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Uddannelsens overordnede form er holistisk og forsøger at 

rumme de forskellige indlæringsformer, som hersker på de 

enkelte hold. 

 

Moduler 
Indledende 5 moduler 

De indledende moduler koncentrerer sig om jobkonsulentens 

normative arbejdscirkel. Den handler om at forberede sig, 

tage handling, følge op og modtage feedback. Sideløbende 

bliver relevante dele af lovgivningen introduceret og sidste 

modul omhandler udelukkende lovgivningen. Under det 

indledende forløb er der fokus på, at deltagerne skal kunne 

argumentere for deres overvejelser – etisk, teoretisk, praktisk 

og jævnfør lovgivningen. De praktiske overvejelser kan både 

tage afsæt i en rolle som offentlig ansat eller ved private 

konsulenthuse. Derudover er der fokus på at kunne noget. 

For nogle kompetencers vedkommende vil der opnås et  

basalt niveau, mens der på andre områder sigtes efter et højt 

niveau. I løbet af uddannelsen vil der, alt efter ønske, være 

mulighed for at få tilknyttet op til 6 jobsøgende kandidater, 

som man kan støtte fagligt – dette giver et supplerende 

erfaringsbevis. Efter de indledende 5 moduler modtages et 

kursusbevis, som bevis på deltagelse. Derefter kan man gå til 

kvalificeringsperioden. 

 

Kvalificeringsperiode 
Efterfølgende forløb og modul 6 (certificering) 

Denne periode er et individuelt forløb for de deltagere, der 

har gennemført de indledende 5 moduler. I det indledende 

forløb vil der som regel være nogle fag, hvor deltageren ikke 

har efterlevet krav og forventninger. Kvalificeringsperioden 

handler om at kunne leve op til de resterende krav og for-

ventninger. Derfor udarbejdes der en unik kvalificeringsplan, 

som deltageren kan følge, indtil krav og forventninger er 

opfyldt. Krav og forventninger kontrolleres vha. online opga-

veløsninger. Når man efterlever krav og forventninger, kan 

man gå til modul 6, som er certificeringen/eksamen. Tids-

mæssigt kan kvalificeringsperioden vare fra få uger til flere 

måneder, alt efter den enkelte deltagers beherskelse af 

pensum. Når man er blevet certificeret, modtager man sit 

diplom, uddannelsesbevis (som bevis for de tilegnede kom-

petencer), et unikt ID-mærke og adgangsprofil til jobkonsu-

lenternes online kompetencedatabase, hvor man løbende 

kan opkvalificere sig selv med ny viden. 

 

Rammer 
For hele perioden 

For at blive optaget på uddannelsen kræver det, at man lever 

op til nogle adgangskriterier. Disse kan ses på jobkonsulent-

uddannelsens hjemmeside. Kriterierne koncentrerer sig 

primært om voksenhed og indlæringspotentiale. Uddannel-

sen har to linjer: en fremmødebaseret linje, hvor man møder 

op på en undervisningslokation – disse steder kan ses på 

hjemmesiden – og en netbaseret linje, som giver mulighed 

for at tage uddannelsen online. Uddannelsen er struktureret 

sådan, at man både på den fremmøde- og netbaserede linje 

kan varetage et job sideløbende. På uddannelsen vil man 

modtage alt det undervisningsmateriale, man har behov for. 

Fra sin online profil har man desuden adgang til eksterne 

links, spørgeskemaer og en fælles sparringsprofil for samtlige 

deltagere. Man kan løbende kontakte sine undervisere, så-

fremt man har spørgsmål og booke sparringssessioner efter 

behov. Under uddannelsen kan man godt gå fra fremmøde-

holdet og fortsætte som netstuderende, ligesom man også 

kan gå fra det netbaserede hold og til fremmødeholdet. 

