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Forord 
Projektet ”Beskæftigelsesstrategi for seniorer” er gennemført i perioden fra 1/6-2004 
til 31/12-2006.

Ønsket om at udvikle og igangsætte projektet tog sit udgangspunkt i den forholdsvis 
høje ledighed, der på dette tidspunkt gjorde sig gældende for især ikke faglærte og 
kort uddannede seniorer i aldersgruppen 55-59 år. Samtidig skilte gruppen af ikke-fag-
lærte sig særligt ud ved at have en markant højere ledighed end de faglærte i samme 
aldersgruppe. Vi besluttede derfor, at udvikle en strategi der skulle have særlig fokus 
på beskæftigelse af ikke faglærte og kort uddannede seniorer. 

Hen mod afslutning af projektperioden er ikke faglærte seniorers situation på arbejds-
markedet under forandring. Dette skyldes en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft, 
som blandt andet har medført et fald i ledigheden for alle aldersgrupper. Men selvom 
ledigheden i perioden er faldet, er ledigheden faldet mindst for den ældste gruppe af 
de forsikrede ledige. Det vil med andre ord sige, at der fortsat er en gruppe af ældre 
ledige, der står overfor særlige udfordringer i relation til at få en større tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 

Dette projekt viser, at den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft synliggør behovet 
for, at der iværksættes en særlig indsats for at opkvalificere de ledige seniorer til at 
kunne varetage job indenfor andre brancheområder. Denne indsats skal i særlig grad 
rette fokus mod gruppen af ledige seniorer med problemer udover ledighed, der har 
brug for en ekstraordinær indsats for at kunne komme i betragtning til de ledige jobs 
på arbejdsmarkedet. 

Projektet er udviklet og gennemført i samarbejde med repræsentanter fra de faglige 
organisationer 3F Lager, Post og Service, 3F BJMF-Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes 
Fagforening samt HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen. Desuden har virk-
somhederne Frederiksberg Gartner og Vejservice, Danotherm Electric, Netto A/S og 
ISS Danmark samt VUS Kontakt og AF-Storkøbenhavn været repræsenteret i projek-
tets styregruppe. Fagligt Internationalt Center (FIC) har været ansvarlig for projektle-
delse og administration af projektet. 

Projektets organisering, de gennemførte aktiviteter og erfaringer er beskrevet i denne 
rapport. Rapporten indledes med et kort resumé af projektets aktiviteter, resultater og 
anbefalinger. I kapitel 2 og 3 beskrives projektets formål, mål, målgruppe samt orga-
nisering. I kapitel 4 er metoderne og aktiviteterne i forbindelse med evalueringen af 
projektet beskrevet herunder opdelingen mellem den interne og eksterne evaluering. 
Kapitel 5 er en gennemgang af resultaterne af den forudsætningsundersøgelse, som 
blev gennemført i starten af projektperioden. I denne gennemgang er der lagt vægt 
på de faktorer, som har betydning for såvel ansættelse som fastholdelse af ikke-fag-
lærte og kort-uddannede seniorer. 

Kapitel 6 indeholder beskrivelse og evaluering af det gennemførte forløb for sagsbe-
handlere i AF- og A-kasser, mens kapitel 7 gennemgår selve visitationen af seniorer 
til projektet og beskriver de visiterede seniorers baggrund og kompetencer.  Kapitel 8 
samler op på erfaringerne i forbindelse med de 2 gennemførte kursusforløb for ledige 
seniorer.

Kapitel 9 gennemgår projektets intentioner og fremgangsmåde i forhold til etablering 
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af virksomhedsnetværk i projektsammenhæng. Desuden indeholder kapitlet evalu-
ering og anbefalinger til gennemførelse af lignende tiltag i andre projekter. Kapitel 10 
indeholder en række anbefalinger til fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen. Ka-
pitlet bygger på en intern undersøgelse, der er gennemført i projektet samt en række 
anbefalinger, som er opsamlet og systematiseret i forbindelse med de netværksmøder 
projektet har afviklet. Kapitel 11 er en gennemgang af de informationsaktiviteter, 
som er gennemført med henblik på såvel intern som ekstern formidling omkring 
projektets aktiviteter og resultater. 

Kapitel 12 og 13 er udarbejdet af den eksterne evaluator og indeholder en vurdering 
af projektets organisering og resultater samt anbefalinger til gennemførelse af lignen-
de projekter. 

Rapporten er udarbejdet af VUS Kontakt, New Insight og FIC på vegne af projektets 
styregruppe. 

Vi vil her benytte lejligheden til at takke for den økonomiske støtte, vi har fået fra 
EU’s Socialfond og Arbejdsformidlingen i Storkøbenhavn.

Yderligere eksemplarer af rapporten kan fås ved henvendelse til FIC, på adressen 
fic@fic.dk. Rapporten kan desuden downloades i pdf
format på hjemmesideadressen www.fic.dk. 

God læselyst! 
Styregruppen
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1  Resumé  
Projektets samarbejdspartnere har valgt at udgive denne rapport for at give andre 
virksomheder og organisationer mulighed for at få glæde af de erfaringer, vi har gjort 
i løbet af projektperioden. Det gælder i særlig grad virksomheder og organisationer 
som overvejer, eller allerede er i gang med, at gennemføre lignende projekter for 
kortuddannede og ikke- faglærte seniorer. Dette kapitel indeholder et kort resume 
af projektets aktiviteter og erfaringer, der efterfølgende bliver uddybet i rapportens 
øvrige kapitler. 

Det overordnede mål med projektet har været at udvikle, beskrive og afprøve beskæf-
tigelsesstrategier, målrettet mod at skabe en øget beskæftigelse blandt kort-uddannede 
og ikke-faglærte mænd og kvinder over 50 år. 

Selvom der i forbindelse med udvikling af strategierne er taget udgangspunkt i for-
sikrede ledige fra København og Frederiksberg, forventes strategierne at kunne give 
inspiration til implementering af beskæftigelsesstrategier for seniorer på landsplan, 
som et led i den fremtidige beskæftigelsesindsats i de nye jobcentre. 

Det særligt fornyende i projektet har været, at skabe en målrettet indsats og et forma-
liseret netværkssamarbejde med henblik på at udvikle nye metoder, specifikt målret-
tet mod at øge såvel ansættelse som fastholdelse af ikke-faglærte og kort-uddannede 
mænd og kvinder over 50 år. 

Netværkssamarbejdet bestod af AF-Storkøbenhavn, VUS Kontakt samt repræsentan-
ter for de faglige organisationer og A-kasser i Storkøbenhavn, HTS-A Arbejdsgiver- og 
Erhvervsorganisationen, og virksomheder fra udvalgte brancher indenfor serviceom-
rådet. Målet for samarbejdet var at skabe et erfaringsgrundlag, der kunne bidrage til 
den videre erfaringsspredning omkring ansættelse og fastholdelse af ikke-faglærte og 
kort-uddannede mænd og kvinder over 50 år. 

1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer
Projektets primære målgruppe har været kort-uddannede og ikke-faglærte mænd 
og kvinder over 50 år, som havde været ledige i mere end 6 måneder. Målgruppen 
skulle som minimum kunne tale, læse og skrive dansk, og samtidig skulle de have 
et ønske om at forblive på arbejdsmarkedet. Valget af målgruppe var meget bevidst 
og hang sammen med et fælles ønske blandt projektets initiativtagere om at udvikle 
konkrete strategier, der kunne bidrage til at øge seniorernes tilknytning til arbejds-
markedet.

Som et led i en strategiudvikling blev der iværksat to uddannelsesforløb for ikke-fag-
lærte seniorer. Et forløb i foråret 2005 samt et der blev igangsat efter sommerferien 
2005. Erfaringerne fra første forløb bidrog til udvikling af det andet forløb. 

I starten af projektperioden blev der udarbejdet informationsmateriale om uddannel-
sesforløbene, til A-kasserne inden for en lang række fagforeninger i Storkøbenhavn. 
Endvidere blev der sendt opslag ud til Arbejdsformidlingscentrene i Storkøbenhavn 
og orienteret på informationsmøder i AF m.v. 

Flere A-kasser informerede deres medlemmer om, at der var mødepligt til de enkelte 
informationsmøder, men at det derefter var frivilligt at deltage i projektet. Andre A-
kasser prioriterede, at medlemmerne deltog i informationsmøderne efter interesse. I 

Målrettet indsats og formaliseret 

netværkssamarbejde

Rekruttering af deltagere

Folder udarbejdes

Mødepligt eller frivillig deltagelse
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praksis betød dette, at antallet af fremmødte deltagere var væsentligt højere end det 
antal, der konkret var interesserede i at deltage i projektet. 

Efter informationsmøderne blev de interesserede deltagere visiteret til projektet. I alt 
36 personer blev visiteret. 5 af deltagerne besluttede inden opstart af forløbet eller i 
løbet af den første uge, at de alligevel ikke ønskede at deltage i projektet. Den 6. del-
tager stoppede senere i forløbet på grund af sygdom. 

I alt 30 personer har deltaget i de 2 uddannelsesforløb for ledige seniorer. Deltagerne 
har gennemgået et uddannelsesforløb på minimum18 uger. De seniorer, der indgik 
aftaler om beskæftigelse undervejs i forløbet, fortsatte i projektet indtil de påbegyndte 
et eventuelt ansættelsesforhold. I denne periode blev deres faglige kvalifikationer og 
deres IT-kompetencer styrket.

Uddannelsesforløbene blev sammensat af et fælles forløb på 7 uger (5 uger i det første 
forløb) efterfulgt af 11 ugers individuelt tilrettelagt forløb med jobsøgning og indivi-
duel rådgivning og vejledning. På baggrund af individuelle afklarings- og jobplaner 
blev der under hele uddannelsesforløbet arbejdet med vejledning og jobsøgning, 
uddannelse, praktik, tilskudsjob eller ordinær beskæftigelse i varierende kombinatio-
ner. Udgangspunktet var den enkelte deltagers ønsker og behov samt de muligheder, 
projektet kunne tilbyde den enkelte. 

Efter de 18 ugers uddannelsesforløb havde projektet kontakt til deltagerne i de efter-
følgende 6 måneder, både for at sikre fastholdelse af de deltagere som enten var kom-
met i ordinær beskæftigelse eller tilskudsjob og for at støtte de øvrige deltagere i deres 
fortsatte jobsøgning.

I juni måned 2006 (5 måneder efter afslutning af hold 2 og 9 måneder efter afslut-
ning af hold 1)var i alt 22 deltagere i beskæftigelse, hvilket svarer til 73,3 % af det 
samlede antal. 1 af deltagerne var under uddannelse, mens 7 deltagere fortsat var 
ledige. 

Erfaringerne fra såvel visitering som gennemførelse af de to uddannelsesforløb er 
løbende blevet opsamlet og systematiseret gennem projektperioden og har således 
dannet udgangspunkt for udvikling af en model for visitering, uddannelse og jobfor-
midling af ikke-faglærte seniorer. Modellen er udviklet af de sagsbehandlere som har 
deltaget i projektet samt undervisere og en nedsat arbejdsgruppe. 

Med henblik på at kvalificere sagsbehandlerne til at sikre en målrettet vejledningsind-
sats og jobformidling af ledige seniorer, er der i projektet udviklet og gennemført et 
uddannelsesforløb for sagsbehandlere i AF-Storkøbenhavn og relevante A-kasser. Som 
en del af uddannelsesforløbet blev sagsbehandlerne, som nævnt ovenfor, inddraget i 
udvikling af modellen for visitering, uddannelse og jobformidling af de ledige senio-
rer. I denne forbindelse har sagsbehandlerne stået for visitering af deltagerne til ud-
dannelsesforløbet. Desuden har sagsbehandlerne været ansvarlige for at have løbende 
kontakt til deltagerne under forløbet.

Det var oprindeligt planlagt, at der skulle deltage 16 sagsbehandlere i uddannelsesfor-
løbet. På grund af implementering af nye visitationsværktøjer i AF og fusion og sam-
menlægning af fagforbund og afdelinger kunne AF og A-kasserne ikke afse det nød-
vendige antal medarbejdere til at deltage. Det betød, at forløbet blev gennemført med 
7 deltagere. Det lavere antal tilmeldte sagsbehandlere fik konsekvenser for målene 
i det samlede projekt. Det var således ikke muligt for de deltagende sagsbehandlere 

Indhold i uddannelsesforløbene

Resultat af uddannelsesforløbene

Udvikling af model for visitering, ud-

dannelse og job

Uddannelse af sagsbehandlere

Barrierer for tilmelding
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at afse tilstrækkelig tid til at varetage den opfølgende kontakt med deltagerne under 
projektforløbet.

Selvom sagsbehandlerne generelt har været tilfredse med deres deltagelse i forløbet 
viser evalueringen, at sagsbehandlerne gerne ville have opprioriteret den opfølgende 
kontakt til deltagerne, hvis de havde haft den fornødne tid. 

Som en integreret del af strategiudviklingen blev der i starten af projektperioden dan-
net et virksomhedsnetværk. Etablering af et regionalt forankret virksomhedsnetværk 
skulle bidrage til gensidig erfaringsudveksling og udvikling af en strategi omkring 
ansættelse og fastholdelse af seniorer. Samtidig skulle virksomhedsnetværket indgå i 
forbindelse med etablering af praktikaftaler og eventuelle aftaler omkring ansættelse 
af de ledige seniorer i projektet.

Generelt har den gensidige erfaringsudveksling bidraget til udveksling og beskri-
velse af brugbare ideer og erfaringer. Men en af de store udfordringer i projektet har 
været at sikre det rigtige match mellem de ledige seniorer og de virksomheder, der 
efterspurgte arbejdskraft. Det har således været vanskeligt på den ene side at have et 
netværk af virksomheder, som efterspørger arbejdskraft, og på den anden side at have 
en gruppe ledige seniorer, som ikke var interesserede i de ledige job, som disse virk-
somheder kunne tilbyde. Her ligger der en stor udfordring for eventuelt kommende 
projekter. Den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft, især indenfor serviceområdet, 
kan dog skabe forventning om, at nye typer virksomheder i stigende grad vil efter-
spørge arbejdskraft, hvilket fremover vil gøre det nemmere at matche seniorernes 
forventninger med virksomhedernes efterspørgsel. 

Erfaringer med at bruge mentorer i forskellige sammenhænge er gode. Derfor var 
et af projektets indsatsområder at få etableret mentorordninger for seniorerne, i de 
virksomheder de kom ud i. Imidlertid viste det sig langt vanskeligere end først anta-
get. Derfor måtte projektet på et tidspunkt revurdere idéen om en sådan ordning. I 
nogle virksomheder havde man i forvejen mentorlignende ordninger, som man tog 
i anvendelse med gode resultater. Såfremt det kan lade sig gøre, er det stadig anbefa-
lelsesværdigt at prioritere gennemførelse af mentorforløb med henblik på at sikre en 
god introduktion og et godt jobforløb for alle deltagere, og samtidig mindske risikoen 
for at seniorerne ikke bliver fastholdt i jobbet. 

