
KOMMUNIKATION MED KVINDER I OPKVALIFICERING 
 

Når en kvinde visiteres til Send Flere Krydderiers opkvalificering, bliver hun indkaldt til møde med Send Flere 

Krydderiers socialrådgiver. Det første møde har til formål at sikre et godt udgangspunkt for det videre 

samarbejde. På mødet afdækkes kvindens erfaringer (uddannelsesniveau og erhverv) samt sociale- og 

sundhedsmæssige forhold. Med afsæt i klarlæggelse af kvindens motivation, ønsker, kompetencer, 

muligheder og skånehensyn, tilrettelægges i samarbejde med borgeren og ud fra en faglig vurdering en 

individuel plan for hendes beskæftigelsesrettet opkvalificering.  

 

 
Kære Huda,  
 
Du er blevet henvist til opkvalificeringsforløb her på Indvandrer Kvindecentret og Send Flere Krydderier i 
perioden 0.04.04.2022 frem til 31.09.10.2022 
 
På baggrund af den henvisning, vil jeg gerne invitere dig til møde hos mig her i Send Flere Krydderier:  
 

Mandag d. 2. maj 2020 klokken 10.00 
Adressen er: Send Flere Krydderier, Nørrebrogade 208, 2200 KBH N 

 
Ved samtalen vil vi tale om din aktuelle situation, dine udviklingsmål, og sammen lave en ugeplan for de 
aktiviteter, som du skal deltage i.  
 
Hvis du har din Jobplan fra Jobcentret og Nemid, må du meget gerne medbringe det til samtalen. 
 
Hvis du har nogle spørgsmål, skulle blive syg, eller af anden årsag ikke vil kunne møde op til mødet, bedes 
du ringe på telefon: 41 95 31 53.  
 
skal du kontakte jobcenteret på 82 56 56 82 ml kl. 08-09, såfremt du skulle blive syg på dagen for mødet 
eller af anden årsag ikke kan møde op.  
 
Jeg glæder mig meget til at se dig. 
 
Mange hilsner 
 
Christina Stærk 
Socialrådgiver 
 

  



LOG 
For alle kvinder, der deltager i Send Flere Krydderiers opkvalificering, etableres, der en log med grunddata, 

kontaktoplysninger samt både socialrådgiverens og køkkenchefens observationer i forhold til den 

beskæftigelsesmæssige progression. Socialrådgiveren og køkkenchefen vurderer løbende kvinderne ud fra 

følgende parametre:  

 

 Ressource- og kompetenceafklaring 
 Kompetence-, ressource- og kapacitetsopbygning 
 Mestring og motivation 
 Praktik- og/eller jobrettet vejledning og socialfaglig støtte 
 Arbejdsidentitet og beskæftigelse 
 Virksomhedsbesøg og aftaler om praktikforløb 
 CV- og jobansøgningsforløb, samt støtte til jobsamtaler 

 

Observationerne bruges til at sikre kvinderne det bedst mulige forløb, ligesom de bruges som udgangspunkt 

for de afsluttende progressionsrapporter til jobcentret.  

Stamdata og kontaktoplysningsskema 

 
Navn 
 
Mobil 
 
Forløb start 
 
Forløb slut 
 
Sagsbehandlers navn 
 
Sagsbehandlers mobil 
 
Sagsbehandlers mail 
 
Dato for opfølgende samtale kvinde og sagsbehandler 
 
Dato for midtvejsstatus 
 
Dato for progressionsrapport ved ophør 
 
Mål for beskæftigelsesindsatsen 
 
Helbred 
 
Særlige aftaler/opgaver 

 

 

 



UGEPLAN  

Alle kvinder tilbydes individuelt tilrettelagte ugeplaner alt efter, hvor mange timer, de er visiterede, kvindens 

konkrete udviklingsmål og selvfølgelig med hensyntagen til skånebehov og øvrige beskæftigelsesrettede 

aktiviteter. 

Eksempel på ugeskema 

 

 Mandag:  Køkken, Send Flere Krydderier, Union 10-13: 3 timer 

 Tirsdag: Motion & Sundhed, Union 11-13 + Køkken, Send Flere Krydderier, Union 13-15: 4 timer 

 Onsdag: ingen aktivitet 

 Torsdag: Fællesmøde, Nørrebrohallen 10-12: 2 timer 

 Fredag: Køkken, Send Flere Krydderier, Union 10-13: 3 timer 

I alt: 12 timer 

 

Husk at melde afbud 

Det er helt afgørende, at kvinderne melder afbud, hvis de er syge eller ikke kan komme af en anden årsag. 

Det er vigtigt for hele indsatsens progression, men også vigtigt, fordi socialrådgiveren skal melde tilbage til 

sagsbehandleren, hvis kvinderne ikke dukker op. Hvis det ikke er meldt korrekt, så risikere kvinderne at blive 

trukket i deres kontanthjælp, hvilket kan have enorme konsekvenser for dem.  

 

 

Hvis du er syg eller ikke kan komme af andre årsager, er det meget vigtigt, at du melder afbud. Det du skal gøre er: 

Ring til Jobcentret 82 56 56 82 og oplys om fraværet.  Ring til socialrådgiver på  tlf. 41 95 31 53. 

Adresse til ”Send Flere Krydderier, Union”: Nørre Allé 7, 2200 København N. 

Adresse til ”Send Flere Krydderier, Nørrebrohallen”: Nørrebrogade 208, 2200 København N  

Motion & Sundhed, Adresse: Nørre Allé 7, 2200 København – Foreningen Shahrazad 

Hvis du skulle have været til motion ring eller skriv også sms til Suzzane på tlf. 60 63 84 03.  

 

 

 

 

 

 



De obligatoriske samtaler 

På baggrund af Send Flere Krydderiers lange erfaring med beskæftigelsesrettet opkvalificering ved vi, at 

borgerne i gennemsnit har behov for samtaler med den socialfaglige koordinator 1-2 gange hver anden uge. 

Derudover har alle borgere tre obligatoriske samtaler; En samtale ved opstart og en ved afslutning, hvor 

borgerens generelle trivsel og progression måles. Dette gøres dels ud fra Københavns Kommunes egne 

udviklingsmål, men også ud fra progressionsmålingsværktøjet FIP, der er udviklet af VIVE, og som anvendes 

til måling af flygtninges og indvandreres arbejdsmarkedsparathed, og som Send Flere Krydderier derfor 

finder særligt velegnet til at måle progression for netop denne målgruppe. I FIP opereres der med følgende 

hovedkategorier af indikatorer: 1. Sociale kompetencer, 2. Personlige kompetencer, 3. Faglige kompetencer, 

4. Selvtillid og målrettethed, 5. Helbred, 6. Sprog samt 7. Jobsøgning og engagement. Læs mere om FIP her. 

 

Nedenstående model viser de obligatoriske samtaler, hvor den beskæftigelsesmæssige progression 

monitoreres og måles. Modellen viser samtalefrekvensen ved et 26 ugers forløb. Dette justeres selvfølgelig i 

forhold til varigheden af forløbet.  

 

 

 

De obligatoriske samtaler danner grundlaget for at monitorere og sikre, at borgerne opnår de ønskede 

progressioner i forhold til fremadrettet beskæftigelse og sikre, at der opnås de forventede resultater i 

forhold til indsatsens øvrige parametre. På samme tid giver samtalerne også mulighed for at justere målene 

undervejs, hvis der er særlige områder, hvor man bør intensivere opkvalificeringen.  

https://www.vive.dk/media/pure/6802/946500

