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ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET 

A-TEAMET 

http://www.jobcenter.vejle.dk/
mailto:lefka@vejle.dk


Arbejdsevne  

100 %                                                         virksomhedspraktikker                                         0 %                                      

___________________________________________________________________________ 

Ordinært ansatte/     Sygemeldte     Revalidering    Ressourceforløb     Fleksjob   Førtidspensionist i 

Selvstændige                       job m. løntilskud 

        

           

                          

            

 

 

    

 

              

Indsatsmuligheder: 

 

-Vejledning om kompensationsmuligheder  

  eksternt og internt 

- Rundbordssamtale 

 Vejledning om ergonomi og  

  sundhedsfremme 

- Bevilling af arbejdsrelaterede hjælpemidler 

- Personlig assistance.  

- A-team vurdering 

 

Indsatsmuligheder og målgrupper 
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   Handicapbegrebet 
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 Funktionsnedsættelse + Barriere = Handicap  

 Funktionsnedsættelse + Kompensation = Lige muligheder 

 

 

Handicapbegrebet er dynamisk og udvikler sig hele tiden i 

takt med det, der i øvrigt sker i samfundet. 



Lovgivning 

 

 

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats                                 

L BK nr. 415 af 24/4 2013 

Hjælpemidler, arbejdspladsindretninger: 

- § 74, fleksjob,  § 76, virksomhedspraktik, § 100, forsikrede lønmodtagere og 

selvstændige.  OBS § 77 stk. 3, personlig assistance ifm. virksomhedspraktik 

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.  

LBK nr. 727 af 07/07/2009;  

- Personlig assistance, - arbejdsmæssigt og under efter - og videreudd. 

- Job med løntilskud for  nyuddannede med et handicap 

- Fortrinsadgang til offentlige og halv offentlige stillinger 
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Hjælpemidler  

Arbejdet skal tilrettelægges så det udføres sikkerhedsmæssigt og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdstilsynet. 

Hjælpemidlet må ikke være  almindeligt forekommende på 

arbejdspladsen 
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Personlig assistance 
 

 

 

 

Bevilling på op til 20 timer pr. uge v. 37t ansættelse – ved færre timer beregnes 

forholdsmæssigt 

Funktionsnedsættelsen skal være forenelig med arbejdsopgaverne 

Timerne kan fordeles på flere assistenter/ kollegaer 

Tilskuddet / satsen er p.t. på 114,21 kr. pr. time 

Tilskuddet udbetales når arbejdsgiver anmoder om refusion en gang i kvartalet 

Længerevarende sygdom over 3 uger – bevillingen sættes i bero. 
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Der kan ydes personlig assistance til alle målgrupper  der er tilknyttet arbejdsmarkedet. 

 

Obs skånehensyn ved fleksjob  og løntilskudsjob som førtidspensionist. 
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Kan – kan ikke skema  
 

DIALOGSKEMA  
Hjælpeskema til brug ved ansøgninger om personlig assistance 

Navn: 
Cpr: 
Stilling: 
Antal arbejdstimer pr. uge: 

Ansat i fleksjob  (   )                                ”Skånejob”  (   ) 

Specielt ved fleksjob eller 
løntilskudsjob for 
førtidspensionister(”skånejob”
)  

Skånehensyn: 

 

Oversigt over arbejdsopgaver:       
x): Obs!  Min/t udfyldes ved virksomhedsbesøg / samtale med jobcentret 

 

Kan 
selvstændigt 

 

Kan med støtte           
x) 

Min/t 

 

Kan ikke 
deltage i 

 

Evt. 
bemærkninger 

Cases:  

 

-Ufaglært skizofren 

lagermedarbejder 

 

-Rejsemontør med kognitive 

problemer efter hjerneblødning 

 

-STU – elev fastansættes i BH 

 

- Servicemedarbejder med ADHD 

fastansættes efter løntilskudsjob. 



Snitflader 
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Serviceloven : § 112 – 16 

Hjælpemidler i hjemmet, kropsbårne hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og 

boligindretning 

SPSU : Specialpædagogisk støtte under uddannelse. www.spsu.dk 

           Hjælpemidler og personlig assistance under studie- praktik- og   

 lærlinge forløb 

Mentor og social mentor. 

http://www.spsu.dk/