Ud over de overordnede mål har projektet bidraget til læring og ny forståelse både på 
arbejdspladserne og blandt de sagsbehandlere og virksomhedsrepræsentanter, der har 
deltaget i projektets aktiviteter. Både sagsbehandlere og virksomhedsrepræsentanter 
giver således udtryk for, at de gennem deltagelse i projektet har fået større kendskab 
til/viden om seniorerne. Sagsbehandlerne lægger især vægt på, at de har fået en større 
viden om nogle nye og bedre redskaber til vejledning af seniorer samt kendskab til de 
ledige seniorers kompetencer og særlige vilkår i relation til arbejdsmarkedet, hvilket 
har styrket dem i deres vejledningsrolle. Uddannelsesforløbet bidrog også med ny 
viden, dels vedrørende arbejdsmarkedets krav og behov i forbindelse med ansættelse 
og integration af seniorer, dels vedrørende seniorernes egne krav, forudsætninger 
og kompetencer i relation til arbejdsmarkedet. Sagsbehandlerne har ligeledes fået 
en større forståelse for menneskers forskellige livsfaser og livsbetingelser, herunder 
blandt andet viden om, hvordan mennesker kan reagere under forandringsprocesser.

Desuden har projektet for en række af de deltagende virksomheder været med til 
at aflive en række myter om seniorers deltagelse på det danske arbejdsmarked. Det 
er kommet frem, at seniorer er en stabil arbejdskraft, der ikke har større sygefravær 

Kontakt til deltagerne

Etablering af virksomhedsnetværk

Matchning mellem virksomheder og 

seniorer

Mentorordning en god idé

Ny viden

Nye redskaber til vejledning af 

seniorer

Myter og fordomme aflives
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end deres yngre kollegaer - snarere tværtimod. Myten om at seniorer ikke ønsker at 
komme i beskæftigelse, men blot venter på at kunne gå på efterløn, er også blevet 
aflivet. Mødet mellem virksomheder og de deltagende seniorer har på den baggrund 
været meget befordrende.

I forhold til seniorernes opfattelse af virksomhedernes intentioner om at ansætte 
medarbejdere på 50+ er der også her sket en opblødning. Der er seniorer, der vil ople-
ve, at de er udsat for aldersdiskrimination i forbindelse med jobsøgning. Men projek-
tet har også vist, at flere og flere virksomheder er blevet opmærksomme på, at ældre 
medarbejdere (også blandt de kortuddannede) besidder en række kompetencer, som 
der er stor efterspørgsel efter. For flere seniorer er det kommet som en overraskelse, at 
der er virksomheder, der foretrækker ældre medarbejdere til en række arbejdsfunktio-
ner frem for yngre medarbejdere.
Aflivning af myter og fordomme er en vigtig forudsætning for, at beskæftigelsesstrate-
gier kan omformes til konkrete initiativer og fungere i praksis.  

1.2 Projektets anbefalinger
Er der arbejdspladser nok til at beskæftige hele den danske arbejdsstyrke, er et af de 
spørgsmål, som til stadighed dukker op i den danske debat om beskæftigelse og ledig-
hed i Danmark. Spørgsmålet stilles blandt andet, fordi Danmark i disse år har en re-
kordlav ledighed samtidigt med at en stor gruppe voksne danskere stadig står uden for 
arbejdsmarkedet. Seniorerne og specielt de kort-uddannede seniorer har en større risiko 
end mange andre grupper på arbejdsmarkedet for at komme til at stå uden for. Kort-ud-
dannede seniorer, der bliver ledige, har trods faldende ledighed stadig sværere ved at 
komme tilbage i beskæftigelse og har derfor større risiko for at blive langtidsledige.

Man kan stille sig det spørgsmål, om det er fordi der reelt ikke er beskæftigelse til alle 
de kortuddannede seniorer? Her viser nærværende projekt, at spørgsmålet ikke er så 
lige til at besvare. På den ene side viser projektet, at der er gode resultater med at få 
seniorer tilbage på arbejdsmarkedet - men på den anden side viser projektet også, at 
der kan være store vanskeligheder undervejs. 

Vendes blikket først mod vanskelighederne, så skyldes disse ikke mindst, at der er et 
mismatch mellem de ledige jobs og de ledige seniorer. I projektet var der en række 
servicevirksomheder, der ønskede at deltage i projektet med baggrund i, at de havde 
problemer med at skaffe tilstrækkelig med arbejdskraft. Projektet var derfor en mulig 
rekrutteringsvej. Imidlertid viste det sig, at det ikke nødvendigvis førte til, at senio-
rerne blev ansat i de pågældende virksomheder - også selvom det ikke krævede helt 
specifikke kompetencer. Seniorerne fravalgte nemlig disse virksomheder blandt andet 
fordi:

· De pågældende stillinger/job var hårdt fysisk belastende, f.eks. en række jobs in-
den for detailhandlen og rengøring.

· De pågældende stillinger/job udgjorde ikke et fuldtidsarbejde.
· En række tilbud om beskæftigelse indebar, at seniorerne først skulle i løntilskuds-

job i den pågældende virksomhed.
· Seniorerne havde ikke erfaringer inden for pågældende branche og ønskede ikke at 

skifte til nye arbejdsområder. Et brancheskift betyder ikke kun et skift i den enkel-
tes arbejdsidentitet, men måske også at der skal skiftes fagforening og A-kasse mv.

· De pågældende stillinger passede ikke til de kompetencer, som den enkelte senior 
havde.

· Seniorerne havde også selv nogle ønsker til, hvad et nyt arbejde skulle indeholde, 
og hvorledes deres sidste år på arbejdsmarkedet skulle udforme sig.

Større risiko for langtidsledighed

Mismatch mellem de ledige job og 

de ledige seniorer
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Men samtidig med eksistensen af dette paradoksproblem, at der på en og samme 
gang var ledige seniorer og ledige job, som ikke blev besat, så har projektet også vist, 
at en række virksomheder og seniorer via projektet har fundet hinanden - og derved 
er enten et løntilskudsjob eller et ordinært job blevet besat. Her viser projektet, at der 
er plads til seniorer på det danske arbejdsmarked. Seniorerne er blandt andet kommet 
i ordinær beskæftigelse inden for følgende områder:

· Transportsektoren.
· Industri.
· Forsyningsvirksomhed.
· Det kommunale område, park og vej.
· Vagt og parkering.
· Vikarbranchen (forskellige jobtyper).

Desuden er seniorerne blandt andet kommet i beskæftigelse med løntilskud inden 
for:

· Ældreomsorgen.
· Som varmemester/gårdmand i boligselskaber.
· Som servicemedarbejder på folkeskoler.
· Rengøring og service på social institution.

De resultater, som dette projekt kan fremvise, har en række analyser også peget på. 
Der er en lang række job til seniorer på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkeds-
styrelsens seniorpulje har blandt andet finansieret et projekt om ledige seniorer i ser-
viceerhvervene . Her argumenteres der for, hvorfor seniorernes kompetencer er særlig 
anvendelige inden for serviceerhvervene. Det fremgår blandt andet at:

· I mange job inden for serviceerhvervene*1 er der ikke krav om mange formelle 
faglige kompetencer. Derimod efterspørges der ofte personlige kompetencer.

· I virksomhederne er der tit meget fokus på de personlige kompetencer - virksom-
hedernes indstilling er ofte, at har vedkommende de rette personlige kompetencer, 
så skal virksomheden nok oplære dem.

· Mange seniorer er ikke tilstrækkeligt bevidste om, at de faktisk har nogle af de 
kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Ofte har seniorerne varetaget flere 
jobfunktioner, end dem de umiddelbart var ansat til at løse, og har udviklet og 
udvidet både deres personlige og faglige kompetencer. 

Ifølge den undersøgelse, som blev gennemført i starten af projektperioden vil mange 
seniorer gerne arbejde. De har arbejdet hele deres liv, og arbejde betyder meget for 
deres identitet. En del af seniorerne deltager i efteruddannelse og er tilsyneladende 
indstillet på at finde job inden for andre fagområder, hvis det skulle blive nødven-
digt. Men samtidig er der nogle i denne gruppe, som frygter, at de alligevel ikke kom-
mer til at bruge en uddannelse eller nye kompetencer på grund af deres alder. Denne 
usikkerhed begrænser motivationen til at gå i gang med nye ting og foretage arbejds-
mæssige skift. Samtidig er der en del seniorer som føler sig nedslidte og har svært ved 
at overskue deres arbejdsmæssige fremtid. 

I vores undersøgelse kan man groft sagt opdele seniorerne i tre nærmest lige store 
grupper. Den ene tredjedel vil helst trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet så hurtigt 
som muligt, fordi de føler sig nedslidte og/eller demotiverede. De tror ikke, de har 
nogen fremtid på arbejdsmarkedet. 

Et paradoksproblem der skal arbej-

des med

Seniorer har kompetencer, som virk-

somhederne efterspørger

Mange vil gerne

Tre store grupper

*1  New Insight A/S, der har gennemført 

projektet, har udarbejdet en inspirati-

onsmappe i juli 2005: ”Ledige seniorer i 

serviceerhvervene”.
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En anden tredjedel vil gerne blive på arbejdsmarkedet og ønsker eventuelt at blive efter-
uddannet og er måske villige til at skifte fagområde for at fortsætte på arbejdsmarkedet.

Den sidste tredjedel af seniorerne er i tvivl. De vil gerne fortsætte med at arbejde, hvis 
det kan foregå inden for deres hidtidige arbejdsområde, men de er ikke indstillet på 
for mange udfordringer eller forandringer. 

Dette peger på, at seniorerne som gruppe har meget forskellige holdninger til, hvor-
vidt de ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet, og hvorvidt de vil være villige til at 
skifte jobområde for at fortsætte på arbejdsmarkedet. 

Da seniorernes behov er meget forskellige, bør strategier for uddannelse og jobfor-
midling af ledige seniorer bygges fleksibelt op, så der bl.a. i forbindelse med uddan-
nelsesforløbets indhold og tilrettelæggelse kan tages højde for deltagernes individu-
elle kompetencer og behov. Da deltagernes holdning til brancheskift og nyt job er 
meget forskellige, og da de samtidig ofte har meget forskellige kvalifikationer, er det 
vigtigt at være opmærksom på, at nogle deltagere har behov for 18 ugers undervis-
ning eller måske mere, mens andre deltagere kommer i beskæftigelse langt hurtigere. 
Vejledning omkring beskæftigelsesmuligheder og krav til ansøgere indenfor forskel-
lige arbejdsområder er samtidigt et vigtigt element i et uddannelsesforløb for ledige 
seniorer. Netop det at skulle skabe sig en ny jobidentitet har vist sig at være svært for 
mange seniorer. 

Noget af det vanskeligste i projektet har været at lave det rigtige match mellem de le-
dige seniorer og de virksomheder, der efterspurgte arbejdskraft. Her ligger der en stor 
udfordring for eventuelt kommende projekter. Samtidig vil netop matchet mellem 
virksomhedernes behov for arbejdskraft og de lediges kvalifikationer og jobønsker 
få stor betydning for, hvorvidt det i fremtiden vil lykkes yderligere at reducere ledig-
heden for de svage grupper af ledige og samtidig gøre virksomhederne i stand til at 
rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 

Set ud fra erfaringerne i projektet vil et match mellem de ledige seniorers jobønsker 
og virksomhedernes behov på den ene side kræve en grundig vejledning af senio-
rerne, eventuel faglig opkvalificering og afprøvning af nye jobområder fx i form af 
praktik eller tilskudsjob. 

I takt med den faldende ledighed bør virksomhederne fremover overveje, hvorvidt de 
kan tilpasse de ledige jobs i henhold til de ledige seniorers ønsker. I forbindelse med 
gennemførelse af projektet har en stor del af seniorerne ønsket at arbejde indenfor 
jobområder, der ikke var fysisk hårdt belastende. Samtidig har der generelt været et 
ønske om, at virksomhederne havde en åben og positiv indstilling til ansættelse af 
seniorer og var parate til at afsætte de nødvendige ressourcer så som: 
· Seriøse arbejdsopgaver og gode løn- og arbejdsvilkår.
· Viden om seniorernes kvalifikationer og hvordan de kan udnyttes bedst muligt 

under hensyntagen til psykisk og fysisk formåen.
· En god introduktion og information om virksomhederne og arbejdsopgaverne.
· En fastansættelse, hvis praktikken forløb tilfredsstillende for begge parter.

En åben og positiv indstilling var også forventningen til de nye kollegaer ude på 
virksomhederne, hvor seniorerne lagde vægt på, ”at de følte sig velkomne”, at kol-
legaerne var tolerante og hjælpsomme, ligesom de gerne måtte have forståelse for, 
at man som ny medarbejder havde brug for oplæring og tid til at sætte sig ind i nye 
arbejdsopgaver. 

Matchning mellem virksomheder og 

seniorer

Kollegaer skal være positive
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Ovennævnte er ikke kun relevant i forbindelse med ansættelse af seniorer, men bør 
ligeledes indgå i overvejelserne i forbindelse med gennemførelse af beskæftigelses-
projekter for seniorer. Derudover bør fremtidige projekter desuden tage højde for 
følgende:

· at projektet skal kunne sikre jobtilbud og fast beskæftigelse, der er relevant og me-
ningsfuldt for den enkelte

· at man som deltager skal kunne lære noget mere og gennem undervisning og kur-
sustilbud udvikle og målrette egne kompetencer

· at projektets virksomhedsnetværk skal kunne sikre reelle forbindelser til virksom-
hederne

· at projektet, via tilbud om beskæftigelse uden løntilskud, skal kunne sikre et bedre 
forsørgelsesgrundlag og mulighed for en ”almindelig lønindkomst”

Målrettede kurser - gerne IT-kurser, rengøringskurser, køkken-kantine kurser, kørekort 
til anhænger, truckcertifikat samt kurser i mundtlig og skriftlig formidling og arbejds-
markedsforhold var nogle af de konkrete ønsker, som seniorerne fra begge hold havde 
til uddannelsesforløbet. Kurserne skulle sikre, at de blev bedre rustet såvel fagligt som 
personligt, så jobsøgningen kunne målrettes og føre til et job, som den enkelte følte 
sig kvalificeret til og kunne overkomme. Men ikke alle deltagere var motiverede for 
mere uddannelse og håbede derfor, at projektet meget hurtigt kunne føre til nogle 
konkrete jobtilbud.   

