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KOMPETENCE-
VÆRKSTEDET

Opkvalificering og jobrettet sparring

En mulighed for dig, som gerne vil arbejde med 
faglig og personlig udvikling samtidig med, at du får 

individuel sparring og kreative indspark.

Kursusstart
Der er løbende optag. For at sikre, at Kompetenceværkstedet er 
det rigtige for dig, ringer vi til dig og aftaler startsamtale, når vi 
har modtaget henvisningspapirer fra din rådgiver. 

Betingelser for deltagelse
Du skal være ledig og have indgået en aftale med din rådgiver om, 
at du kan deltage på Kompetenceværkstedet.



Det handler om dig  
og din fremtid
Dit forløb på Kompetenceværkstedet 
tager udgangspunkt i, hvor du er og 
hvor du gerne vil hen.

Personlig sparring og  
individuel vejledning

• På Kompetenceværkstedet arbejder 
du tæt sammen med din vejleder om 
de læringsmål, du har. 

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

• Du får individuel sparring på dine 
ansøgninger.

• Du får inspiration og støtte i forhold til 
din videre vej mod arbejdsmarkedet.

• Du får mulighed for individuel  
vejledning ift. job eller uddannelse. 

Kompetenceværkstedet giver 
dig også mulighed for at:

• Afprøve forskellige typer af jobs  
gennem praktikker.

• Indgå i tæt netværk med andre, som 
også er søgende i forhold til jobs og/
eller uddannelse.

• Søge videre på uddannelser indenfor 
de brancheområder, som i disse og de 
kommende år kommer til at mangle 
arbejdskraft.  

• Indgå i netværk med ”Os i Tinghus-
gade”, som udgøres af personale og 
deltagere. 

Undervisningen på Kompetence- 
værkstedet er tilrettelagt som en 
kombination af praksis og teori. 
Der er mulighed for at opkvalificere sig 
indenfor følgende områder:

• Arbejdsmarkedskendskab
• Samfundskendskab
• IT 
• FVU dansk
• FVU matematik
• Kreativitet
• Kommunikation
• Sund livsstil
• Personlig udvikling
• Jobsøgning
m.m.

Mødetiden på Kompetenceværkstedet
Mandag til torsdag kl. 8.00 – 13.15 og 
fredag 8.00 – 12.00. 

Arbejdsformen på Kompetence-
værkstedet veksler mellem praktisk 
arbejde i værkstederne, teoretiske 
oplæg og individuelt arbejde. Der tages 
udgangspunkt i, hvad du har brug for.

Inden du starter på Kompetence-
værkstedet inviteres du til en samtale. 
Formålet med samtalen er at vi indgår 
en aftale om de første mål, du sætter 
dig for dit forløb.  

”Hvis du 
altid går i 

andres fodspor,
Kommer du  

aldrig foran” 

”Hvo intet vover 
– keder sig 

af helvede til”