UDDANNELSESFORM 
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Fremmødehold 
Faste undervisningsdatoer 

Fremmødeholdet kræver, at man kan møde til samtlige moduler. Man kan 

eksempelvis godt tage 3 moduler på ét hold og dernæst de sidste 2 moduler 

på et andet hold. Dette er en fordel, hvis man ikke kan deltage på et eller 

flere moduler på det hold, som man indledningsvist er tilmeldt. Det er ikke 

nødvendigt at tage modulerne kronologisk, men det tilrådes. Mellem hvert 

modul er der hjemmeopgaver og sparringsopgaver som skal laves/trænes. 

På hvert modul er der forplejning – læs mere om det på hjemmesiden. 

Foruden hjemmeopgaverne til hver mødegang får deltagerne mulighed for 

løbende at teste deres viden via en online portal, hvor relevant læsestof står 

side om side med de tilhørende opgaver. Når man har lavet samtlige opga-

ver på et modul, kan man booke en individuel sparringssamtale med den 

relevante underviser.  

Krav 
Materiale 

På uddannelsen modtages der en undervisningsmap-

pe, hvor det centrale undervisningmateriale er samlet. 

Derudover indgår eksterne links og materiale fra ud-

dannelsens samarbejdspartnere også i undervisningen. 

 

Personlige forudsætninger 

For at deltage på fremmødeholdet skal man have lyst 

til at bidrage til fællesskabet. Forløbet er afhængigt af, 

at man deltager aktivt og motiveret. Derudover bør 

man være klar på at investere sig personligt og dele ud 

af sine tanker og erfaringer. 
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Netbaseret hold 
Valgfrie undervisningsdatoer 

Det netbaserede hold giver deltagerne en vis fleksibilitet ift. hvor og 

hvornår de vil studere. Der bliver ikke stillet krav til, hvornår man laver 

sine opgaver – dog skal man fortsat gennemføre samtlige moduler i 

kronologisk rækkefølge. Mellem hvert modul vil der være individuelle 

opgaver, som rækker ud over det fastlagte pensum. Ligeledes vil der 

være krav om, at man træner sine færdigheder sammen med andre 

deltagere eller kandidater (uddannelsesstedet kan evt. være behjælpe-

ligt med at formidle kontakten til disse). 

6 ugers forløb : Præcis hvor lang tid det netbaserede forløb tager, af-

hænger i høj grad af ens egne ressourcer. I en komprimeret udgave kan 

forløbet dog tage 6 uger. 

Krav 
Materiale 

På uddannelsen modtages der en undervisningsmappe, hvor 

det centrale undervisningmateriale er samlet. Derudover 

indgår eksterne links og materiale fra uddannelsens samar-

bejdspartnere også i undervisningen. 

 

Personlige forudsætninger 

Den netbaserede linje stiller krav til deltagernes selvdisciplin 

ift. at overholde egen uddannelsesplan. Uddannelsesplanen 

kan revideres løbende i tæt kontakt med underviserne. 
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Undervisningen fokuserer både på det borgerrettede og det 

virksomhedsrettede forløb og henvender sig til fremtidige 

jobkonsulenter i den offentlige såvel som den private sektor. 

 

Teoretisk 
2/10 af forløbet 

Den teoretiske del af uddannelsen koncentrerer sig om at 

kunne argumentere for sine beslutninger og handlinger som 

jobkonsulent. Derfor vil den teoretiske del være eklektisk og 

den øvrige undervisning vil primært være evidensbaseret. 

Etiske og moralske perspektiver indgår også som væsentlige 

dele af argumentationsgrundlagene.  