Oplevelsen af at være kvalificeret til det job man søgte og eventuelt fik tilbudt, har 
desuden været højt prioriteret blandt seniorerne. Ikke mindst blandt deltagerne 
fra det andet hold ledige seniorer, hvor mange lagde vægt på, at de også fik styrket 
de personlige kompetencer - herunder deres selvtillid og evne til at turde afprøve 
nogle af de muligheder som projektet tilbød. En deltager ønskede at blive bedre til at 
formulere sig i skrift og tale, en anden til at sælge sig selv uafhængig af alder, og en 
tredje forventede at uddannelsesforløbet kunne være med til at skabe netværk både 
blandt deltagerne i forløbet og til konkrete virksomheder. 

Forventninger til uddannelsesforlø-

bet

Styrke de personlige kompetencer
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2  Projektets formål, mål og  
målgruppe 
2.1 Projektets intentioner
Det overordnede mål med projektet har været at udvikle, beskrive og afprøve beskæf-
tigelsesstrategier, målrettet mod at skabe en øget beskæftigelse blandt kort-uddannede 
og ikke-faglærte mænd og kvinder over 50 år. 

Selvom der i forbindelse med udvikling af strategierne er taget udgangspunkt i for-
sikrede ledige fra København og Frederiksberg, forventes strategierne at kunne give 
inspiration til implementering af beskæftigelsesstrategier for seniorer på landsplan, 
som et led i den fremtidige beskæftigelsesindsats i de nye jobcentre. 

Det særligt fornyende i projektet har været at skabe en målrettet indsats og et forma-
liseret netværkssamarbejde med henblik på at udvikle nye metoder, specifikt målret-
tet mod at øge såvel ansættelse som fastholdelse af ikke-faglærte og kort-uddannede 
mænd og kvinder over 50 år. 

Netværkssamarbejdet bestod af AF-Storkøbenhavn, VUS Kontakt samt repræsentan-
ter for de faglige organisationer og A-kasser i Storkøbenhavn, HTS-A Arbejdsgiver- og 
Erhvervsorganisationen, og virksomheder fra udvalgte brancher indenfor serviceom-
rådet. Målet for samarbejdet var at skabe et erfaringsgrundlag, der kunne bidrage til 
den videre erfaringsspredning omkring ansættelse og fastholdelse af ikke-faglærte og 
kort-uddannede mænd og kvinder over 50 år. 

Som et led i projektet er der udarbejdet en presse- og informationsstrategi, hvis for-
mål har været at sætte fokus på ledige seniorers ressourcer og kvalifikationer - og på 
den måde sikre at virksomhederne bliver gjort opmærksom på de muligheder, som 
ligger i ansættelse af seniorer.

2.2 Omdrejningspunkter for projektet 
Med henblik på at udvikle beskæftigelsesstrategier der kan bidrage til at skabe en 
øget beskæftigelse blandt kort-uddannede og ikke-faglærte mænd og kvinder over 
50 år, har der i projektet været fokuseret på udvikling af modeller, der omsætter de 
nuværende barrierer for ansættelse i virksomhederne, hos de ledige, i AF-systemet og 
i A-kasserne til konkrete handlingsplaner og forslag til bedste praksis. Modellerne in-
deholder konkrete forslag til indhold for visiteringssamtaler, vejledning, jobsøgning, 
jobtræning, indhold for faglig og almen opkvalificering og formidling af job samt 
efteruddannelse af sagsbehandlere i AF og A-kasserne. I projektet har der desuden 
været fokuseret på metoder til fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen. Modellerne 
er udviklet på baggrund af de løbende erfaringer, der er gjort i projektet.

I starten af projektperioden blev der udarbejdet en undersøgelse af de ledige seniorers 
forudsætninger for beskæftigelse, herunder deres kvalifikationer, forventninger og res-
sourcer. Undersøgelsen omfattede desuden en række virksomheders krav og forudsæt-
ninger for ansættelse af ledige seniorer indenfor 3F´s brancheområder. Undersøgelsen 
er udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA). Den blev iværksat 
med henblik på at sikre, at de planlagte uddannelsesforløb for såvel ledige seniorer 
som sagsbehandlere blev målrettet specifikt i forhold til de muligheder og barrierer, 
der kendetegner ikke faglærte og kort-uddannede seniorers tilknytning til arbejdsmar-
kedet. 

Formålet med projektet

Målrettet indsats og formaliseret 

netværkssamarbejde

Udbredelse af erfaringerne

Udvikling af beskæftigelsesstrategier

Forudsætningsundersøgelse
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Gennemførelse af to pilotforløb for ledige seniorer skulle sikre, at modellerne for visi-
tering, uddannelse og jobformidling blev afprøvet. Deltagerne skulle derfor gennem-
føre et målrettet forløb, som indeholdt visitering, vejledning og personlig udvikling, 
uddannelse, praktik og jobformidling. Forløbet skulle udvikles så det blev målrettet 
mod deltagernes individuelle behov. Samtidig skulle det tage højde for f.eks. den tek-
nologiske udvikling, fysisk nedslidning, ønske om brancheskift og fremtidig beskæf-
tigelse, uddannelsesvalg og planlægning samt udvikling og formidling af personlig 
ressourcer og kvalifikationer. Løbende evaluering og effektmåling af de enkelte dele af 
forløbet har været en forudsætning for at kunne inddrage erfaringerne i forbindelse 
med formulering af en strategi for beskæftigelsesindsatsen i relation til målgruppen. 

Etablering af et regionalt forankret virksomhedsnetværk skulle bidrage til gensidig 
erfaringsudveksling og udvikling af en strategi omkring ansættelse og fastholdelse 
af seniorer. Samtidig skulle virksomhedsnetværket indgå i forbindelse med etable-
ring af praktikaftaler og eventuelle aftaler omkring ansættelse af de ledige seniorer i 
projektet. Oprindeligt var det desuden hensigten at udvikle og gennemføre en model 
for uddannelse af tillidsrepræsentanter og ressourcepersoner, der skulle fungere som 
seniormentorer med henblik på at sikre fastholdelse af seniorer på arbejdspladsen. Da 
det ikke har været muligt at samle deltagere til afprøvning af et mentorforløb, har det 
været nødvendigt at udvikle anbefalingerne til fastholdelse af seniorer ud fra virk-
somhedernes tidligere erfaringer med mentorfunktioner og – ordninger. 
 
Et af omdrejningspunkterne for projektet har været udvikling og gennemførelse af 
et uddannelsesprogram, målrettet mod efteruddannelse af sagsbehandlere i AF og 
A-kasserne. Målet med uddannelsesprogrammet har været at sikre, at medarbejderne 
fik viden om målgruppens kvalifikationer og forudsætninger samt de krav og behov 
til ældre medarbejdere som er gældende på arbejdsmarkedet. Det har endvidere været 
hensigten at sikre, at erfaringerne i strategien omkring visitering, uddannelse og 
jobformidling af ledige seniorer forankres blandt sagsbehandlerne og videreføres efter 
projektets afslutning. 

For at sikre en løbende og målrettet intern og ekstern formidling af projektets er-
faringer og resultater blev der i starten af projektperioden udarbejdet en presse- og 
informationsstrategi. Strategien skulle omfatte såvel den skrevne presse som lokale 
tv-stationer, diverse fagblade samt de involverede virksomheder og fagforeningers 
hjemmesider. Strategien skulle samtidig sikre, at de løbende erfaringer og metoder, 
som blev udviklet i projektet, blev videreformidlet og dermed kunne bidrage til at 
nuancere debatten omkring muligheder og barrierer for ansættelse og fastholdelse af 
ikke-faglærte og kort-uddannede seniorer. 

2.3 Projektets målgruppe 
Projektets primære målgruppe har været kort-uddannede og ikke-faglærte mænd og 
kvinder over 50 år, som havde været ledige i mere end 6 måneder. Målgruppen skulle 
som minimum kunne tale, læse og skrive dansk, og samtidig skulle de have et ønske 
om at forblive på arbejdsmarkedet. Valget af målgruppe var meget bevidst, hvilket hang 
sammen med et fælles ønske blandt projektets initiativtagere om at udvikle konkrete 
strategier, der kunne bidrage til at øge seniorernes tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Målgruppen er kendetegnet ved, at der ofte er problemer udover ledighed. Dette 
skyldes primært, at de har haft et hårdt fysisk arbejde. Desuden har en stor del af mål-
gruppen været beskæftiget inden for samme virksomhed/branche i en lang årrække 
og har derfor specifikke målrettede kvalifikationer mod ét brancheområde. Hovedpar-
ten af målgruppen har et lavt grundskoleniveau og en del har læse/stave- problemer.

Uddannelsesforløb for ledige  

seniorer

Etablering af virksomhedsnetværk

Uddannelse af AF- og A-kasse  

medarbejdere

Presse- og informationsstrategi

Kort-uddannede seniorer med  

problemer udover ledighed
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En del seniorer oplever trods nedgang i ledigheden stadig store problemer med at 
vende tilbage til arbejdsmarkedet efter afskedigelse. Dette gælder især for gruppen af 
kort-uddannede og ikke-faglærte over 55 år. Selvom gruppen af 50-54 årige kort-ud-
dannede og ikke faglærte er godt repræsenteret på arbejdsmarkedet, valgte vi alligevel 
at inddrage denne gruppe i projektet. Dette skyldes, at vi i forbindelse med udvikling 
af projektet havde et ønske om at udvikle en strategi, der ligeledes kunne være fore-
byggende. 

For at sikre udviklingen af en samlet beskæftigelsesstrategi - som ligeledes havde 
fokus på indsatsen i A-kasserne, AF og i virksomhederne - blev det i forbindelse med 
udviklingen af projektet besluttet, at der ligeledes skulle gennemføres aktiviteter mål-
rettet mod ansatte i AF og A-kasser samt ansatte i de involverede virksomheder.

Aktiviteter for ansatte i AF og A-kas-

ser
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3 Projektets organisering
3.1 Styregruppens sammensætning og funktion
Til at gennemføre projektet har der været nedsat en styregruppe. Formålet med 
styregruppen har været, at alle interessenter i projektet skulle sikres mulighed for at 
deltage i såvel udviklingen af projektets enkeltdele som projektet som helhed. Styre-
gruppen har haft til opgave at vejlede og løbende følge projektet samt inspirere og 
udvikle nye idéer. 

Styregruppen bestod af repræsentanter fra de faglige organisationer 3F Lager, Post og 
Service, 3F BJMF-Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening samt HTS-A Arbejdsgi-
ver- og Erhvervsorganisationen. Desuden har virksomhederne Frederiksberg Gartner 
og Vejservice, Danotherm Electric, Netto A/S og ISS Danmark samt VUS Kontakt og 
AF- Storkøbenhavn været repræsenteret i projektets styregruppe. Fagligt Internatio-
nalt Center for uddannelse (FIC) har været ansvarlig for projektledelse og administra-
tion af projektet. 

3.2 Arbejdsgrupper
I starten af projektperioden blev der nedsat 5 arbejdsgrupper, som  havde til ansvar 
at udvikle enkeltdele af projektet. Arbejdsgrupperne har refereret til projektkoordi-
nator og styregruppen. Projektkoordinatorerne har været ansvarlige for at sikre, at 
gruppens aktiviteter blev koordineret i forhold til de øvrige arbejdsgrupper. Koordi-
nering og aftaler mellem koordinatorerne er løbende blevet fulgt op på de månedlige 
sekretariatsmøder. 

Arbejdsgrupperne har beskæftiget sig med følgende 5 områder: 
  
· Analysegruppen: Udvikling af de overordnede rammer for forudsætningsundersø-

gelsen samt løbende tilbagemelding og endelig godkendelse af rapporten.
· Netværksgruppen: Initiativer til arbejdspladsfastholdelse, mentorordninger og 

virksomhedsnetværk 
· Vejledningsgruppen: Udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløb for sags-

behandlere i AF og A-kasser samt udvikling og gennemførelse af pilotforløb for 2 
hold ledige seniorer

· Informationsgruppen: Udvikling af informationsstrategi samt gennemførelse af 
intern og ekstern information om projektets aktiviteter, erfaringer og resultater.

· Evalueringsgruppen: Udarbejdelse af evalueringsstrategi, samarbejde med ekstern 
evaluator og evaluering af uddannelsesforløb. 

Arbejdsgrupperne har bestået af medarbejdere og ledere fra virksomheder, Havnesko-
len og VUS Kontakt samt sagsbehandlere og medarbejdere fra A-kasser, fagforenin-
ger og AF-Storkøbenhavn. Arbejdsgrupperne er så vidt muligt blevet sammensat, så 
repræsentanter fra både virksomheder og faglige organisationer har deltaget i de fleste 
af grupperne. 

For at sikre at alle arbejdsgrupper arbejdede mod det samme mål, blev der i starten 
af projektperioden udarbejdet et samlet kommissorium for arbejdsgrupperne. Dette 
indeholdt en beskrivelse af formål og indhold for hver arbejdsgruppe samt en tids-
plan. Før arbejdsgrupperne gik i gang blev der afholdt et temamøde for alle arbejds-
gruppedeltagere. På mødet blev kommissoriet diskuteret, og samtidig blev det aftalt, 
hvordan opgaver på tværs af arbejdsgrupperne kunne koordineres.

Nedsættelse af styregruppe

Styregruppens sammensætning

Nedsættelse af arbejdsgrupper

Arbejdsgruppernes opgaver

Arbejdsgruppernes sammensætning

Tids- og handleplan
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Tidsplanerne for de enkelte arbejdsgrupper blev efterfølgende indarbejdet i den 
overordnede tidsplan, som løbende er blevet justeret, efterhånden som projektet har 
udviklet sig. 

3.3 Styregruppens forventninger til projektet
For at afklare styregruppens erfaringer og forventninger til projektet fik alle medlem-
mer ved projektperiodens start fremsendt et spørgeskema. Skemaet indeholdt spørgs-
mål vedrørende styregruppens erfaringer fra egen virksomhed/organisation med 
integration og fastholdelse af seniorer, samt deres forventninger til selve projektet og 
projektorganisationen.

Spørgeskemaundersøgelsen blev fulgt op med et fokusgruppeinterview, hvor roller og 
succeskriterier for projektet blev drøftet og afstemt. Samtidig blev styregruppen bedt 
om at komme med forslag til, hvordan man kunne imødegå nogle af de væsentlige 
udfordringer som styregruppen vurderede at projektet stod overfor. Fokusgruppein-
terviewet havde til formål at sikre, at medlemmerne i styregruppen rettede fokus på 
deres egne roller i projektet - dels som medlem af en styregruppe og dels som repræ-
sentant for en virksomhed eller organisation - og via dialog og fælles drøftelse fik 
afstemt deres forventninger til projektet og de opstillede mål og succeskriterier.  

