarbureau, hvor virksomheder kan 
rekvirere vikarer fra time til time, f.eks. indenfor rengørings- og 
børnepasningsområdet samt andre småjobs. 
 

• Etablerer kontakt til med virksomheder med henblik på bl.a. snuse- og 
virksomhedspraktikker. 

 

• Har fokus på at planlægge aktiviteterne på Råderummet så deltagerne har 
mulighed for, både at have arbejdstimer og gøre brug af faciliteterne og 
tilbuddene på Råderummet. 

 

• Opkvalificerer efter den enkelte deltagers behov, ved at planlægge 
individuelle forløb ved hjælp af personlige handleplaner og at fællesskabet 
dyrkes i form af kollegaskab. 
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Undervisningen 

Der undervises i Personlige Kompetencer:    

1. Netværksarbejde  

2. Personlig handleplan 

3. Vejledning 

 

Og Faglige Kvalifikationer: 

4. Jobsøgning, herunder PPA  

5. Kommunikation, pædagogik og psykologi 

6.  IT-værksted 

7. Arbejdsmarkedskendskab 

8. Sundhed; motion og kost 

9. Læse/skrive værksted (FVU-niveau)  

Se bilag som uddybende omhandler de personlige og faglige kompetencer 

 

Mødetiden på Råderummet er mandag til torsdag kl. 8.00 – 13.15 og fredag kl. 8.00 – 11.45.  

De dage deltageren er i arbejde er mødetiden på Råderummet bestemt af deltagerens arbejdstid 

på det pågældende arbejdssted. Deltagerne giver Råderummet besked om hvor de arbejder. Dette 

føres i en elektronisk kalender, så det altid er muligt at se hvor den enkelte deltager er henne, når 

vedkommende ikke er på Råderummet. Der føres dagbog og ved uoplyst fravær kontaktes den 

pågældende deltager. 

 

Visitation og den personlige handleplan 

Når en ny deltager skal starte på Råderummet kommer vedkommende til en visitationssamtale. 

Denne samtale har til formål at præsentere den nye deltager for projektet og vilkårene for at være 

tilknyttet. Til visitationssamtalen planlægges Råderumsforløbet sammen med den enkelte deltager, 

i form af en personlig handleplan. Målene i den personlige handleplan tager udgangspunkt i 

deltagerens læringsbehov i forhold til faglige kvalifikationer og personlige kompetencer og der 

arbejdes løbende med den på Råderummet. 

Løbende start 
Der er løbende opstart på Råderummet og der kan starte nye deltagere hver mandag.  

Varighed 

Et forløb på Råderummet varer 6 uger, da dette er vurderet som den minimumstid, det tager at få 

etableret et virksomhedsnetværk.  

Pris: 

Ugeprisen på Råderummet er kr. 2.350,- excl. moms 

Der betales for hver påbegyndt uge og der afregnes månedsvis. 
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Bilag 

  

 

1. Råderummet i tal fra 2018 

2. Uddybning af de personlige kompetencer 

3. Uddybning af de faglige kompetencer 
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Bilag 1 - Råderummet i tal fra 2018 

Nuværende og tidligere deltagere på Råderummet 

Dagpengemodtagere 

I perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 har 83 dagpengemodtagere deltaget i et forløb på 

Råderummet.  

5 af dem afslutter først deres forløb i 2019. 

78 deltagere har således afsluttet et Råderumsforløb. Disse 78 deltagere er efter forløbet:  

• I arbejde, vikartimer, uddannelse, rotationsjob, virksomhedspraktik/løntilskud:  55 = 71% 

Fordelt således: 

I arbejde:  12 

Har vikartimer: 34 

Startet uddannelse: 3 

I rotationsjob: 4 

Virksomhedspraktik/job med løntilskud: 2 

• Øvrige deltagere: 

Efterløn:  1 

Sygemeldt:  2 

Fortsat ledig:  20 

 

Kontanthjælpsmodtagere 

I perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 har 64 kontanthjælpsmodtagere deltaget i et forløb på 

Råderummet. 11 af dem afslutter først deres forløb i 2019. 

