Virksomhedspraktik

At have en borger i virksomhedspraktik

SKIVEKOMMUNE

I sygedagpengeafdelingen har vi nogle gange borgere, der har
være sygemeldt i længere tid. Disse borgere skal tilbage på arbejdsmarkedet. Enkelte borgere er ikke klar til at tage et arbejde
på ordinære vilkår. De kan have brug for at komme langsomt i
gang igen og skal måske afprøve et helt andet arbejdsområde
end det, de har været vant til. I et sådan tilfælde kan en virksomhedspraktik komme på tale, hvor Sygedagpengeafdelingen arbejder sammen med en lokal virksomhed om at hjælpe en borger
tilbage på arbejdsmarkedet igen.

En praktikant er udgiftsneutral for virksomheden og praktikanten
er, som hovedregel, forsikret gennem Skive kommune. Dog skal
der afsættes lidt ekstra tid til introduktion, oplæring og opfølgning
på denne borger.

Opgaver aftales på forhånd
Til det første møde, hvor borger og virksomhed møder hinanden
aftales de første arbejdsopgaver for borgeren. Opgaverne kan
ændres hen ad vejen.

Skånehensyn
Der kan være individuelle skånehensyn, alt efter om borgeren er
sygemeldt på grund af fysiske eller psykiske problemer. Disse
skånehensyn aftales på det første møde.

Gode kollegaer og en kontaktperson på virksomheden
En person, der har været syg i lang tid, kan have mistet lidt af
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selvtilliden og troen på sig selv og sin egen formåen. Derfor er
det godt, at der er en kontaktperson på virksomheden, der er
ekstra opmærksom på borgeren. Det vil også være kontaktpersonen, som borgeren går til, hvis der skulle opstå problemer. At en
borger føler sig godt tilpas på virksomheden har stor betydning
og derfor er gode og forstående kollegaer vigtige.

Varighed
Et forløb er næsten altid af mindst tre måneders varighed. En
praktik kan forlænges efter aftale mellem virksomhed og borgerens jobkonsulent, hvis det aftalte mål for borgeren ikke er nået.

Timetal
I et praktikforløb vil borgeren oftest ikke starte på fuld tid. Det
aftales derfor. At timetallet øges gradvist i forløbet efter aftale
mellem jobkonsulent, borger og kontaktperson på virksomheden.

Der følges op på praktikken cirka én gang i måneden
Cirka én gang i måneden vil der være et møde mellem borgeren,
virksomhedens kontaktperson og jobkonsulenten. På dette møde
drøftes forløbet i forhold til skånehensyn, trivsel, helbred, arbejdsopgaver og timetal. Et sådant møde vil typisk vare 30 minutter. Dog kan mødet mellem borger og jobkonsulent godt vare
lidt længere. Ved længere tids sygdom fra praktikforløbet vil borgerens jobkonsulent gerne have et opkald fra virksomhedens
kontaktperson.
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Et praktikforløb kan altid afbrydes
Er der aftaler, der ikke bliver overholdt eller andet, der viser, at
et forløb ikke går som det skal, kan forløbet til hver en tid afbrydes. Er dette tilfældet ringer kontaktpersonen til jobkonsulenten
og derefter vil praktikforløbet ophøre.

Interesseret?
Såfremt der ikke allerede er tilknyttet en jobkonsulent fra sygedagpengeafdelingen på virksomheden er i velkommen til at kontakte os på 9915 5734.

Sygedagpengeafdelingen
Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive
Tlf.: 9915 5734
Www.jobcenterskive.dk
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