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i februar/marts måned 2005, og resul-
tatet bygger på data fra 8 medlemmer af styregruppen. Fire medlemmer valgte at 
besvare det fremsendte spørgeskema. De resterende data blev indhentet via telefo-
ninterviews med baggrund i spørgeskemaets tematiseringer*2 og via et fokusgruppe-
interview, der blev gennemført i forlængelse af et ordinært styregruppemøde i august 
måned 2005*3.

Flere medlemmer af styregruppen havde i forvejen erfaringer med integration af 
ledige seniorer fra egen virksomhed/organisation. Således havde én virksomhed 
erfaring med oprettelse af seniorbutikker, hvor halvdelen af de ansatte var personer 
over 50 år. En anden virksomhed havde aktivt forsøgt at fastholde seniorerne ved at 
tilpasse arbejdsfunktioner og arbejdsområder til seniorernes behov og arbejdsevner. I 
en A-kasse var opmærksomheden rettet imod gruppen af ledige seniorer i forbindelse 
med indkaldelse til de lovpligtige samtaler og henvisning af medlemmerne til virk-
somhederne. Enkelte styregruppemedlemmer havde ikke erfaring med integration af 
seniorer fra egen virksomhed/organisation og vurderede, at dette primært skyldes, at 
organisationen ikke skelnede til ansøgernes alder i forbindelse med rekruttering og 
ansættelse, men alene til kvalifikationer.

Flere styregruppemedlemmer (5 personer) havde også erfaring med  fastholdelse af 
allerede ansatte seniorer og gav udtryk for, at der var stor åbenhed i egen organisation 
overfor at tilpasse opgaverne og arbejdstiden til den enkelte senior.

På spørgsmålet om virksomheden/organisationen havde formuleret en seniorpolitik 
svarede 2 medlemmer af styregruppen bekræftende, at deres virksomheder havde en 
nedskrevet seniorpolitik. De virksomheder/organisationer, som de øvrige medlemmer 
af styregruppen var ansat i, havde ikke formuleret en seniorpolitik.

Styregruppens medlemmer lagde alle vægt på at projektets overordnede mål var 
interessant, og at seniorerne var en vigtig gruppe at have fokus på. Seniorernes viden 
og erfaring er et stort aktiv for virksomhederne. Derfor skal der arbejdes med både 
integration og fastholdelse, ligesom virksomheder og organisationer skal påtage sig 
et konkret ansvar. Styregruppen vurderede i denne forbindelse at kunne bidrage med 

Datagrundlag

(*2)  2 medlemmer har ikke deltaget.

(*3)   Styregruppemødet der var planlagt 

afviklet i juni måned blev aflyst, hvorfor 

fokusgruppeinterviewet først kunne gennem-

føres på næste ordinære møde i august. 

Styregruppens erfaringer med inte-

gration af seniorer

Erfaringer med fastholdelse
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viden og erfaring om arbejdsforhold, rekruttering og fastholdelse samt kompetence-
udvikling. Til gengæld forventede de at få ny viden og idéer til en konkret praksis i 
forbindelse med integration og fastholdelse af seniorer, samt at få drøftet fastholdelse 
og seniorpolitiske initiativer med andre virksomheder og organisationer i projektet. 

Forventningerne til projektet var meget afhængige af, hvilken virksomhed eller 
organisation medlemmerne i styregruppen repræsenterede. Således angav to virk-
somhedsrepræsentanter, at deres bevæggrund for at deltage i projektet var, at deres 
virksomhed i forvejen havde mange erfaringer med at arbejde med integration og 
fastholdelse af seniorer. Denne erfaring forventede de at dele på tværs af virksom-
heder i et virksomhedsnetværk. En anden virksomhedsrepræsentant deltog primært 
af personlige grunde for at ”få input udefra, og se hvordan andre gør”. De faglige 
organisationer/A-kasser deltog fordi de forventede at få nogle af de ledige medlemmer 
i arbejde og få kortlagt egnede strategier, der kan sikre en integration af ledige med-
lemmer på arbejdsmarkedet. 

Styregruppens forventninger til projektets resultater tog således udgangspunkt i 
projektets overordnede mål og i en generel forventning om, at projektet på kort sigt 
kunne formulere en strategi for fastholdelse og integration af seniorer på arbejdsmar-
kedet. Blandt de faglige organisationer og A/kasserne var der endvidere en forvent-
ning om, at projektet sikrede de deltagende seniorer reelle job, der ville resultere i en 
konkret ansættelse, som seniorerne var tilfredse med. På lidt længere sigt var det for-
ventningen, at projektet kunne medvirke til at virksomhederne ”lærer af hinanden i 
forbindelse med succesfuld rekruttering og fastholdelse og ser den ældre gruppe med-
arbejdere som en uundværlig ressource”, og at sagsbehandlerne fik et større kendskab 
til metoder og værktøjer i forbindelse med vejledning af seniorer generelt.

De største udfordringer ved projektstart var ifølge styregruppen:

· at få virksomheder, som de ledige var interesseret i tilknyttet projektet og virksom-
hedsnetværket samt skabe reelle job, der blev tilpasset den enkelte senior

· at sikre, at alle aktører følte et ejerskab til projektet

Ifølge styregruppen skulle barrierer imødegås ved, at medlemmerne i styregruppen 
forsøgte at involvere andre virksomheder fra deres netværk, samt ved at projektet 
arbejdede med en tilstrækkelig fleksibel strategi, der - med udgangspunkt i seniorer-
nes egne behov og ønsker - inddrog relevante virksomheder. En løbende dialog på 
møderne i styregruppen skulle endvidere sikre, at de enkelte medlemmer i styregrup-
pen fik ejerskab til projektet og kunne bidrage med ideer til projektudvikling og selve 
projektforløbet.

Den bredt sammensatte styregruppe med repræsentanter fra både virksomheder, fag-
lige organisationer/A-kasser, AF m.fl. betød, at de enkelte medlemmer skulle bidrage 
med forskellige erfaringer og perspektiver til styregruppen og dermed også til projek-
tet. Medlemmerne blev derfor spurgt om, hvad de hver især forventede at bidrage 
med i styregruppen. Virksomhedsrepræsentanterne ville gerne bidrage med deres 
erfaringer og viden om arbejdsmarkedet, den enkelte virksomheds krav til de ledige 
seniorer og om muligt stille praktikpladser til rådighed. Repræsentanterne fra de fag-
lige organisationer og A-kasser ønskede at bidrage med deres viden om de ledige, der 
kunne være med til at sikre en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet. Andre med-
lemmer pegede på vigtigheden af at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet gennem 
løbende kompetenceudvikling og uddannelse og ønskede at bidrage med erfaring og 
viden om dette område. 

Forventninger til projektet

Projektets udfordringer

Forventninger til  

projektorganisationen
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Både spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewet viste at styregruppens 
medlemmer skulle evne at differentiere mellem flere roller. Dels rollen som medlem 
af en styregruppe - og hermed ansvaret for det fælles projekt - og dels rollen som 
repræsentant for en konkret virksomhed eller organisation. På trods af denne ”dob-
beltrolle” var der blandt styregruppens medlemmer enighed om, at deres primære 
opgave som styregruppe var at bidrage med idéer til projektudvikling og sikre at 
projektet blev gennemført i henhold til de opstillede mål og aktiviteter. Samtidig var 
der enighed om, at styregruppen skulle sikre at tidsplaner blev opdateret og overholdt 
ligesom styregruppen skulle medvirke til et succesfyldt projekt. 

For at kunne løfte denne opgave var der en forventning om, at projektlederen sty-
rede projektet i relation til de opsatte mål og var opmærksom på selve processen og 
økonomien i projektet. Samtidig skulle projektleder og projektmedarbejdere sikre et 
overblik og løbende informere styregruppen om fremdriften i projektet.

For at gennemføre projektet i henhold til de opstillede mål og aktiviteter var det 
ifølge styregruppen nødvendigt, at alle aktører bidrog med deres erfaringer og arbej-
dede aktivt og målrettet med under hele forløbet. Der blev lagt vægt på: 

· at virksomhedsnetværket blev en succes og fik en god proces, hvor det lykkedes 
både at rette fokus mod rekruttering og integration samt fastholdelse af allerede 
ansatte seniorer

· at virksomhederne ville være i stand til at bidrage med fastholdelsesperspektivet 
og sikre nogle reelle job til seniorerne der ikke alene var ”tilskudsjob”

· at AF målrettede deres indsat mod reelle job og sikrede at de ledige seniorer også 
var interesserede i de job, de blev tilbudt

· at uddannelsesstederne reelt gav de ledige seniorer nogle konkrete værktøjer til at 
komme videre i deres arbejdsliv og ikke kun tilbød endnu et ”vejledningskursus”

Endvidere var der i styregruppen en generel forventning om at seniorerne fik den 
støtte der var behov for, og at projektets erfaringer målrettet blev formidlet til medier 
og presse, så andre kunne anvende de opnåede erfaringer.
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4  Evalueringsmetode og 
datagrundlag
4.1 Arbejdsdeling mellem New Insight og FIC (*4) 
Med henblik på at bidrage til udvikling af modeller og metoder og skabe værdi for 
andre aktører, ønskede projektets styregruppe, at effekten og erfaringerne fra projek-
tet blev indsamlet, bearbejdet og analyseret. Dette skulle dels ske gennem en løbende 
evaluering af nogle af projektets hovedaktiviteter, dels via en evaluering af det sam-
lede forløb, herunder samarbejdet mellem de involverede parter.

Formålet med den samlede evaluering har derfor været at følge progression og even-
tuelle udfordringer og barrierer undervejs i projektforløbet samt at vurdere, om pro-
jektets formål og delmål blev opfyldt. Selve evalueringsprocessen har også haft som 
mål at fremme projektdeltagernes læring og bidrage med input til projektets udvik-
ling undervejs i processen. 

Evalueringen har været gennemført i et samarbejde mellem den projektinterne eva-
lueringsgruppe samt en ekstern evaluator fra New Insight. Den interne evaluering 
har forestået evalueringen af projektets uddannelsesforløb for de ledige seniorer og 
AF- og A-kassemedarbejdere samt samarbejdet i styregruppen. En del af den interne 
evaluering har derudover været en evaluering af deltagernes forventninger og forud-
sætninger for at deltage i projektet, herunder også styregruppens forventninger til det 
samlede projekt samt deres vurdering af projektets resultater. 

New Insight har stået for den del af evalueringen, der omfatter virksomhedsnetvær-
ket og opsamling af de erfaringer, der rettede sig imod seniorernes integration og 
eventuelle fastholdelse på arbejdsmarkedet, herunder fastholdelse af allerede ansatte 
seniorer. En del af denne evaluering har været at evaluere samarbejdet på tværs af alle 
aktører og interessenter ved at se på ”projektets sociale infrastruktur” samt give bud 
på, hvorvidt den etablerede projektplatform har sikret en fælles forståelse af projek-
tets indhold og formål.

4.2 Evalueringsmetode
Da projektets resultater skal ses i en større kontekst, blev det besluttet at anvende 
”performancemodellen” som udgangspunkt for evaluering af projektet(*5) Perfor-
mancemodellen er i sit udgangspunkt en organisationsmodel, der anvendes i forbin-
delse med en vurdering og analyse af organisationers performance. Modellen tager 
udgangspunkt i begrebet ”performance” og præciserer, at organisationers evne til at 
skabe resultater skal analyseres i et samspil mellem medarbejdernes kompetence og 
motivation, organisationskulturen, den måde arbejdet er organiseret på, organisatio-
nens struktur og omgivelsernes krav og behov. Det vil sige den kontekst organisatio-
nen skal agere i. Modellen vises grafisk øverst på side 26:

(*4) Til håndtering af evalueringsopgaven 

har der været nedsat en evalueringsgruppe, 

der har forestået den interne evaluering af 

dele af projektet og  koordineret opgaven 

i relation til den eksterne evaluator. Den 

interne evaluering er forestået af Käthe V. 

Rasmussen fra VUS Kontakt på vegne af 

Fagligt Internationalt Center (FIC)

(*5) FIC har haft gode erfaringer med at 

anvende ”performancemodellen” som evalu-

eringsmodel i tidligere projekter.

Evaluering af det samlede forløb

Intern og ekstern evaluering

Performancemodellen
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Figur 1: Performancemodellen

 

Performancemodellen er i denne evaluering anvendt som en bred og overordnet 
ramme, der har struktureret form og indhold i evalueringen, og den er anvendt som 
en egnet model i forbindelse med en perspektivering og evaluering af projektets 
resultater og effekt. En vigtig pointe i modellen er - når den overføres direkte - at 
projektets resultater ikke alene kan forklares ud fra de aktiviteter, som projektet selv 
igangsætter og har indfl ydelse på, såsom visitering af deltagere, kvalifi cering af disse 
via uddannelse, praktik og jobtræning, netværksetablering m.m. Også faktorer på de 
arbejdspladser, som seniorerne kommer ud i, vil infl uere på projektresultatet og skal 
tænkes ind i evalueringsmetoden. 

Anvendt som evalueringsmodel betyder dette, at seniorprojektets kerneydelse/resul-
tat er udvikling og afprøvning af modeller, der kan øge integration og beskæftigelse 
af ledige seniorer samt fastholde allerede ansatte seniorer. Evalueringen af hvorvidt 
projektet har nået dette resultat har betydet, at evalueringen har haft fokus på:

· ”Medarbejderne”, der i denne projektsammenhæng har været de ledige seniorer, 
sagsbehandlere i AF og A-kasser, virksomhedsledere, undervisere, medlemmer i 
projektets styregruppe og projektledelsen.

· Projektets struktur, dvs. den valgte organisering og beslutningsstruktur, herunder 
den særlige projektorganisering med repræsentanter fra virksomheder, arbejdsmar-
kedets parter, myndighedsudøvere m.v.

· Projektets kultur, dvs. dominerende værdier og normer.
· Arbejdets organisering og de metoder/praktiske værktøjer, der er anvendt i projek-

tet for at nå målet.
· De økonomiske og politiske vilkår som projektet har været underlagt (omgivel-

serne).

4.3 Datagrundlag
Med udgangspunkt i performancemodellen blev evalueringen specifi kt målrettet mod 
de enkelte aktiviteter der blev igangsat i projektet. Men også faktorer på de involvere-
de virksomheder, der har påvirket projektets resultater, er blevet inddraget. Følgende 

Performancemodellen er i denne evaluering anvendt som en bred og overordnet 

Temaer i evalueringen
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temaer har været med til at strukturere form og indhold i evalueringen og er udvalgt, 
fordi de antages at være afgørende for projektets ”performance” i relation til beskæfti-
gelse og fastholdelse af seniorer.