53 deltagere har således afsluttet et Råderumsforløb. Disse 53 deltagere er efter forløbet:  

• I arbejde, vikartimer, uddannelse, rotationsjob, virksomhedspraktik/løntilskud:  26 = 49% 

Fordelt således: 

I arbejde:  7 

Har vikartimer: 11 
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Startet uddannelse: 3 

Virksomhedspraktik/job med løntilskud: 4 

Startet egen virksomhed:  1 

• Øvrige deltagere: 

Sygemeldt:   3 

Barsel:   1 

Fortsat ledig:   23 

 

 

 

 

Bilag 2 - uddybning af de personlige kompetencer 

Ad 1. Netværksarbejde 

En af de store ulemper ved at være ledig er, at man ofte kommer til at mangle såvel et personligt 

som et fagligt netværk. På Råderummet arbejdes der med denne problemstilling såvel teoretisk 

som praktisk: Der arbejdes med forståelsen og vigtigheden af netværksetablering, -vedligehold og 

-afvikling samt brugen af netværk. Deltagerne får dermed et godt udgangspunkt for at danne eget 

netværk dels på Råderummet, i form af kollegaskab, og dels ude på de arbejdspladser, hvor de er 

vikarer. Hvis en deltager ikke er i fuldt arbejde efter forløbet, vil vedkommende blive tilbudt at 

komme på Råderummets ringeliste. Ringelisten bruges, når der er flere vikarjobs end vikarer på 

Råderummet. Tidligere deltagere har således mulighed for at få tilbudt vikartimer, efter de er sluttet 

på Råderummet og herved få ”hjælp” til at fastholde deres netværk. 

Ad 2. Den personlige handleplan: 

Til visitationssamtalen aftales det hvilke specifikke lærings- og handlemål den enkelte deltager har 

med forløbet på Råderummet. Målene tager udgangspunkt i deltagerens behov i forhold til såvel 

faglige kvalifikationer som personlige kompetencer og der arbejdes løbende med dem på 

Råderummet. 

Ad 3. Vejledning: 

På Råderummet foregår der såvel gruppevis som individuel vejledning. Formålet med vejledningen 

er: 

 At få afklaret tvivlsspørgsmål i forhold til rettigheder og pligter samt konsekvenser for deltageren. 

 At give deltageren lejlighed til i fortrolighed at fremlægge planer og muligheder for fremtiden og 

at kortlægge barrierer og bearbejde de nederlag, der ofte opleves i kølvandet på ledighed. 
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Indholdet i vejledningen tager udgangspunkt i den enkeltes situation og ståsted. Personlige og 

faglige færdigheder, mangler, ønsker og realistiske valg afdækkes. 

Deltagerne vejledes med udgangspunkt i de kompetencer de allerede er i besiddelse af, med 

henblik på, at gøre dem ”bredere” branchemæssigt. 

Der lægges vægt på at få deltagerne til, så vidt muligt at påbegynde kompetencegivende 

uddannelse. Deltageren kan løbende vende tilbage til vejledning i hele forløbet. 

   

Bilag 3- uddybning af de faglige kompetencer 

Ad 4. Jobsøgning 

Fokusset i jobsøgning er at afdække deltagerens kompetencer og kvalifikationer i forhold til 

arbejdsmarkedets krav. Derefter forholdes kompetencerne og kvalifikationerne til konkrete 

jobannoncer således, at jobsøgningen har fokus på at få job frem for blot at søge job. Den enkelte 

deltager arbejder helt konkret dagligt, fra kl. 8 til 10, med jobsøgning. Her gives der individuelt 

sparring i forhold til konkrete ansøgninger, til eventuelle brancheskift og til uddannelsesmuligheder 

Som et redskab i jobsøgnings-processen anvendes Thomas International Person Profil Analyse, 

PPA. 

PPA er et værktøj, der kan give værdifuld information om en persons adfærdsmæssige stil i en 

arbejdssituation. PPA analysen tager udgangspunkt i personens egen vurdering af sig selv og 

sætter dette i system. Strukturen gør, at man kan sætte ord på personens adfærd og åbne for 

muligheder i jobmæssig sammenhæng. Analysen beskriver de adfærdsmæssige grundtræk, 

arbejdsmæssige styrker og svagheder hos den testede, ligesom den giver beskrivende tillægsord, 

der kan bruges i jobsøgningsøjemed. Udover dette kan den sige noget om, hvordan 

vedkommende agerer under pres. Den testede får såvel en mundtlig som en skriftlig 

tilbagemelding på resultatet af analysen. Den mundtlige tilbagemelding foregår som en dialog, hvor 

den testede kommenterer, stiller spørgsmål til eller korrigerer på resultatet. 