 

Teknisk 
6/10 af forløbet 

Den tekniske del handler om jobkonsulentens ageren. Det 

være sig alt lige fra forståelse til effektuering. Derfor udfor-

dres deltageren med caseopgaver, hvor fokus kan være på 

både isolerede situationer og helhedsperspektiver. Det kan 

eksempelvis være et kandidatmøde med fokus på at få ud-

færdiget et CV eller en proces, hvor der skal overvejes for et 

helt kandidatforløb fra aktivitetsparat til jobparat. For at 

skabe de bedste forudsætninger for læring, vil der undervejs i 

undervisningen udarbejdes individuelt tilpassede opgaver. I 

uddannelsesforløbet er der stor fokus på feedback, både fra 

underviser og fra de øvrige deltagere. Feedback og gentagel-

sestræning er effektive elementer ved nogle fag, mens re-

fleksion og gruppeopgaver benyttes ved andre. Hjemmeop-

gaver mellem de respektive moduler indgår desuden som en 

naturlig del af forløbet. Mellem modulerne kan man træne 

med sine medstuderende og man kan træne sammen med 

de kandidater, man har tilknyttet – såfremt man har valgt at 

have kandidater tilknyttet. Det er valgfrit, om man vil have 

yderligere kandidater tilknyttet. Feedback fortsætter gennem 

hele forløbet og koncentrerer sig om, hvad man kan forbed-

re, og hvad man skal fastholde. 

 

Den tekniske del fokuserer i overvejende grad på de kommu-

nikative evner, og dernæst de sælgende og øvrige faglige 

evner: Den dialogbaserede indsats (de kommunikative evner) 

vurderes til at være det, som har størst indflydelse i jobkon-

sulentens arbejde. 

 

Taktisk 
2/10 af forløbet 

Den taktiske del stiller skarpt på, hvornår man skal gøre noget 

som jobkonsulent. Formålet er at optimere arbejdspotentia-

let og kandidatudbyttet af de forløb, som jobkonsulenten er 

en del af. Der er fokus på den korteste vej til den gode og 

meningsfulde løsning. Derudover er der fokus på det tværfag-

lige samarbejde, som både tager afsæt i jobkonsulenten som 

den koordinerende part og som den bidragende part. 

 

  

UNDERVISNINGENS FOKUS 
 

UNDERVISNINGENSFOKUS 
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Modul 1 
Forberedelse 

Første modul handler om at forberede sig til den kandidatret-

tede eller virksomhedsrettede indsats. Forberedelsen kan 

være for en enkelt kandidat eller flere kandidater, én virk-

somhed eller flere virksomheder. Der er fokus på opstart af 

nye forløb og fortsættelse af eksisterende eller tidligere 

forløb. Forberedelsen koncentrerer sig om dataindsamling, 

afdækning og afklaring med henblik på at kunne lave en 

kvalificeret forberedelse, ligesom den også handler om at 

arbejde proaktivt. Mantraet ’’Slow is smooth, smooth is fast’ 

dækker over den hensigtsmæssige handlemåde – nemlig, at 

man skal forberede sig i relevant omfang i forhold til den 

konkrete opgave, man skal løse. At afsætte tilstrækkelige 

(men ikke for mange) ressourcer i forberedelsen er det es-

sentielle kriterie. Derfor stiller første modul også skarpt på 

den analytiske og kritiske tilgang. 

 

Modulet indeholder – men er ikke begrænset til – følgende 

emner: 

Jobpotentialet 

Sælgermindset 

SWOT analyse 

Ringeguide 

Beskæftigelsens historie 

Læs mere på hjemmesiden  

 

 

Modul 2 
Handling 

Det andet modul handler om at skabe handling – både hos sig 

selv, men også hos kandidaterne eller virksomhederne. Dette 

modul kommer omkring en lang række værktøjer, modeller, 

teknikker og metoder, som løbende bliver repeteret og sat i 

forbindelse med yderligere opgaveløsninger i de efterfølgen-

de moduler. Det essentielle på dette modul er, at man forstår 

metoderne og værktøjerne i et sådant omfang, at man kan 

øve sig i at anvende dem mellem modulerne eller i forbindel-

se med de kommende opgaveløsninger. Af samme årsag er 

dette modul intenst, og det forventes, at man først selvstæn-

digt kan leve op til krav og kriterier ved modulernes afslut-

ning. 