· Deltagernes forudsætninger og forventninger.
· Uddannelsesforløbet for sagsbehandlere.
· Uddannelsesforløbene for de to hold ledige seniorer.
· Virksomhedens ressourcer i forbindelse med integration og fastholdelse af senio-

rer.
· Virksomhedsnetværket.
· Projektets sociale infrastruktur.

For at sikre at evalueringen besvarede de spørgsmål, som styregruppen ønskede at 
få belyst, blev der ved projektstart foretaget en evaluering. Evalueringen blev gen-
nemført som en spørgeskemaundersøgelse, der indeholdt spørgsmål vedrørende 
styregruppens erfaringer fra egen virksomhed/organisation med integration og 
fastholdelse af seniorer samt deres forventninger til selve projektet og samarbejdet 
mellem de enkelte aktører i projektet. Styregruppen bød også ind med spørgsmål til 
evalueringen, der er indarbejdet i metoden og det endelige evalueringsdesign. Med 
henblik på at få drøftet og afstemt styregruppens rolle og deres forventninger til 
projektet, de opstillede mål og succeskriterier blev spørgeskemaundersøgelsen fulgt 
op af et fokusgruppeinterview, der blev foretaget som opfølgning på et ordinært 
styregruppemøde.

Styregruppens erfaringer med projektet og dets effekt er blevet afdækket via telefo-
ninterviews ved projektafslutning i maj måned 2006 og har dannet baggrund for en 
vurdering af, hvorvidt projektet har levet op til forventningerne blandt de deltagende 
virksomheder, faglige organisationer, AF og andre aktører, der har været repræsenteret 
i styregruppen. 

I projektet er der gennemført en række uddannelsesforløb for sagsbehandlere fra AF 
og A-kasser og to hold ledige seniorer. Evalueringen af disse uddannelsesforløb har 
taget udgangspunkt i den model, der blev udviklet af arbejdsgruppen, og de mål og 
succeskriterier som grupperne opstillede for de enkelte uddannelsesforløb. Med hen-
blik på at kortlægge udgangspunkt samt mål og succeskriterier for uddannelsesforlø-
bene er der foretaget 3 eksplorative interviews, samt 2 kvalitative interview med den 
ansvarlige koordinator.

Umiddelbart efter kursusstart er der foretaget en forudsætnings- og forventningsana-
lyse blandt de deltagende kursister (sagsbehandlere og to hold seniorer). Formålet 
med denne analyse var at dokumentere deltagernes ønsker og behov samt deres for-
ventninger til forløbet ud fra de opstillede mål. Data er indsamlet via et spørgeskema 
med fortrykte svarmuligheder og mere åbne svarkategorier, der har givet mulighed 
for en mere kvalitativ og indholdsmæssig uddybning af forventningerne til selve 
projektet og de enkelte uddannelsesforløb. Skemaet indeholdt endvidere spørgsmål 
relateret til deltagernes forudsætninger og personlige/arbejdsmæssige kompetencer 
herunder køn, alder, uddannelse, motivation, reaktioner/barrierer for deltagelse i 
forløbet, tidligere erfaringer m.v. Der blev udarbejdet et analysenotat, der bidrog med 
input til selve implementeringsfasen.

Evalueringen af de enkelte uddannelsesforløb er foretaget via en spørgeskemaunder-
søgelse umiddelbart efter de fælles vejledningsforløb, og fulgt op af interviews med 
de tilknyttede undervisere samt fokusgruppeinterviews.  Evalueringen har taget ud-

Deltagernes forudsætninger og 
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Styregruppens forventninger

Seniorernes forventninger

Forløb for sagsbehandlere og senio-
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gangspunkt i forudsætnings- og forventningsanalysen og har haft fokus på, hvorvidt 
uddannelsen indfriede deltagernes krav i relation til de opsatte mål, kombineret med 
en måling af deres tilfredshed med uddannelsen. 

Derudover er de enkelte uddannelsesforløb yderligere perspektiveret i forbindelse 
med den eksterne evaluering af seniorernes integration på virksomhederne. Her er de 
konkrete erfaringer, som ledelsesrepræsentanter og seniorer har fået i praksis, indhen-
tet gennem to fokusgruppeinterview med deltagelse af 3-5 ledige seniorer fra hvert 
hold. I relation til uddannelsesforløbene har denne del af evalueringen fokuseret på, 
hvorvidt kurserne har været anvendelige og målrettet virksomhedernes ønsker og 
behov samt hvilke efterfølgende udfordringer og barrierer, som kurserne burde have 
taget højde for.

New Insights evaluering af integration og fastholdelse af seniorer på virksomhederne 
bygger på en række telefoninterviews med udvalgte virksomheder, der har haft ledige 
seniorer i praktik/tilskudsjob eller i beskæftigelse (uden tilskud). Interviewene er gen-
nemført i april/maj 2006,og formålet med denne del af den eksterne evaluering har 
været at sammenholde virksomhedernes oprindelige forventninger til projektet med 
de udfordringer/barrierer og konkrete erfaringer, de har gjort i forbindelse med inte-
gration og fastholdelse af de ledige seniorer. 

Seniorernes erfaringer med integration og oplæring i virksomheden som New Insight 
har indhentet via en spørgeskemaundersøgelse blandt de ledige seniorer er herefter 
sammenholdt med de forventninger, deltagerne havde til projektet ved projektstart. 
Spørgeskemaundersøgelsen er fulgt op med et fokusgruppeinterview med tilfældigt 
udvalgte seniorer, der har uddybet deres erfaringer mere kvalitativt og indholdsmæs-
sigt. 

Ved projektafslutning er der indhentet data vedrørende den samlede beskæftigelses-
effekt samt effekten af de initiativer til fastholdelse af allerede ansatte seniorer, som 
blev iværksat i projektperioden. 

Dataindsamling i forbindelse med evaluering af virksomhedsnetværket er også fore-
taget af den eksterne evaluator og sammenholdt med evalueringen af integration og 
fastholdelse af de ledige seniorer som beskrevet ovenfor. Evalueringen er gennemført 
som telefoninterviews med tilfældigt udvalgte deltagere i virksomhedsnetværket i 
marts/april måned 2006. Fokus er rettet mod selve virksomhedsnetværket, herunder 
hvad netværket er blevet brugt til undervejs i forløbet samt hvordan virksomhederne 
har organiseret erfaringsoverførsel fra netværk til virksomhed. 

I forhold til den del der omfatter samarbejde og kommunikation på tværs af alle 
aktører, har den eksterne evaluator også evalueret projektets sociale infrastruktur og 
de aktiviteter, der retter sig imod de involverede projektmagere og arbejdsgrupper. 
Evalueringen er foretaget via en række interviews både med de nedsatte arbejdsgrup-
per samt de aktive projektholdere fra FIC. Evalueringen har haft til formål at belyse, 
hvorvidt den etablerede projektplatform har medvirket til at skabe en fælles forståelse 
af projektets indhold og formål og sikret fremdrift i det samlede projekt - samt belyst 
den læring projektet har opnået. En læring som kan være med til at bringe spørgsmå-
let om fastholdelse og rekruttering af seniorer videre, herunder specielt den særlige 
målgruppe af seniorer som dette projekt har haft som omdrejningspunkt.

Umiddelbart inden projektafslutning blev alle projektets deltagere og samarbejdspart-
nere inviteret til et fælles temamøde, hvor der blev sat fokus på:

Virksomhedens ressourcer

Seniorernes erfaring med oplæring

Virksomhedsnetværket

Projektets sociale infrastruktur

Temamøde
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· De samlede erfaringer med projektet og dets effekt.
· Anbefalinger og bidrag til en fremtidig strategi for integration og fastholdelse af 

kort-uddannede seniorer på det danske arbejdsmarked.

På temamødet blev deltagerne præsenteret for en række af projektets resultater, og der 
blev afholdt en dialogcafé, hvor deltagerne diskuterede deres erfaringer og anbefalin-
ger. Resultaterne fra temamødet er inddraget i den endelige evaluering af projektet og 
bidrager på denne måde til at viderebringe de samlede erfaringer til andre aktører, der 
måtte ønske at sætte lignende aktiviteter i værk. 
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5 Forudsætningsundersøgelse
Som en integreret del af projektets aktiviteter blev der i perioden fra september 2004 
til marts 2005 gennemført en undersøgelse af ”Seniorers kompetencer og beskæftigel-
sesmuligheder i Storkøbenhavn.” 

Hensigten med undersøgelsen har været at give svar på en række spørgsmål, der kan 
være med til at afklare, hvilke faktorer der har betydning for ikke-faglærte seniorers 
ønsker og muligheder i forhold til deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. 
  
Projektets styregruppe besluttede at vælge CASA (Center for Alternativ Samfundsana-
lyse) til at gennemføre undersøgelsen.
  
Undersøgelsen bygger på svar fra 600 ledige og ansatte seniorer i Storkøbenhavn i 
aldersgruppen 50-65 år (som alle er medlem af 3F) samt 45 personaleansvarlige fra 
private virksomheder i servicebranchen. Desuden er der gennemført 4 fokusgruppe-
interviews med henholdsvis ledige og ansatte seniorer samt personaleansvarlige fra 
virksomheder i servicebranchen.

5.1 Resultatet af undersøgelsen
Resultatet af undersøgelsen har været brugt i forbindelse med gennemførelse af kur-
susforløb for såvel sagsbehandlere som ledige seniorer. 
 
Vores undersøgelse tyder på, at arbejdsmarkedet opleves som ret hårdt af mange ikke-
faglærte seniorer. De frygter især for nedslidning og arbejdsløshed. På mange måder 
bekræftes deres frygt af virkeligheden, fordi ledigheden er værre for seniorer end for 
yngre. Seniorerne har især svært ved at få job, hvis de først bliver ledige.

Den fysiske nedslidning er særlig vigtig i forhold til de ikke-faglærte seniorer, fordi 
mange af dem har haft fysisk hårdt arbejde i mange år. De er ofte startet på arbejds-
markedet efter konfirmationen og har haft 40 års fysisk arbejde. I begyndelsen uden 
særligt mange redskaber og hjælpemidler. Da de fik hjælpemidler, oplevede de, at 
tempoet blev forøget. 

Vores undersøgelse viser, at der er en gruppe af seniorer, som både fysisk og psykisk 
har svært ved at følge med. Mange af dem ser hen til efterlønnen, hvor de kan føle 
sig “fredet”.

Ifølge undersøgelsen vil mange seniorer gerne arbejde. De har arbejdet hele deres liv, 
og arbejde betyder meget for deres identitet. En del af seniorerne deltager i efterud-
dannelse og er tilsyneladende indstillet på at finde job inden for andre fagområder, 
hvis det skulle blive nødvendigt. Men samtidig er der nogle i denne gruppe, som fryg-
ter, at de alligevel ikke kommer til at bruge en uddannelse eller nye kompetencer på 
grund af deres alder. Denne usikkerhed begrænser motivationen til at gå i gang med 
nye ting og foretage arbejdsmæssige skift.

I vores undersøgelse kan man groft sagt opdele seniorerne i tre nærmest lige store 
grupper. Den ene tredjedel vil helst trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet så hurtigt 
som muligt, fordi de føler sig nedslidte og/eller demotiverede. De tror ikke, de har 
nogen fremtid på arbejdsmarkedet. En anden tredjedel vil gerne blive på arbejds-
markedet og ønsker eventuelt at blive efteruddannet og er måske villige til at skifte 
fagområde for at fortsætte på arbejdsmarkedet.

Hensigten med undersøgelsen

Undersøgelsesgrundlag

Et hårdt arbejdsmarked

Mange vil gerne

Tre store grupper
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Den sidste tredjedel af seniorerne er i tvivl. De vil gerne fortsætte med at arbejde, hvis 
det kan foregå inden for deres hidtidige arbejdsområde. De er ikke indstillet på for 
mange udfordringer eller forandringer.

5.2 Hvad skal der til?
Hvad skal der til for, at seniorerne kan og vil fortsætte på arbejdsmarkedet? Det af-
hænger i høj grad af, hvilke af de tre hovedtyper af ikke-faglærte seniorer der er tale 
om.

Nogle seniorer peger selv på, at de især ønsker nedsat arbejdstid, et godt psykisk 
arbejdsmiljø og mindre stressende arbejde, mens andre peger på ændret arbejds-
fordeling. Disse forslag antyder, at en del seniorer ønsker, at der tages nogle særlige 
arbejdsmæssige hensyn til dem og deres eventuelle helbredsproblemer. Dog vedrører 
sådanne hensyn i vidt omfang overenskomstvilkår, som ligner dem, der indgår i de 
sociale kapitler i overenskomsterne.

Der er også en gruppe seniorer, som er motiveret for uddannelse og forandringer. Det 
er især den yngre del af seniorerne, som har flere år tilbage, inden de når efterløns-
alderen. Et vigtigt middel til at motivere seniorerne til efteruddannelse er en garanti 
eller en stor sandsynlighed for, at de kan opnå ordinært arbejde, når de har gennem-
gået uddannelsen. 

En del seniorer har svært ved at foreslå andre arbejdsområder end dem, de allerede 
kender. De erkender i mange tilfælde, at det skal være job inden for serviceområdet, 
som tager hensyn til deres mere eller mindre naturlige fysiske begrænsninger. Men de 
har svært ved at sige præcist, hvad det skal være. Her er der brug for en form for in-
spirationsliste eller eksempler på “solstrålehistorier”, som seniorerne kan identificere 
sig med. Eksempelvis et katalog med eksempler på senioregnede job.

En del seniorer har selv en følelse af, at deres alder er en begrænsende faktor, hvis de 
skal finde et nyt job. De er bange for at blive sorteret fra alene på deres dåbsattest. 
Men når man spørger virksomhederne, så erklærer de i mange tilfælde, at alderen 
ikke er afgørende for ansættelsen af nye medarbejdere. De siger, at det er de faglige 
og arbejdsmæssige kompetencer, det kommer an på, og hvis seniorerne opfylder disse 
krav, vil de også ansætte seniorer på linie med yngre personer.

Men selvom de personaleansvarlige i virksomhederne generelt er positive over for 
seniorerne, er der meget der tyder på, at virksomhederne er tilbageholdne med at 
ansætte seniorer. Det er ofte tilfældet, hvis den ansættelsesansvarlige er ung. Vores 
undersøgelse tyder på, at der eksisterer en form for aldersdiskrimination på det ikke-
faglærte arbejdsmarked, hvor virksomhederne har en tendens til at favorisere de unge 
med hensyn til deres bedre fysik og omstillingsparathed.

5.3 Hvad kan seniorerne?
Vores undersøgelse viser, at de personaleansvarlige i virksomhederne mener, at senio-
rerne udmærker sig ved at have nogle værdifulde kompetencer, fx stabilitet, loyalitet 
og erfaring, som virksomhederne ofte har brug for. Seniorerne har i øvrigt det samme 
billede af sig selv. Dertil kommer, at seniorerne ofte har stor menneskekundskab, som 
er vigtig i jobfunktioner, hvor man skal servicere andre mennesker på en rolig og 
betryggende måde.

