Forberedelse - Jobsamtale i det intensiverede kontaktforløb for dagpengemodtagere
Data
CPR

Dato for jobsamtale

Navn

Sammenlagt
ledighed

Alder

FVUtest

RKV

☐ Mellem 30 og

Aktivering efter 26
uger

☐
☐ Under 30 år

Aktivering efter 13
uger

50 år
Over 50 år

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Vurder om der skal
gives uddannelsespålæg, hvis under 25
år
Evt. bemærkning:

Ja

__________ uger

Falduge:

Lovpligtig aktivering
er gennemført

☐

Falduge:

Fritaget for aktivering

☐

Ikke relevant

☐

Dato for afgivelse:
Frist for svar:

Nej
Ikke relevant
Ja

Evt. bemærkning:

Nej
Ikke relevant

CV og Min Plan

Uddannelsesniveau

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ufaglært
Erhvervsuddannelse
Forældet erhvervsuddannelse (5 år)
Erhvervsuddannelse + kort videregående
Kort videregående

Hvilke behov/muligheder kunne der evt. være for
uddannelse under ledighed?
Eller for iværksættelse af virksomhedsrettet
aktivering?

Mellemlang- eller lang videregående

Søger job som:
Kommentarer til CV på
jobnet:
Kommentarer til Min
Plan:

JobKon
Beskeder?
Kommentarer
til Joblog:
Er
forberedelsesskemaet
udfyldt?

Antal & spredning af de søgte
stillinger
Kvalitet af personligt CV &
ansøgning
☒ Nej Bed den ledige om at udfylde skemaet inden næste samtale, hvis det stadig er tilgængeligt på jobnet.
Resultat

☐ Ja

Hvilke elementer
af besvarelsen
skal drøftes i
samtalen?

☐ Øvrige dagpengemodtagere
☐ I risiko for langtidsledighed

Jobunivers
Aktuelle
muligheder?

Andet der skal drøftes i samtalen

Notater til match
Dato for
jobsamtale

Navn

Baggrund…
Siden sidst…
Opfølgning på jobsøgning
Det er aftalt at du som a søger x, som b søger y og som c søger z
Det er aftalt, at du søger som ….. hos …. (slettes hvis ikke der henvises til et konkret job).
CV på jobnet er fyldestgørende. / Det er aftalt at der tilføjes eller ændres
Vi har talt om tilbud (eller evt. uddannelsesmuligheder)... Tilbud skal senest være sat i gang i uge.
Til næste gang aftaler vi, at du / Jobcentret … og du kan læse referatet af vores møde i dag i Min Plan på jobnet.
Det er aftalt, at du hurtigst muligt og senest 7 dage inden, selvbooker vores næste samtale, som skal finde sted
senest dd-mm-åååå.
Dialogen omkring forberedelsesskemaet skal kommenteres i match minimum ved første (eller anden) samtale
og igen senere fx til fællessamtalen 5. eller 6. samtale. Begrund i den forbindelse også valg af indsatsspor.

Vurdering af tilbudsspor
Tilbudsspor 1 (Dem, vi ikke skal røre ved)
Tilbudsspor 2 (Dem, vi skal have lidt mere snor i)
Tilbudsspor 3 (Dem, der skal have en fokuseret indsats)
Begrundelse for valg af tilbudsspor:

☐
☐
☐

