
Råderummet
-Jobrettet sparring og mulighed for vikar-
timer

Det særlige ved Råderummet er, at 
her kan sparring, undervisning og 
arbejdstimer kombineres. Det vil sige 
at Råderummet giver mulighed for 
erhvervsrettet sparring, undervisning 
og / eller ordinære arbejdstimer. 

Praktiske oplysninger

AOF Nord Daghøjskolen
Tinghusgade 3
9400 Nørresundby
Tlf.: 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk

Kursusstart
Der er løbende optag.
For at sikre at Råderummet er det rigtige 
for dig, kommer du til en samtale, inden 
du starter - ring og aftal en tid hos Helle 
Mølgaard Pedersen på telefon 21 47 18 43.
mail: hp@aofnord.dk

Betingelser for deltagelse
Du skal være helt eller delvis ledig og have 
en aftale med Jobcentret, Anden Aktør 
eller kommunen om, at du kan deltage på 
Råderummet.

Hvis du altid går i andres fodspor,  
kommer du aldrig foran. 

Hvis du gør, som du altid har 
gjort, så får du også, hvad du 

altid har fået.  



Det handler om kontakter til arbejdsmarkedet Undervisningen på Råderummet er  
tilrettelagt sådan, at man altid kan forlade 
Råderummet for at tage arbejdstimer, når der 
f.eks. telefoneres vikarjobs ind. Der er mulighed 
for at opkvalificere sig inden for følgende  
områder:
• arbejdsmarkedskendskab
• kommunikation, psykologi og pædagogik
• it-værksted
• motion og sund kost
• intro til FVU-dansk

 

Mødetiden på Råderummet er  
mandag til torsdag kl. 8.00 - 13.15 og fredag kl. 8.00 - 12.00. De dage, du even-
tuelt er i arbejde, er mødetiden på Råderummet bestemt af din arbejdstid.

Arbejdsformen på Råderummet veksler mellem fælles undervisning og  
individuelt arbejde, og der tages udgangspunkt i, hvad den enkelte  
har behov for.

Inden du starter på Råderummet inviteres du til en samtale. Formålet med 
samtalen er at aftale dine mål med dit Råderumsforløb. 
Målene udarbejdes i samarbejde mellem dig og kursuslederen og tager udgang-
spunkt i dine ønsker og behov i forhold til faglige kvalifikationer og personlige 
kompetencer.  

Personlig jobrettet sparring i forhold til arbejdsmarkedet: 
• På Råderummet har du mulighed for at modtage individuel sparring i at  

arbejde hen mod et eller flere mål for fremtiden i forhold til fast arbejde,  
ordinær uddannelse, omskoling eller eventuel brancheskift.  

• Du får inspiration til jobsøgning, der tager udgangspunkt i dine styrker og res-
sourcer.

• Du får mulighed for at blive afklaret om egne ressourcer og muligheder bl.a via 
en Person Profil Analyse (PPA)

• Du får inspiration og støtte til at søge jobs og vælge uddannelse, f.eks via korte 
praktikforløb.

 
• have vikartimer eller deltidsarbejde 
   samtidig med, at du på Råderummet kan  
   deltagere i undervisning og sparring 

• få hjælp til at skaffe vikarjobs til  
  overenskomstmæssig løn og optjening af  
  ordinære timer indenfor børnepasnings-    
  området: Pædagog, pædagogmedhjælper.  
  Serviceområder:  køkkenmedarbejder,  
  rengøringssassistent. Eller under- 
  visningssområdet: Folkeskolelærer,  
  voksenunderviser, instruktør eller aften 
  skolelærer

• erfaringsudveksle med og blive inspireret 
  af andre deltagere og målrette din job 
  søgning til netop dit brancheområde.

   Dit forløb på Råderummet tager udgangspunkt i din konkrete situation, og vi 
udarbejder sammen en målrettet plan for dit forløb.

Råderummet giver dig også mulighed for at:


