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Indsats for aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere 

 

”Samfundet tjener 122.000- 136.000 kr. 

årligt, hvis en udsat ledig kommer i job 

i mindst tre måneder” 
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Mere end 500.000 danskere lever på kanten af arbejdsmarkedet. Mange af dem 

kæmper med komplekse sociale problemer og har svært ved at finde fodfæste i 

livet, også selvom en del har rundet de 30 år. Gruppen af udsatte unge uden 

uddannelse eller job er desuden voksende, og mere end 170.000 unge mangler et 

solidt afsæt for at kunne klare sig selv. 

Gevinsten ved at yde disse borgere hjælp til selvhjælp er stor, og ikke kun for den enkelte. De 

udsatte unges manglende tilknytning koster samfundet 12-15 mia. kr. årligt, og beregninger viser, 

at samfundet tjener 122.000-136.000 kr. årligt, hvis en udsat ledig kommer i job i mindst tre 

måneder. Overskuddet hentes ved sparede overførselsindkomster, øgede skatteindtægter og 

nedgang i udgifter relateret til misbrug, kriminalitet og helbredsproblemer. 

Langsigtede investeringer kan derfor være en god forretning! 

Harlekin Job Mariagerfjord er en langsigtet investering. Et tilbud, der retter sig mod ledige 

kontanthjælpsmodtagere, der er enten aktivitetsparate eller uddannelsesparate. 

 
Nu ved vi, hvad der øger jobsandsynligheden 
Helt nye resultater fra Væksthusets Forskningscenter peger på nogle helt klare indikatorer for, hvilke 

indsatser, der kan bringe flere udsatte kontanthjælpsmodtagere videre i livet, og væk fra passiv forsørgelse 

mod et mere aktivt og selvstændigt liv. 

Der er tale om tydelige og meget positive resultater, og Harlekin Job Mariagerfjord ønsker derfor at 

samarbejde med Jobcentre og andre relevante aktører om at bringe endnu flere borgere videre i livet. 

Formål 
Formålet er, via en intensiv og målrettet indsats, at hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, eller 

videre fra passiv forsørgelse mod selvforsørgelse, uddannelse, ressourceforløb eller pension. 

Indhold 
Vi tilbyder korte, intensive og målrettede afklarings- og udviklingsforløb på 13 uger (med mulighed for 

forlængelse). Tilbuddet er rettet mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, men kan også bruges som 

en del af et ressourceforløb. 

 

 
Velkommen til  

HARLEKIN JOB  |  Mariagerfjord 

 Indsats for aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere 
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Forløbet er forankret i vores værkstedsbygninger på Ny Havnevej 1 i Mariager. På den anden side af vejen 

har vi busstationen, som gør det meget nemt at komme til og fra, både fra Randers, Hadsund og Hobro.  

Forløbet starter med et introduktionsforløb, hvor der gennem undervisning og praktiske aktiviteter skabes 

et overblik over borgerens kompetencer og interesser. 

 

Introduktionsforløbet starter med en samtale, hvor der arbejdes ud fra temaerne i Beskæftigelses Indikator 

Projektet (BIP). Hvis borgeren sammen med Jobcentermedarbejderen allerede har udarbejdet en BIP 

besvarelse, er det den, vi tager udgangspunkt i. 

Introduktionsforløbet tilrettelægges i samarbejde med borgeren og Jobcentermedarbejder samt evt. UU 

vejlederen. 

Der lægges en plan, hvor borgeren får lejlighed til at afprøve forskellige arbejdsfunktioner. Den enkelte 

borger får tildelt en kontaktperson, der er gennemgående i hele forløbet. 

Der foretages daglige evalueringer af indsatsen i samarbejde mellem borgeren og den enkelte 

værkstedsleder, så indsatsen hele tiden kan justeres, så den passer til den enkelte borgers forløb. 

Borgeren i centrum 
Når vi opnår succes med borgeren, er det fordi det ligger dybt i vores DNA, at borgeren er i centrum for 

egen udvikling. Et forløb i Harlekin Job Mariagerfjord starter med en individuel samtale med borgeren. 

Samtalen tager udgangspunkt i prædefinerede spørgsmål fra BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet). De 

samme spørgsmål danner udgangspunkt for de løbende, opfølgende samtaler med borgeren, og danner 

dermed grundlag for borgerens progressionsmåling. 