Hvis man skal pege på, hvilke brancher eller jobfunktioner som seniorerne har gode 
muligheder for at bestride, må man derfor tage udgangspunkt i seniorernes faglige og 
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Jobgaranti
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Værdifulde kompetencer
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personlige kompetencer. Man kan derimod udelukke brancher og funktioner, hvor 
der kræves fysisk styrke og højt tempo.

Det kan muligvis forbedre seniorernes beskæftigelsesmuligheder, hvis der blev sat 
fokus på seniorernes positive kompetencer. Hvad er seniorerne gode til, og hvilke job-
funktioner er de særligt gode til at bestride? I denne undersøgelse er der bl.a. blevet 
nævnt job inden for omsorg, handel, opsyn, reparationer og persontransport.

Seniorerne på det ikke-faglærte arbejdsmarked har bl.a. det problem, at de ofte skal 
konkurrere med unge mennesker, som endnu ikke har fået en uddannelse. Det gælder 
bl.a. på serviceområdet. De unge har den fordel, at de er fleksible med hensyn til ar-
bejdstid. Desuden er de relativt lette at skille sig af med, og deres lønninger er lave.

Hvis seniorerne skal kunne klare sig i konkurrencen med de unge, er der muligvis 
behov for at etablere særlige job og jobfunktioner for seniorer, især inden for service-
virksomhed, hvor seniorerne kan udnytte deres særlige kompetencer. 

Den ovenfor nævnte indsats for at forbedre de ikke-faglærte seniorers arbejdsmarked 
handler overvejende om at ændre lovgivning eller overenskomster, som de lokale 
arbejdsmarkedsparter i hovedstadsområdet kun har begrænset indflydelse på. På det 
lokale plan er indsatsen begrænset til at foretage oplysningskampagner for at nedbry-
de aldersdiskrimination og for at give inspiration til jobmuligheder for ikke-faglærte 
seniorer.

Både arbejdsgiverne og seniorerne har givetvis behov for ny inspiration for at finde 
serviceområder, der er særligt velegnede for seniorer. Uddannelsesmyndighederne 
har desuden en opgave i at understøtte disse jobmuligheder. Seniorerne har tydeligvis 
deres styrke på de personlige kompetencer og deres begrænsninger på de faglige kom-
petencer. Motivationen for seniorernes deltagelse i uddannelse skal være den store 
sandsynlighed for at opnå et ordinært job i resten af deres erhvervsliv.

Særlige seniorjob

Indsatsområder
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6  Uddannelse af sagsbehandlere i 
A-kasser og AF
Med henblik på at sikre en målrettet vejledningsindsats og jobformidling af ledige 
seniorer, er der i projektet udviklet og gennemført et uddannelsesforløb for sagsbe-
handlere i AF Storkøbenhavn og relevante A-kasser. Sagsbehandlerne kom fra faglige 
organisationer i 3F, der deltog i projektet, men også fra Socialpædagogernes A-kasse, 
hvis medlemmer havde fået tilbud om at deltage i forløbet.

Uddannelsesforløbet havde til formål at opkvalificere sagsbehandlerne teoretisk og 
metodisk og sikre dem en viden om seniorernes kompetencer og forudsætninger, 
samt de krav og behov for seniorarbejdskraft, der gælder på arbejdsmarkedet.

Som en del af det samlede uddannelsesforløb blev sagsbehandlerne inddraget i ud-
vikling og afprøvning af en model for visitering og jobformidling af ledige seniorer. 
Endvidere blev der lagt op til, at sagsbehandlerne efter aftale skulle følge seniorerne 
undervejs i deres individuelle kursusforløb, og deltage i udarbejdelse og opfølgning 
på handlingsplaner samt udarbejdelse af forslag til god praksis i forbindelse med vej-
lednings- og jobsøgningsforløb for de ledige seniorer.

Indholdet i uddannelsesforløbet er udviklet af en arbejdsgruppe under projektet. 
Endvidere er der kommet input fra en ekstern konsulent, der har forestået den mere 
teoretiske del af uddannelsesforløbet og været en af de gennemgående undervisere.

6.1 Information til målgruppen 
Sagsbehandlerne blev informeret om uddannelsestilbuddet og projektet via udsendte 
foldere og blev endvidere indkaldt til et informationsmøde den 6. januar 2005. Der 
var planlagt deltagelse med i alt 16 deltagere, men umiddelbart inden kursusstart var 7 
sagsbehandlere tilmeldt forløbet. Blandt disse sagsbehandlere var der en enkelt, der ikke 
deltog i informationsmødet, men som blev tilmeldt på opfordring fra nærmeste leder.

Den manglende tilmelding til uddannelsesforløbet kan først og fremmest begrundes 
i manglende ressourcer i de enkelte A-kasser og i AF. Implementering af nye visitati-
onsværktøjer, fusion og sammenlægning af fagforbund og afdelinger, organisatoriske 
ændringer i ledelsesstruktur, arbejdsopgaver/arbejdsgange samt ændringer i den tek-
nologiske infrastruktur m.v. betød, at AF og A-kasserne ikke kunne afse det nødvendi-
ge antal medarbejdere til at deltage i forløbet. Derudover faldt tidspunktet for kursets 
opstart sammen med udbetaling af dagpenge i A-kasserne.

6.2 Mål og indhold i uddannelsesforløbet
Uddannelsesforløbet blev gennemført som et split-forløb på henholdsvis 3 dage i 
perioden 24.-26. januar 2005, samt 2 dage den 30. og 31. maj 2005. Efter første forløb 
gennemførte sagsbehandlerne et informationsmøde for ledige seniorer, der blev fulgt 
op med visiteringssamtaler og udvælgelse af seniorer, der ønskede at deltage i projek-
tet. Sidste del af uddannelsesforløbet blev gennemført, efter at de visiterede seniorer 
havde påbegyndt det planlagte vejlednings- og jobsøgningskursus, men inden der 
blev gennemført visitering af nye seniorer til projektets andet forløb. Modellen skulle 
være med til at sikre, at sagsbehandlerne blev inddraget i evaluering og tilretning af 
det første uddannelsesforløb for de ledige seniorer, samt sikre sagsbehandlernes aktive 
deltagelse i udarbejdelsen af en samlet model for vejledning, jobsøgning og uddan-
nelse af ledige seniorer.

Sagsbehandlerne opkvalificeres

Informationsmøde

Barrierer for tilmelding

Splitforløb
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Delmål for uddannelsesforløbet var, at deltagerne fi k:

· en øget viden om arbejdsmarkedet og seniorerne
· en øget forståelse for voksnes eksistentielle og psykologiske livssituation
· en øget forståelse for forandringers psykologiske betydning for voksne
· arbejdet med svære samtaler og blev bedre til at håndtere svære samtaler
· kendskab til kollegial supervision som metode til egen læring
· mulighed for at være med til at udvikle metoder for vejledning og uddannelse af 

seniorer
· mulighed for som gruppe at forestå visitering af ledige seniorer til uddannelsen og 

fortage opfølgning og kontakt til deltagerne fra egen A-kasse i ca. 6 måneder.

For at opfylde målene tog første del af uddannelsesforløbet udgangspunkt i den for-
undersøgelse om arbejdsmarkedets krav til og behov for seniorarbejdskraft og senio-
rers kompetencer, som CASA havde udarbejdet for projektet. Dette blev efterfulgt af 
en præsentation af mentoruddannelsen og det virksomhedsnetværk, der var ved at 
blive etableret, samt en gennemgang af det uddannelsestilbud der var planlagt for de 
ledige seniorer. 

Forståelse for voksnes eksistentielle og psykologiske livssituation var hovedtemaet på 
andendagen, hvor deltagerne blev introduceret til:

· Livsfaser og identitet.
· Sociale roller gennem livet.
· Eksistentielle livsvilkår.
· Forandringens psykologi.

Med ønsket om på tredjedagen at rette fokus mod den svære samtale i vejlednings-
situationen, blev deltagerne præsenteret for forskellige vejledningsteorier og metoder. 
At blive bedre til at håndtere den svære samtale var derfor temaet på første forløbs 
tredje dag, hvor deltagerne efter en introduktion trænede den svære samtale gennem 
samtaleøvelser og rollespil.

Nedenstående tabel 1 viser en samlet oversigt over programmet for kursets første del:

Tabel 1: Uddannelsesplan for første del af uddannelsesforløbet for sagsbehandlere i A-kasser og AF

Uge Ugedag Plan for formiddag Plan for eftermiddag

 4 Mandag - Præsentation af deltagerne - Uddannelse af de ledige.

   - Information om projektet. - Information om mentoruddan-

   - Præsentation af undersøgelse  nelsen og virksomhedsnetværket 

   om arbejdsmarkedets krav til  som indgår i projektet.

   og behov for seniorarbejdskraft  - Udfyldelse af papirer til 

   og  seniorers kompetencer. Socialfonden.

  Tirsdag - Livsfaser og identitet. - Vejledningsteorier og 

   - Sociale roller gennem livet. metoder.

   - Eksistentielle livsvilkår. - Professionelle samtaler.

   - Forandringens psykologi. 

  Onsdag -Indkredsning af den svære samtale. - Fortsat træning i den svære

   - Håndtering af den svære samtale. samtale.

    - Forslag af tema til forløbets 

    anden del.

Delmål for uddannelsen

Præsentation af mentoruddannelsen 

og virksomhedsnetværk

Teorier og metoder

Program for kurset



B E S K Æ F T I G E L S E S S T R A T E G I   F O R   S E N I O R E R

36

Ved afslutning af uddannelsesforløbets første del fi k deltagerne udleveret et skema til 
egen lærings/handleplan, som de blev opfordret til at bruge som et konkret værktøj i 
hverdagen - med henblik på udvikling af egne vejledningsmetoder.

På forløbets anden del blev der lagt op til en evaluering og tilretning af den model for 
vejledning, jobsøgning og uddannelse, som sagsbehandlerne havde afprøvet i praksis 
mellem første og anden del af uddannelsesforløbet. Her blev sagsbehandlernes prak-
tiske erfaringer fra visitering af første hold af seniorer, den konkrete jobformidling og 
udarbejdelse af handlingsplaner drøftet og sammenholdt med sagsbehandlernes egen 
lærings-/handleplan og egne fortsatte udviklingsmål i relation til den svære samtale. I 
tabel 2 er en oversigt over kursets anden del:

Tabel 2: Uddannelsesplan for anden del af uddannelsesforløbet for sagsbehandlere i A-kasser og AF

Uge Ugedag Plan for formiddag Plan for eftermiddag

 22 Mandag - Resultat af analysen (CASA). - Udarbejde forslag til evt.   

   - Opsamling i.f.t. visitering og  tilretning af uddannelsen.

   uddannelse for de ledige seniorer. - Udarbejde model for vejledning,

    jobsøgning og uddannelse af 

    ledige seniorer.

      - Visitering af ledige seniorer til

    forløbet i efteråret 2005.

  Tirsdag - Siden sidst. - Kollegasupervision som lærings-

   - Opsamling på egen lærings-/ redskab.

   handleplan. - Træning i kollegasupervision.

   - Erfaringsudveksling i  Grupper.   - Egne fortsatte udviklingsmål i

    relation til den svære samtale.

    - Evaluering af forløbet.

6.3 Pædagogiske metoder 
Overordnet var der ved planlægning af uddannelsesforløbet lagt vægt på at ind-
drage deltagernes egne erfaringer og give dem mulighed for at afprøve den teoretiske 
indlæring i praksis, både i relation til selve seniorprojektet og i deres egen daglige 
opgaveløsning. Der blev arbejdet ud fra en systemisk teoretisk og metodisk tilgang 
- med udgangspunkt i refl ekterende processer og samtaleteknikker, herunder kollegial 
supervision som læringsredskab som deltagerne, efter en introduktion til teorier og 
metoder, skulle have mulighed for at afprøve i praksis. Formen var oplæg og debat, 
teorioplæg i dialog med deltagerne, gruppedrøftelser, refl eksion og samtale/træning 
ud fra konkrete cases. Endvidere blev der lagt op til, at deltagerne imellem de 2 kur-
susforløb arbejdede med egen lærings- og handleplan. 

6.4 Sammensætning af deltagere
De 7 deltagere fordelte sig på 6 sagsbehandlere fra A-kasser i københavnsområdet 
(Landsforeningen For Socialpædagogers A-kasse, 3F Byggefagenes A-kasse for gartner-
ne, 3F Chaufførernes Fagforening og A-kasse, 3F Lager, Post og Service Københavns 
A-kasse, 3F Byggefagenes A-kasse for murere og murerarbejdsmænd samt 1 sagsbe-
handler fra AF-Storkøbenhavn). Gennemsnitsalderen for deltagerne på kurset var 42 
år med en aldersspredning fra 27–56 år. 2 ud af 7 deltagere var mænd.

Ud over den store aldersmæssige spredning var der også tale om en stor spredning i 
deltagernes uddannelsesmæssige baggrund og deres erfaring i forhold til vejledning 
og jobformidling af ledige (seniorer). Dette havde både indfl ydelse på deres forvent-
ninger til forløbet og deres samlede vurdering og evaluering.

Systemisk tilgang

Alder og uddannelsesbaggrund
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6.5 Evaluering af uddannelsesforløbet
Evalueringen af uddannelsesforløbet blev foretaget via udlevering af et spørgeskema 
til deltagerne i umiddelbar forlængelse af de to forløb. Evalueringen tager udgangs-
punkt i den tidligere forudsætnings- og forventningsanalyse og ser på, hvorvidt ud-
dannelsen har indfriet deltagernes krav i relation til de opsatte mål, kombineret med 
en måling af deres tilfredshed med uddannelsen. Evalueringen bygger endvidere på et 
gruppeinterview med udvalgte sagsbehandlere(*6), samt et interview med den ekster-
ne underviser, foretaget i umiddelbar forlængelse af kursets anden og afsluttende del.

Alle sagsbehandlerne har generelt været tilfredse med det samlede uddannelsesforløb 
og vurderede, at det på fl ere områder levede op til deres forventninger og det overord-
nede formål med forløbet.  Fagligt genopfriskede forløbet tidligere erhvervet viden, 
men formåede samtidig at bygge videre på denne viden og styrke sagsbehandlerne i 
vej-ledningsrollen. Den teoretiske overbygning gav en ballast, der også var brugbar i 
praksis og sagsbehandlerne fi k et større indblik i vejledningsteorier og metoder, lige-
som de blev mere opmærksomme på deres egen rolle som vejleder.