 

Modulet indeholder – men er ikke begrænset til – følgende 

emner: 

Afdækning og afklarings værktøjer og modeller 

Metamodellen og positiv psykologi 

Empowerment 

CV, jobansøgning og jobsøgningsstrategi 

Jobplan og handleplan  

Læs mere på hjemmesiden  

 

 

Modul 3 
Opfølgning 

Dette modul kombinerer opfølgninger og handlinger. Modu-

let stiller skarpt på det effektive forløb. Det handler om at 

spotte kandidaternes peak performance perioder og støtte 

kandidaten til at komme videre derfra. Det handler også om 

at spotte, hvornår virksomhederne mangler arbejdskraft. I et 

kandidatforløb er der eksempelvis fokus på, hvornår man 

tidsnok skaber en forståelse for, om der er progression i de 

forskellige indsatser, man har iværksat. Derudover koncen-

trerer det sig om, hvordan man kan agere i forskellige situati-

oner med dalende progression og hvad man kan gøre for at 

optimere en progressions positive udvikling. 

MODULER 
 

MODULER 
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Modulet indeholder – men er ikke begrænset til – følgende 

emner: 

Arbejdsmarkedsanalyse 

Fortsat CV, jobansøgning og jobsøgningsstrategi 

Arbejdsmarkedskendskab og uddannelseskendskab 

Videoredigering og online tilstedeværelse 

LinkedIn og Facebook 

Læs mere på hjemmesiden  

 

Modul 4 
Feedback 

Dette modul kombinerer forberedelse, handling og opfølg-

ning med feedback. Her udfordres man på at kunne udvikle 

sig på basis af tidligere erfaringer og komme godt videre i et 

kandidatforløb, en virksomhedsrettet indsats eller i forbindel-

se med kampagne- eller projektarbejde. 

 

Modulet indeholder – men er ikke begrænset til – følgende 

emner: 

Dynamisk opfølgningsmodel 

Borgerrettet opfølgning og adfærdstyper 

Virksomhedsrettet opfølgning 

Fagsystemer og øvrige relevante beskæftigelsessystemer 

Journalisering 

Læs mere på hjemmesiden  

 

 

Modul 5 
Lovgivning LAB, LAS og sygedagpenge 

Dette modul koncentrerer sig udelukkende om lovgivningen. 

For at opnå et anvendelsesbart grundlag, er der fokus på 

casearbejde, hvor man argumenterer for, hvordan man skal 

forholde sig til lovgivningen i forskellige situationer, ligesom 

der også skal planlægges borgerforløb, som skal kunne rum-

mes i lovgivningen. 

 

Modulet indeholder – men er ikke begrænset til – følgende 

emner: 

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

Lov om aktiv socialpolitik 

Sygedagpenge 

Fleksjob 

Blanketter 

Læs mere på hjemmesiden  

 

Modul 6: Certificering 
Certificering 

Til sin certificering skal man vise, at man kan efterleve krav og 

kriterier inden for det område, som man er vurderet til at 

have sværest ved. Det betyder imidlertid ikke, at man skal 

kunne benytte samtlige værktøjer, modeller, teknikker og 

metoder på højt niveau, men derimod løse opgaven med de 

forudsætninger, som man vurderer egner sig bedst. For at 

komme i betragtning til modul 6, skal man indledningsvis 

gennemføre sin kvalificeringsplan. Hvis man ikke består sin 

certificering, modtager man en feedback på, hvad der skal 

fastholdes, og hvad der skal forbedres samt en ny kvalifice-

ringsplan. Når man har gennemført kvalificeringsplanen, kan 

man igen gå op. 

 

Man kan gå op, selvom man ikke har gennemført kvalifice-

ringsplanen. Hvis man ikke består, skal man selv betale for en 

ny certificering. Kontakt uddannelsesstedet for priser på ny 

certificering.  
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Viden 

Læsning, video, svarskema og feedback 

Introduktion til Marshall Rosenbergs girafsprog 

Kommunikerende, sælgende og praktiske profil. 