  

HARLEKIN JOB 

MARIAGERFJORD 
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Sund kost er vejen frem 
Vi har mange års erfaring i arbejdet med borgere i 

udsatte positioner. Mange af borgerne har mange 

udfordringer i livet, og i pakken af udfordringer er 

prioriteringen af sund kost ikke en af dem. Vi har 

erfaret, at mange af vores borgere ofte ikke har 

prioriteret af spise morgenmad, inden de møder på 

job. Det resulterer i lavt blodsukker med træthed, 

dårligt humør, dårlig indlæringsevne og manglende 

udholdendhed til følge. Derfor sørger vi altid for, at 

borgeren har mulighed for at få noget at spise lige inden opstart af dagens program. Det samme gør sig 

gældende i forhold til frokost. Her sørger vi for, at der bliver serveret en let, men sund og varieret frokost, 

som borgeren har mulighed for at købe til en meget overkommelig pris. Målet med ordningen er, at 

borgeren kan mærke reslutatet på egen krop, og dermed bliver motiveret til dels at prioritere 

morgenmaden, men også at få smurt en god madpakke. Det er en nødvendighed på langt de fleste 

arbejdspladser.  

Hjælp til jobsøgning 
Forskningsresultater viser, at 70% af kontanthjælpsmodtagerne slet ikke søger job1. Det er en udvikling, der 

skal vendes. Derfor er hjælp til jobsøgning en fast del af indsatsen i Harlekin Job Mariagerfjord. Sammen 

med borgeren afdækker vi borgerens ønsker og drømme for fremtidig beskæftigelse. Vi hjælper borgeren 

til at have et reslistisk syn på egne muligheder, og derfor bliver jobsøgningen også målrettet realistiske 

muligheder. Ud fra de løbende vurderinger af beskæftigelsesparathed hjælper vi borgeren med, på 

forskellige søgemedier, at identificere ledige jobs samt at skrive en ansøgning, og derefter tage kontakt til 

virksomheden. 

 

 
 

 
Virksomhedspraktik 
Harlekin Job Mariagerfjord har god kontakt til mange virksomheder i nærområdet. Efter et internt 

afklaringsforløb, hjælper vi borgeren med at finde en egnet praktikplads i en virksomhed. Der er mulighed 

for, mod et mindre honorar, at vi i praktikperioden holder kontakt til både borgeren og virksomheden, så 

det bliver et håndholdt forløb med minimal risiko for, at forløbvet bliver afbrudt. Vi har erfaring for, at de 

praktikker, vi har understøttet, ofte munder ud i ordinært job eller uddannelsesforløb. Men det kræver en 

tæt, løbende opfølgende kontakt fra vores interne praktikkoordinator og mentorer. 

                                                           
1 BIP indikatorer og jobsandsynlighed, januar 2017  
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Hvorfor skal du vælge Harlekin Job Mariagerfjord? 

Du skal vælge vores tilbud, fordi det er kortvarigt og effektivt. 

 

 
 

Vi yder en professionel indsats, hvor der er konstant fokus på den enkelte borgers udvikling mod næste 

skridt i livet – nemlig beskæftigelse, uddannelse, flexjob, ressourceforløb eller pension. Dog primært 

beskæftigelse. 

Det unikke ved vores tilbud til borgeren ligger i det håndholdte forløb. Et intensivt forløb, hvor vi kan 

tilpasse indsatsen til den enkelte borger fra dag til dag. 

 
 

Friluftsliv som metode til udvikling 
Fonden Hedehuset driver i øjeblikket forsøgsprojektet ”KOM MED – netværket for enestående unge”, som 

også Jobcenter Mariagerfjord anvender meget. 

Projektet bygger på midler fra Naturstyrelsen, og friluftsliv er en stor del af indsatsen.  

De hidtidige resultater fra projektet er meget entydige og positive. Friluftsliv som metode peger klart i 

retning af at være effektfuld i forhold til at bringe mennesker videre i livet. Ikke mindst udsatte 

kontanthjælpsmodtagere, som via professionel sparring og guidning får en forståelse for egne udfordringer 

– men også muligheder.  
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I Harlekin Job Mariagerfjord ønsker vi at gøre brug af de positive resultater, og vi ønsker derfor at forankre 

metoden som en del af indsatsen overfor de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som visiteres eller 

henvises til et afklaringsforløb i Harlekin Job Mariagerfjord. 

 

Værkstederne i Harlekin Job Mariagerfjord 
I Harlekin Job Mariagerfjord har vi forskellige interne værksteder, hvori den første del af afklaringen for 

borgeren foregår. 