Forløbet har også bidraget med ny viden, som sagsbehandlerne ikke havde i forvejen. 
Det gælder blandt andet viden om arbejdsmarkedets krav og behov samt seniorernes 
egne krav, forudsætninger og kompe-tencer. På kurset blev dette belyst via oplæg fra 
CASA(*7) og den for-undersøgelse af ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn som CASA 
gennemførte for projektet(*8). Oplægget og analysen skabte, ifølge fl ere sagsbehand-
lere, bedre overblik over området, så vejledningssamtaler-ne med A-kassens ledige 
seniorer, bagefter kunne sættes ind i en større samfundsmæssig kontekst. CASA´s 
oplæg tog udgangspunkt i mange overheads og plancher med tal og grafer, så det var 
vanskeligt at bevare overblikket og forholde sig til indholdet. Den mere uddybende 
gennemgang af CASA´s analyse på uddannelsesforløbets anden del, var derfor en 
fornuftig indholdsmæssig disponering. 

Øget viden om arbejdsmarkedets krav og behov samt seniorernes forudsætninger og 
kompetencer bidrog, sammen med undervisning i voksnes eksistentielle og psyko-
logiske livssituation, til at tegne ”konturerne” af en professionel og målrettet vejled-
ningsindsats, der skal tage sit udgangspunkt i det enkelte medlem. En vigtig læring 
var, at man ikke kan generalisere. Seniorer er, ligesom alle andre, en differentieret 
gruppe med forskellige ønsker og behov. Sagsbehandlerne syntes da også, at forlø-
bet i nogen grad medvirkede til at øge deres  forståelse for voksnes eksistentielle og 
psykologiske livssituation. Her pegede de specielt på undervisningen om menneskets 
livsfaser og livsbetingelser. Alle deltagere var tilfredse med indholdet og den dialog 
som underviseren formåede at skabe blandt deltagerne om livsfaser og udviklingstrin, 
og hvordan disse er tæt knyttet til menneskers livsbetingelser.

Et af de opsatte mål for uddannelsesforløbet var, at det også skulle øge deltagernes 
forståelse for forandringers psykologiske betydning for voksne. Dette mente halv-
delen af deltagerne også, at forløbet i nogen grad medvirkede til - via de teoretiske 
indlæg og praktiske øvelser - sammenholdt med deltagernes egne erfaringer og dialo-
gen på holdet. Undervisningen om vejledningsteorier og metoder var spændende og 
satte tanker i gang hos deltagerne, der fi k et godt indblik i menneske-lige reaktioner 
under forandringsprocesser, som de vurderede de kunne bruge i praksis. Til gengæld 
var undervisningen, ifølge enkelte deltagere, lidt for teoretisk og generaliserende og 
en enkelt sagsbehandler mente, at et sådant tema meget let bliver for ”akademisk” og 
derfor ikke er noget, man refl ekterer meget over i hverdagen. Ikke desto mindre blev 
den teoretiske undervisning perspektiveret på forløbets anden del, hvor underviseren 
fra Havneskolen samt koordinator fra FIC informerede om det igangværende fælles 

Nåede vi målet?

Ny viden

Større forståelse

Forandringers betydning

(*6)  I dette interview deltog projektmedar-

bejder fra FIC i en del af interviewet

(*7)  Center for Alternativ Samfundsanalyse

(*8)  ”Ikke-faglærte seniorer i Storkøben-

havn”, Center for Alternativ Samfundsana-

lyse, Marts 2005
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vejledningsforløb for det første hold ledige seniorer. Her blev det tydeligt for flere 
sagsbehandlere, at det tager tid at ændre seniorernes holdninger, så de ser realistisk 
på deres egen situation og tør være åbne overfor nye muligheder. 

Et af de opsatte mål var endvidere, at sagsbehandlerne skulle arbejde med og blive 
bedre til at håndtere svære samtaler. Selvom deltagerne generelt var tilfredse med 
indholdet i undervisningen om ”den svære samtale” og synes, de fik et godt indblik 
i nogle brugbare værktøjer i forhold til vejledning af deres medlemmer, blev de kun i 
ringe grad bedre til at arbejde med og håndtere svære samtaler i praksis. Vurderingen 
var, at uddannelsesforløbet - på trods af praktiske træningsøvelser - ikke kom rigtig i 
dybden med dette tema. Undervisningen burde være suppleret med praktiske øvelser 
i hverdagen og kan ikke alene tillæres på et kursus.

Dette synspunkt blev underbygget af den eksterne underviser der mente, at uddan-
nelsesforløbet burde have været tættere forankret i sagsbehandlernes daglige opga-
veløsning og konkrete vejledningssamtaler, så deltagerne fik mulighed for at afprøve 
den læring, de fik på selve kurset i praksis. 

Kendskab til kollegial supervision som metode til egen læring var et tema på kursets 
anden del, hvor deltagerne brugte en eftermiddag på at arbejde med kollegasupervi-
sion som læringsredskab. Efter en introduktion til nogle grundprincipper for kollegial 
supervision, metoder og spørgeteknikker, var der indlagt et praktisk træningsforløb, 
der tog udgangspunkt i en konkret case. Dette blev fulgt op af en dialog og evalu-
ering af forløbet og de konkrete læringspunkter. Det var deltagernes vurdering, at den 
begrænsede tid kun bibragte dem et lille indblik i et ellers vigtigt og relevant tema. 
Dette var forklaringen på, at kun halvdelen af deltagerne (3 personer) syntes, de i 
nogen grad fik kendskab til kollegial supervision som metode til egen læring, og den 
sidste halvdel kun mente, de i ringe grad fik dette kendskab. 

Også underviseren var opmærksom på det tidspres, der var på for-løbets anden del, 
som ikke gav mulighed for at komme mere i dybden. En yderligere udfordring for 
underviserne viste sig også her at være sagsbehandlernes manglende praksiserfaring 
imellem de to uddan-nelsesforløb. Dels med de ledige seniorer på projektet, og dels 
med hinanden som gruppe. En større forankring af projektet i deres daglige praksis 
samt større fokus på sagsbehandlerne som netværksgruppe ville have styrket deres 
samarbejde og læring. At kollegial supervision var et stort ønske fra sagsbehandlerne, 
viste flere besvarelser. En deltager syntes således, at deres egen ledelse burde sikre, at 
der afsættes arbejdstid til en løbende supervision, hvor man som medarbejder kan se 
sig selv og kollegaerne ud fra flere perspektiver. Uddannelsesforløbet har således med-
virket til og understøttet lysten til at vide mere om denne metode.

Et af de overordnede mål med projektet var at inddrage sagsbehand-lerne i udvik-
ling og afprøvning af modeller og metoder til vejledning og uddannelse af senio-
rer. 3 sagsbehandlere syntes, at de i nogen grad har haft mulighed for dette, alene 
af den grund at de deltog i projektet. 3 sagsbehandlere synes slet ikke, eller kun i 
ringe grad, at de har haft denne mulighed. Evalueringen viser, at der har været flere 
udfordrin-ger undervejs i uddannelsesforløbet i forbindelse med at inddrage sagsbe-
handlerne i udvikling og afprøvning af modeller og metoder. Disse udfordringer har 
været:

· Tilpasning og disponering af indhold i forhold til uddannelsesforløbets tidsram-
me. Det gælder i særlig grad forløbets 2. del hvor der, ifølge sagsbehandlerne, var 
for lidt tid til at arbejde med de enkelte temaer, ligesom muligheden for at arbejde 

Den svære samtale

Kollegial supervision

For lidt tid!

Udfordringer for inddragelse

Disponering
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med evaluering og tilretning af metoder og modeller for vejledning og uddannelse 
af seniorer var begrænsede. (*9) 

· Sagsbehandlernes egne ressourcer og mulighed for at indgå mere aktivt i projektet 
var ligeledes begrænsede. I en presset hverdag var det svært at frigøre tilstrækkeligt 
med ressourcer, både til at indgå i den mere udviklingsorienterede del af projektet, 
og til at sikre en god opfølgning samt løbende kontakt med de seniorer, der blev 
visiteret til projektet.  

· Et lavere antal tilmeldte sagsbehandlere end oprindeligt planlagt, som fik konse-
kvenser for målene i det samlede projekt. Det var således ikke ressourcemæssigt 
muligt for de 7 deltagende sagsbehandlere, at følge to hold ledige seniorer på 30 
personer under hele projektforløbet.(*10)  Derudover fik det konsekvenser for etab-
lering af netværk mellem sagsbehandlere i AF og A-kasser og mellem de deltagende 
virksomheder og sagsbehandlerne. Et netværk, der gerne skulle bære projektets 
erfaringer videre efter projektophør.(*11) 

· Sagsbehandlernes dobbeltrolle som vejledere for seniorerne samt kontrollanter og 
administratorer af den omfattende beskæftigelseslovgivning fik også konsekvenser 
for projektets mål. En sagsbehandler gav udtryk for, at hun nogen gange var for-
sigtig med at kontakte seniorerne undervejs i forløbet, fordi dette kunne virke som 
en unødig kontrol af det enkelte medlem. Flere sagsbehandlere mente endvidere, 
at det også influerede på selve visitationen af seniorer til projektet, idet usikker-
hed omkring fortsat A-kassemedlemskab og retten til dagpenge kan have influeret 
på seniorernes beslutning om at deltage i projektet. Denne vurdering blev også 
bekræftet af flere seniorer (*12).

· Mangel på information om processen og fremdriften i hele projektet samt koor-
dinering imellem de enkelte aktiviteter. Selvom sagsbehandlerne følte sig godt in-
formeret om de aktiviteter der blev igangsat for det enkelte medlem på Havnesko-
len(*13), var det fortsat en udfordring i det samlede projekt at sikre en kontinuerlig 
koordinering og information. Denne overordnede koordinering og information er 
vigtig, hvis sagsbehandlerne skal deltage i visitering, vejledning og jobformidling 
af de ledige seniorer, samt i udarbejdelse og opfølgning på handlingsplaner m.m.

I fokusgruppeinterviewet påpegede sagsbehandlerne vigtigheden af, at virksomheds-
netværket kom til at fungere således, at der blev etableret et bredere samarbejde, der 
kunne bruges fremadrettet i forbindelse med vejledning og jobformidling af ledige 
seniorer. 

Sagsbehandlerne påpegede endvidere, at det 
var vigtigt at inddrage virksomheder i net-
værket, der kunne tilbyde job som var mål-
rettet den konkrete gruppe seniorer og som 
tog udgangspunkt i seniorernes behov og 
ønsker. Det blev fx nævnt, at det kan være 
svært at ”bevæge” personer fra de hårde 
mandejob hen til et job som kassedame eller 
rengøringsassistent.  

Alle deltagere var generelt tilfredse med de 
undervisningsmetoder, der blev anvendt. 

Den store variation i metoder, der skiftede mellem oplæg, dialog og gruppeøvelser 
lagde op til, at deltagerne skulle afprøve teorierne i praksis og udvikle deres metode-
apparat. Enkelte deltagere mente dog, at undervisningen indimellem blev for ”akade-
misk”. Teorien kom til at fylde lidt for meget og de så gerne, at forholdet mellem teori 
og praksis blev ændret således, at der var tid til flere praktiske øvelser.

Egne ressourcer

For få sagsbehandlere

Dobbeltrollen

Information om processen

(*9)  Koordinator fra FIC besluttede derfor 

at afholde flere møder med gruppen af 

sagsbehandlere, således at de blev mere in-

volveret i udarbejdelse af en endelig model.

(*10)  Det blev derfor besluttet, at de 7 

sagsbehandlere fulgte de seniorer der kom 

fra deres egen A-kasse. Opfølgning skete fra 

starten af seniorernes uddannelsesforløb og 

til de kom i ordinær beskæftigelse. De øvrige 

seniorer tilknyttet projektet, samt de seniorer 

der blev fastansat undervejs i forløbet, blev 

fulgt løbende af projektledelsen frem til 

projektafslutning.

(*11)  Kommissorium for arbejdsgruppe 3 

(uddannelsesgruppen). Ikke dateret notat 

”Beskæftigelsesstrategi for seniorer” side 8. 

(*12)  Notat ”Forventningsanalyse - Udvik-

ling og gennemførelse af uddannelsesforløb 

for ledige seniorer” af 9. maj 2005.

(*13)  Således fremsendte underviseren fra 

Havneskolen løbende et statusoplæg over 

aktiviteter og handlinger vedrørende de 

enkelte deltagere.
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Denne vurdering kom ikke bag på den gennemgående underviser, der allerede på 
informationsmødet for sagsbehandlerne så det som en stor udfordring at afpasse 
niveauet til deltagerne. Den store spredning i deltagernes uddannelsesmæssige bag-
grund og vejledningserfaring betød, at de havde meget forskellige forudsætninger - og 
det lille antal deltagere gav ikke mulighed for at dele holdet op efter erfaring. Det var 
derfor nødvendigt at sikre stor variation i metoderne og trække på deltagernes kon-
krete erfaring og viden.   

Dygtige, velforberedte og vidende var vurderingen af lærernes undervisning der, især på 
uddannelsesforløbets første del, fik disponeret stofområdet og åbnede op for den dialog 
og diskussion, der er så vigtig i en læringssituation. Derudover var samarbejdet blandt 
deltagerne på kurset præget af gensidig tillid og tryghed og gav alle mulighed for at 
komme til orde, ligesom det var givende at møde sagsbehandlere fra andre A-kasser. 

6.6 Opsamling og anbefalinger
Som det fremgår af evalueringen har uddannelsesforløbet på flere områder levet op til 
sagsbehandlernes forventninger og det overordnede mål for forløbet. Fagligt forven-
tede sagsbehandlerne nogle nye og bedre redskaber til vejledning af seniorer samt 
kendskab til de ledige seniorers kompetencer og særlige vilkår i relation til arbejds-
markedet. Denne forventning blev indfriet, ikke mindst på uddannelsesforløbets 
første del, hvor deltagerne fik et større indblik i forskellige vejledningsteorier og nogle 
nye og bedre redskaber, der har styrket dem i deres vejledningsrolle. Uddannelses-
forløbet bidrog også med ny viden, dels vedrørende arbejdsmarkedets krav og behov 
i forbindelse med ansættelse og integration af seniorer, dels vedrørende seniorernes 
egne krav, forudsætninger og kompetencer i relation til arbejdsmarkedet. Sagsbe-
handlerne har ligeledes fået en større forståelse for menneskers forskellige livsfaser 
og livsbetingelser, herunder blandt andet viden om, hvordan mennesker kan reagere 
under forandringsprocesser.
 
Den store variation i undervisningsmetoder sikrede, at deltagere med meget forskellig 
uddannelsesmæssig og faglig baggrund blev tilgodeset og lærerne viste et stort prak-
tisk og teoretisk overblik og bidrog med velforberedte og kvalificerede oplæg.