Den gode overdragelse og minimering af dataspild 

Introduktion til KMD Momentum og Schultz Fasit 

Introduktion til Virego 

Indsats for borgere i særlige situationer 

Introduktion til lovgivningen 

LAB/LAS målgrupperne 1-14 

Introduktion til sagsforløb fra ledig til beskæftiget 

Introduktion til sagsforløb fra fleksjob og FØP 

Hvordan hænger lovgivningen sammen? 

Hvordan man søger lovgivning frem 

God forvaltningsskik 

Lov om retssikkerhed – borgernes retsstilling og ansvar 

Persondataloven: Hvad må man dele og hvad må man ikke 

LAB:  Introduktion og samtalerne 

Sygedagpengeloven 

LAB: Virksomhedspraktik 

Rehab.teamet om FØP, Fleksjob og ressourceforløb 

LAS: Revalidering, ydelser og sanktionering 

At skrive en afgørelse 

Introduktion til positiv psykologi 

Introduktion til empowerment 

Introduktion til assertiv adfærd 

Introduktion til 4R-modellen 

Introduktion til ungeindsatsen 

Introduktion til jobrettede samtaler 

Introduktion til beskæftigelsesreformen 

INDHOLD 
 

UDDANNELSESFORMINDHOLD 

https://www.novineuro.com/opglektion1
https://www.novineuro.com/opglektion4
https://www.novineuro.com/opglekion5
https://www.novineuro.com/opglektion6
https://www.novineuro.com/oplektion8
https://www.novineuro.com/opglektion9
https://www.novineuro.com/opglektion10
https://www.novineuro.com/opglektion11
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Introduktion til beskæftigelsestiltag ’’Flere skal med’’ 

Introduktion til borger- og virksomhedsanalyseskema 

Refleksion/analyse af kontanthjælpsproblematikker 

Refleksion over regelstyret praksis 

 

Kompetence 

Undervisning, caseopgaver og træning 

Meningsfyldte borger- og virksomhedsrettede indsatser 

Planlægning af beskæftigelses- og salgsindsats 

Planlægning af underordnet plan for borger og virk. 

Metode: Introduktion borgerettet beskæftigelsesindsats 

Metode: Analyse af virksomhed - samarbejde/borger 

Metode: Analyse af borger overfor beskæftigelsesformål 

Ringeguide ifm. kold og varm kanvas 

Virksomhedspraktisk formål/problematik 

Metode: Jobplan og handleplan 

Hvordan man motiverer både med opnå og undgå 

Metode: Introduktion til arbejdsmarkedsbalancen.dk 

Borgerrettet opfølgning i praksis 

Virksomhedsrettet opfølgning i praksis 

Selvindsigt, 4 adfærdstyper, feedback generelt 

Lavt og højt selvværd/selvtillid og personlighedsprofiler 

Introduktion til jobsamtale og jobsamtaletræning 

Introduktion til jobsøgning og jobsøgningsstrategi 

Opfølgning og hvordan man generelt udnytter opfølgning 

Værktøj: Introduktion til brug af jobkompasset 

 

 

 



11 
 

Høj kompetence 

Undervisning, caseopgaver, træning 

Værktøj: Elevatortale 

Værktøj: Dialogbaseret afdæknings- og afklaringsværktøj 

Værktøj: Nedbrydning af begrænsende overbevisninger 

Værktøj: Tolknings- og formuleringspraksis 

Værktøj: Målafdækningsmodel 

Værktøj: Afdæknings- og afklaringsmodel – værdier 

Værktøj: Afdæknings- og afklaringsmodel – praktisk 

Værktøj: Handlingsværktøj 

Værktøj: Handlingsværktøj 

Værktøj: Opfølgningsværktøj 

Redigering i Word – Office pakken 365 

Dybdegående redigering i Word – Office pakken 365 

LinkedIn i forbindelse med job og karriere 

Tolkning, analysering og afkodning af jobopslag 

Kronologisk, kompetence, og funktionelt CV 

Alment, branche og modtagerspecifikt CV 

Alment, branche og modtagerspecifik jobansøgning 
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