Der arbejdes løbende med CV på Jobnet og joblog. 

Ad 5. Kommunikation, samarbejde, pædagogik og psykologi: 

Kommunikation er en af nøglekompetencerne i såvel jobsøgning som i arbejdslivet. Derfor er 

kommunikation et vigtigt element på Råderummet. Der vil blive arbejdet med kommunikation dels 

ud fra en generel betragtning og dels på et personligt og konkret plan. På den måde vil deltagerne 

få mulighed for at erhverve sig, eller eventuelt, ændre uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre. 

Der arbejdes bl.a. med: aktiv lytning, feedback, assertion, konflikthåndtering, kommunikation med 

ældre m.m. 

Samarbejde er ligeledes en nøglekompetence på arbejdsmarkedet uanset hvilken brancheområde 

man er indenfor. Her handler det om at indse betydningen af fælles mål og enhed i samarbejdet, 

om visioner og styrken i gensidigheden. At kunne se hvordan de forskellige roller i et samarbejde 

spiller sammen og skaber synergi, når man baserer sit samarbejde på en vind/vind attitude og er 

parat til at dele sin viden og indsigt med andre. 
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I pædagogik og psykologi arbejdes der med pædagogiske redskaber i relation til at arbejde med 

børn eller med ældre. Deltagerne introduceres til en række pædagogiske redskaber og der 

arbejdes helt konkret med hvordan disse kan bruges i forhold til enten børn eller ældre. 

Ad 6. IT værksted 

Der arbejdes med udgangspunkt i de it kvalifikationer den enkelte deltager har. Der er således 

mulighed for at deltageren erhverver sig såvel grundlæggende viden indenfor it som mere specifik 

viden indenfor f.eks. forskellige programmer. Desuden arbejdes der med IT-udviklingen i et 

fremtidigt arbejdsmarkeds-perspektiv; f.eks. introduktion til e box, nem id m.m. 

Ad 7. Arbejdsmarkedskendskab 

Der arbejdes med de overordnede tendenser på arbejdsmarkedet; Hvad betyder den udvikling vi 

er midt i for det fremtidige arbejdsmarked? Hvilke jobåbninger og flaskehalse vil vise sig? Hvordan 

vil arbejdsstyrken se ud i årene fremover? Målet er, at deltagerne ikke lader sig begrænse af 

traditionelle idéer om jobfunktioner og -områder, men tværtimod får set deres egne muligheder så 

bredt som muligt. 

Ad 8. Sundhed; motion og kost 

Undervisningen sætter spot på forholdet mellem arbejde og kroppen, med det formål at undgå 

såvel fysisk som psykisk nedslidning. 

Der arbejdes således med sundhed, både i forhold til at arbejde med kroppen, f.eks. en 

arbejdssituation, og i forhold til kost og motion. Deltagerne på Råderummet har adgang til 

Svømmeland og motionscenter på Lerumbakken i Nørresundby. 

Ad 9. Læse/skrive værksted - herunder FVU: 

De deltagere der ønsker og har behov for FVU-dansk vil indledningsvis gennemgå en test, der 

afklarer deres standpunkt i forhold til de 4 trin i FVU’en. Tilbuddet skal ses som en mulighed for at 

deltageren kan højne egne chancer for optagelse på eventuelle ordinære uddannelser, gå i lære 

m.v. ligesom det er et vigtigt led i at afmystificere selve det at tilegne sig formelle kompetencer via 

prøver. 

Arbejdsformen på Råderummet veksler mellem fælles undervisning og individuelt arbejde. 

Pædagogikken er procesorienteret med fokus på, hvad den enkelte har behov for i øjeblikket; hvad 

enten det er opmuntring eller “et spark bagi”. Undervisningen vil typisk tage udgangspunkt i små 

teoretiske oplæg hvor fokus vil være at få omsat teorien til praksis anvendelighed. Der arbejdes 

således hele tiden hen i mod at deltagerne skal kunne foretage kvalificerede valg og formå at 

handle efter dem. 

Der udsendes skema og nyhedsbrev fra Råderummet, til den enkelte deltager, hver 3. uge. Dette 

har til formål at give deltagerne et overblik over hvad der sker på Råderummet. 

  

                                                                                                                   