Køkken og Café 
I Køkken og Café arbejdes der dagligt med produktion af fødevarer. Vi smører smører sunde sandwiches, 

som sælges i vores Café på Rosengade 9 i Mariager. Derudover modtager vi bestillinger fra kunder, som 

ønsker at få leveret eller at afhente sandwiches. 

I Køkken og Café arbejder vi med fødevarehygiejne, kundebetjening, kost og ernæring. 

 

Butik Harlekin 
Butik Harlekin er en lille hyggelig butik midt i Mariager. Butikken rummer også vores Café. 

 

 

Butikken sælger primært egenproduktion fra de øvrige værksteder, herunder genbrugsmøbler, interiør, 

kunst osv. 

I Butik Harlekin arbejder vi med kundebetjening, penge og økonomi, indkøb og salg samt dekoration og 

skilteskrivning. 

 

Alt sammen noget der afprøver og træner borgeren til en mulig fremtid i butiksbranchen 
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Træ- og metalværksted samt lysstøberi 
På værkstedet arbejder vi primært med produktion af varer til Butik Harlekin. Vi renoverer genbrugsmøbler 

og –interiør, men vi producerer også nye varer efter eget design. Bl.a gavekurve, skærebræt og 

plankeborde. 

På værkstedet arbejder med vi træning af håndelag, værkstøjdskundskab, sikkerhedforanstaltninger mv. 

 

Kreativt værksted og glaskunst 
På det kreative værksted producerer vi primært varer til Butik Harlekin. Produktionen består til tider af 

tekstilproduktion, herunder viskestykker, puder osv. Derudover har vi vores eget glasbrænderi, hvor der 

produceres forskellige former for glaskunst. 

Det kreative værksted arbejder også meget med renovering og genanvendelse af møbler og interiør. 

På værkstedet arbejdes i forhold til borgerens udvikling med finmotorik, produktkendskab og økonomi. 

 

Rengøring og Service 
Vi har mulighed for at oprette et værkstedshold inden for Rengøring og Service. Her vil indsatsen i høj grad 

være målrettet fremtidig beskæftigelse inden for servicefagene. Der vil internt blive arbejdet med 

rengøring og service på egne værksteder, kontorer og institutioner i Fonden Hedehuset. Som led i den 

socialøkonomiske virksomhed vil der også være basis for salg af rengøring og service til private samt private 

og offentlige virksomheder. 

Der arbejdes bl.a. med håndelag, ergonomi, kemikaliekendskab og –håndtering. 

 

På samtlige værksteder og i praktikker arbejdes og fokuseres der på 

mødestabilitet, trivsel og arbejdsmotivation samt personlig motivation og 

udvikling. 

 

Takster 
Taksten for en indsats på Harlkekin Job Mariagerfjord er i 2017: 

 

Fuldtidsforløb (16-28 timer pr. uge) Pris pr. md.  ................................................. Kr. 18.624,- 

Deltidsforløb (5-15 timer pr. uge) Pris pr. md.  ..................................................... Kr. 12.416,- 

 

Ved større aftaler med den enkelte kommune kan der naturligvis udregnes en særlig pris. 

 

OBS: Taksten indeholder moms. Kommuner får momsrefusion på ca. 6% af taksten. 

 

Kontakt: Afdelingsleder Brian Møller Madsen, tlf. 96 68 27 25  
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FONDEN 

HEDEHUSET 
Socialøkonomisk Virksomhed 

 

 

Socialøkonomisk virksomhed 
Harlekin Job Mariagerfjord er en del af Fonden Hedehuset, som er Registreret Socialøkonomisk 

Virksomhed. Vi arbejder kontinuerligt på at skabe socialøkonomiske arbejdspladser og praktikpladser. På 

den måde får vi på sigt mulighed for at tilbyde ansættelse til bl.a. borgere, som har været igennem et 

afklaringsforløb i Harlekin Job Mariagerfjord. 

 

Faglig tilgang og metode 
Vi anvender bl.a. følgende metoder og redskaber i vores arbejde med borgerne: 

 KRAP 

 Empowerment 

 BIP 

 Progressionskortet 

 Psykoedukation  

 OCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARLEKIN JOB Mariagerfjord |  En del af Fonden Hedehuset 

Ny Havnevej 1  |  9550 Mariager  |  tlf. 98 54 16 82  |  hedehuset@hedehuset.dk 

 

mailto:hedehuset@hedehuset.dk

