8 ugers opkvaliﬁceringsforløb
hvor job eller praktik formidles af
KHRS eller tredje part
Forløbet er målrettet integrationsborgere med sproglige udfordringer.
Udover det indledende afklaringsforløb samt jobformidling til slut, indeholder forløbet et 6 ugers teoretisk opkvaliﬁceringsforløb, hvor AOF
står for brancherettet danskundervisning kombineret med vores
e-lærings platform E-asylearn.
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Formålet med forløbet
Formålet med forløbet er at opkvaliﬁcere integrationsborgere for
derefter at hjælpe dem hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Forløbet
indledes med en screeningssamtale, der har til formål at afklare
kompetencer og ressourcer hos den enkelte borger, samt at få lavet en
forventningsafstemning, så borgeren, når forløbet er slut, kan matches
med det rigtige job.

Virksomhedsmentor
Under forløbet stiller KHRS en virksomhedsmentor til rådighed, der
typisk også er supervisor indenfor det område hvor borgeren afklares
og opkvaliﬁceres til. Mentorbistanden består af ugentlige opfølgningsmøder evt. med en repræsentant for virksomheden, hvor borgeren er i
praktik.

Forløbet
1 uges intro- og afklaringsforløb:
Grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarkedف
- lønforhold
- skat
- NemID og MitID
Individuel screeningssamtale
- Kompetence- og ressourceafklaring
- Personlig og kompetenceafklaring
- Udarbejdelse af CV
6 ugers teoretisk og praktisk opkvaliﬁcering:
Brancherettet danskundervisning hos AOF via E-asylearn
1 uges jobformidling:
Brancherettet jobformidling men henblik på praktik,
løntilskud eller ordinær stilling hos KHRS eller tredjepart
danskundervisning hos AOF via E-asylearn

Målsætninger
Borgeren bliver afklaret i forhold til faglige, uddannelsesmæssige og
personlige kompetencer og ressourcer. Afklaring af borgerens
erhvervserfaring, helbredsmæssige tilstand, sproglige kompetencer,
samt ønsker til job og evt. videre uddannelse.
Borgeren bliver gennem forløbet opkvaliﬁceret sprogligt og praktisk,
således at vedkommende er i stand til at varetage et ordinært job efter
forløbets afslutning.
Borgeren får en individuelt tilpasset indsats, med ugentlige
opfølgningsmøder ude i virksomheden, understøttet af en
virksomhedsmentor, der samtidig forestår sidemandsoplæring af
borgeren.
Borgeren opnår, efter endt forløb, et øget indblik i hvordan det danske
arbejdsmarked fungerer, samt kendskab til hverdagen på en dansk
arbejdsplads.
Borgeren får afprøvet forskellige arbejdsfunktioner og evt.
arbejdsområder, med henblik på at sikre det bedste jobmatch, ved
forløbets afslutning.
Borgeren er efter endt forløb sikret opfølgende møder, hjælp og
feedback fra virksomhedsmentoren.

Kontakt KHRS Academy for tilmelding til dette forløb
og mere information om vores andre forløb og kursuspakker på

khrsacademy.dk