Det var muligheden for at arbejde mere projektorienteret og følge de ledige seniorer 
over et længere forløb, hvor endemålet var beskæftigelse, der var den primære moti-
vation for at deltage i selve projektet, men også ønsket om et bredere netværk mellem 
AF og A-kassen samt konkrete virksomheder i virksomhedsnetværket. Evalueringen 
viser, at sagsbehandlerne ikke i tilstrækkelig grad fik indfriet deres forventninger til 
sidstnævnte del af projektforløbet. Det skyldtes først og fremmes deres egne ressour-
cer og muligheder for at indgå mere aktivt i projektet (*14), men også muligheden 
for at få etableret et bredere samarbejde og dialog til andre aktører i projektet - ikke 
mindst de deltagende virksomheder. Dertil kom, at sagsbehandlerne varetog en dob-
beltrolle i relation til seniorerne, som dels blev en konkret udfordring i.f.m. visitatio-
nen, men også i relation til opfølgning af de ledige medlemmer. 

Det var primært manglen på tid - og dermed disponering af indhold i forhold til for-
løbets tidsramme - der blev peget på, da deltagere og undervisere skulle komme med 
forslag til forbedringer af uddannelsesforløbet. Det gjaldt ikke mindst forløbets anden 
del, hvor der var for kort tid til gruppearbejde og dialog relateret til de emner der blev 
gennemgået, samt begrænset mulighed for at evaluere og tilrette metoder og model-
ler med henblik på gennemførelse af næste forløb med et nyt hold ledige seniorer. 
Men evalueringen peger derudover på en række mulige forbedringsområder af uddan-
nelsesforløbet, eksempelvis:

Dygtige undervisere

Nye og bedre redskaber

Alle blev tilgodeset

Svært at etablere netværket

Disponering i forhold til tid

(*14)  Dette blev forstærket af, at det kun 

var en tredjedel af det planlagte antal 

deltagende sagsbehandlere, der deltog i 

uddannelsesforløbet og projektet. 
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· En bedre information om arbejdsbelastningen og de konkrete arbejdsopgaver 
sagsbehandlerne skal indgå i, samt et estimat over de timer som sagsbehandlerne 
forventes at bidrage med til projektet. Dette overblik vil sikre, at den nærmeste 
leder kender ressourceforbruget og er indstillet på at levere ressourcer til projektet i 
nødvendigt omfang.

· Større fokus på sagsbehandlernes dobbeltrolle som sagsbehandler og vejleder, her-
under mulige konsekvenser i en vejledningssituation og i relation til projektdelta-
gelsen.

· Mere tid til at omsætte teorierne til praksis, så de er anvendelige og kan imple-
menteres i hverdagen på arbejdspladsen.

· Bedre sammenhæng mellem kursusforløb og deltagernes praksiserfaring mellem 
de to kursusforløb. Eventuelt med feed-back fra den eksterne underviser ude på 
arbejdspladsen og i umiddelbar forlængelse af de enkelte samtaler. 

· En styrkelse af sagsbehandlernes samarbejde i forbindelse med læringsforløbet, så 
de tænker sig selv som en gruppe, eventuelt via fælles opgaveløsning mellem de to 
forløb og etablering af netværk.

· Større inddragelse af sagsbehandlerne i planlægning og opstart af uddannelsesfor-
løbet for de ledige seniorer

· Kontinuerlig information undervejs i forløbet om selve processen og fremdriften i 
projektet samt koordineringen imellem de enkelte aktiviteter.

· Inddragelse i etablering af virksomhedsnetværk og deltagelse i netværksmøder.
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7  Visitation af seniorer
7.1 Plan for visitation 
I starten af projektperioden blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde 
en model for god praksis for vejledning, jobsøgning og uddannelse af ledige seniorer. 
Arbejdsgruppen bestod af sagsbehandlere og medarbejdere fra AF Storkøbenhavn og 
A-kasser, leder og underviser fra Havneskolen samt arbejdsgruppekoordinator fra FIC. 

Et af projektets formål var at udvikle en god praksis for visitering og vejledning af le-
dige seniorer. I løbet af projektperioden blev der gennemført 2 vejlednings- og uddan-
nelsesforløb for ledige seniorer. Et forløb i foråret 2005 og et der blev igangsat efter 
sommerferien 2005. Erfaringerne fra første forløb bidrog til udvikling af det andet 
forløb. 

I forbindelse med udarbejdelse af visiterings- og uddannelsesplan og selve visite-
ringen deltog 7 sagsbehandlere fra A-kasser i 3F og LFS, underviser fra Havneskolen 
og FIC. Sagsbehandlerne og underviseren var ansvarlige for gennemførelsen af den 
egentlige visitering af ledige seniorer til projektet. De 7 sagsbehandlere havde tidli-
gere i projektforløbet deltaget i et målrettet uddannelsesforløb, hvilket betød at de var 
”klædt på” på til at varetage opgaven i forbindelse med visitering af deltagere til pro-
jektet. Halvdelen af sagsbehandlerne forestod visiteringen for hold 1, og den anden 
halvdel forestod visiteringen for hold 2. Underviseren fra Havneskolen deltog i begge 
visitationsforløb. 

Som start på projektet blev der udarbejdet en folder ”På udkig efter nyt job?”(*15),   der 
i korte træk informerede om uddannelsesforløbet for ledige seniorer samt om tids-
punkter for informationsmøderne. Der blev udarbejdet informationsmaterialer til 
A-kasserne inden for en lang række fagforeninger i Storkøbenhavn, sendt opslag ud 
til Arbejdsformidlingscentrene i Storkøbenhavn og orienteret på informationsmøder i 
AF m.v. Rekrutteringen til informationsmøderne foregik således gennem ovenstående 
og i samarbejde med de faglige organisationer og A-kasser i Storkøbenhavn, Arbejds-
formidlingen i Storkøbenhavn og via den tilsendte folder.  

Flere A-kasser informerede deres medlemmer om, at der var mødepligt til de enkelte 
informationsmøder, men at det derefter var frivilligt at deltage i projektet. Andre A-
kasser prioriterede, at medlemmerne også deltog i informationsmøderne efter inte-
resse.
 
På møderne blev der kort orienteret om det samlede projekt, uddannelsens indhold 
og form samt muligheder for at komme i praktik i et virksomhedsnetværk, der side-
løbende var under opbygning. Endvidere blev der orienteret om muligheden for at 
komme i praktik inden for et område, som deltagerne selv ønskede at afprøve. For-
målet var, at deltagerne fik mulighed for at danne sig et indtryk af indholdet i vej-
lednings- og uddannelsesforløbet samt de aktiviteter, der i øvrigt indgik i projektet. 
Møderne blev gennemført i en god atmosfære, hvor der blev lagt op til, at deltagerne 
kunne stille spørgsmål. 

Efter introduktion og information om det samlede projekt og uddannelsesforløbet 
for ledige seniorer deltog interesserede seniorer efterfølgende i en visiterende sam-
tale, hvor de sammen med sagsbehandleren udfyldte et ”oplysningsskema”. Skemaet 
indeholdt en række baggrundsoplysninger om den enkelte, herunder navn, adresse, 
telefon-/mobil-nr., fagforenings- og A-kasse medlemskab, uddannelse, tidligere be-

2 vejledningsforløb

Visitering af ledige seniorer

Folder udarbejdes

Mødepligt eller frivillig deltagelse

Seniorerne orienteres om projektet

(*15)  Folderen er udsendt pr. mail til 

samtlige medarbejdere i 3F kreds 5, samt pr. 

post til kontorbestyrerne, HK Københavns 

A-kasse, PMF, 5 afdelinger i FOA, Dansk 

Funktionærforbund samt AF´s virksomheds-

service og lagt ind på AF´s hjemmeside.
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skæftigelse m.m. Endvidere indeholdt skemaet en række spørgsmål, der vedrørte den 
lediges ønsker til jobområder/brancher eventuelle ønsker om brancheskift, helbreds-
mæssige begrænsninger samt øvrige kommentarer af vigtighed i forbindelse med 
visitering og deltagelse i projektet. 

Endelig visitering til de enkelte hold blev fortaget samme dag, som informationsmø-
derne blev gennemført. Under selve visitationen var der opstillet en række yderligere 
kriterier, som de ledige seniorer skulle opfylde. Først og fremmest blev der stillet krav 
til deltagernes dansksproglige kompetencer for at sikre, at de kunne få et tilstrække-
ligt udbytte af det planlagte uddannelsesforløb. Deltagerne skulle således både kunne 
tale, læse og skrive dansk. Derudover blev der stillet krav til deltagernes lyst til og mo-
tivation for at deltage i projektet, herunder deres lyst til at videregive deres erfaringer 
samt deres lyst til fortsat at forblive på arbejdsmarkedet nogle år endnu.

Visiteringssamtalerne blev gennemført i 3 grupper, der arbejdede samtidig. For at få 
en ensartethed i samtaler og et fælles grundlag til vurdering ved visiteringen, blev der 
udarbejdet en spørgeguide, som blev anvendt i alle 3 grupper. Efter samtalen priori-
terede de 3 grupper, hvem der skulle deltage i projektet. Det blev aftalt, at der samme 
dag ville blive udsendt et brev til deltagerne med besked om, hvorvidt de var optaget 
i projektet. 

Det første hold ledige seniorer blev visiteret til projektet på to informationsmøder, 
der blev gennemført den 28. februar og den 2.marts 2005. I alt 41 ledige seniorer 
deltog, og 16 personer blev visiteret. Derudover viste 3 personer interesse, men var 
forhindret i at deltage på selve informationsmødet. 

Det andet hold ledige seniorer blev visiteret til projektet på to informationsmøder, 
der blev gennemført den 8. og 10. august 2005. I alt 17 personer blev visiteret. En 
deltager meldte fra inden forløbets start, og en anden deltager holdt op efter første 
kursusdag, da han ønskede at fortsætte hos anden aktør. Endvidere måtte en deltager 
melde fra senere i forløbet på grund af sygdom, hvilket betød at i alt 14 deltagere gen-
nemførte uddannelsesforløbet.  

7.2 De visiterede seniorers baggrund og kompetencer
I alt 30 personer har deltaget i projektets to uddannelsesforløb for ledige seniorer. 
Der har været en klar overvægt af mandlige deltagere. Således var 70% (21 personer) 
mænd og 30% (9 personer) kvinder. Gennemsnitsalderen for de seniorer der gennem-
førte uddannelsesforløbene var 55 år, heraf var 15 personer under 55 år og 15 perso-
ner 55 år og derover. Ingen af deltagerne var mere end 60 år. Da et af kriterierne for 
at blive visiteret til forløbet var at deltagerne kunne tale, læse og skrive dansk, var der 
kun 2 deltagere med anden etnisk baggrund end dansk.

Deltagernes skoleuddannelse ses af figur 2 på næste side (*16).  

Som det fremgår af figur 2 havde i alt 19 personer et grundskoleforløb, der omfat-
ter en 10. klasses/teknisk forberedelseseksamen eller derunder - heraf havde mere 
end 40%  (8 personer) alene en 7. klasses eksamen eller derunder. De resterende 11 
deltagere havde et grundskoleforløb der omfatter en realeksamen/EFG/EGU (7 perso-
ner) eller en gymnasial uddannelse (2 personer). 2 personer havde anden uddannelse, 
heraf har en enkelt deltager sin skoleuddannelse fra udlandet i form af en gymnasial 
uddannelse samt 2 år på college.

Kriterier for deltagelse i projektet

Brev udsendes

Antal deltagere

Sammensætning af deltagere

Skoleuddannelse

(*16)  Inddeling i skolebaggrund og er-

hvervsuddannelse er kopieret fra projektets 

forudsætningsanalyse, således at der anven-

des samme kategorisering.
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Figur 2: Deltagerne fordelt på skoleuddannelse

Deltagernes erhvervsuddannelse fremgår af fi gur 3 nedenfor:

Figur 3: Deltagere fordelt på erhvervsuddannelse

73% (22 deltagere) havde ingen uddannelse ud over folkeskole/gym-nasium - eller var 
tillærte der har deltaget i forskellige specialarbejder-kurser m.v. Arbejdsfunktioner i det 
sidste ordinære ansættelsesforhold var postsortering, lager-/pakkeopgaver, servicemed-
arbejder, catering, jord- og betonarbejder, kranfører, chauffør, kontorbetjent, arbejds-
mand i industrien, sæsonarbejde indenfor handel og service, postbud samt rengøring.

8 deltagere havde en lærlinge-/elevuddannelse eller en videregående uddannelse. 7 
deltagere har en lærlingeuddannelse som henholdsvis buschauffør, bogbinderske, 
maskinarbejder, gartner (2 personer), laborant samt køkken/kantine. En deltager var 
uddannet og havde arbejdet som pædagog i 20 år, men havde i det sidste ansættelses-
forhold været ansat som truckfører/terminalarbejder. 

Deltagernes erhvervsuddannelse fremgår af fi gur 3 nedenfor:

73% (22 deltagere) havde ingen uddannelse ud over folkeskole/gym-nasium - eller var 

Erhvervsuddannelse
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De fl este deltagere havde erfaringer fra fl ere brancher. I nedenstående tabel 4 er opli-
stet antallet af personer fordelt på brancher, som de havde erfaring indenfor. 

Tabel 3: Deltagernes erfaringer fordelt på brancher

Brancher Antal deltagere med erfaring indenfor branchen

Industrien 9

Transport 16

Sundheds- og sociale institutioner 9

Bygge og anlæg 8

Detailhandel 3

Renovation 3

Landbrug, gartneri og skovbrug 3

Lager- og handel 8

Hoteller og restauranter 2

Post og tele 6

Undervisning 1

Køkken og kantine 2

Offentlig tjeneste (militæret) 6 (skolerengøring, pedel, militæret m.v.)

Som det fremgår af tabel 3, var det først og fremmest inden for transport, industrien 
samt sundheds- og sociale institutioner at deltagerne havde erfaringer. 30% (9 per-
soner) havde således erfaring indenfor industrien, 53% (16 personer) havde erfaring 
inden for transportsektoren, og 30% (9 personer) havde erfaring inden for sund-
hedsområdet og sociale institutioner. De øvrige fordeler sig bredt over et antal øvrige 
brancher dog med undtagelse af hoteller og restauranter, undervisning samt køkken 
og kantine, hvorfra kun enkelte havde erfaring.

Den gennemsnitlige ledighed for deltagerne på de to hold inden kursusstart var 19 
måneder, d.v.s. en samlet ledighedsperiode på mere end halvandet år. Dette gennem-
snit dækkede dog over store variationer i ledighedsmønsteret fra 9 deltagere (30%), 
der havde været ledige under et år til 21 deltagere (70%), hvis ledighedsperiode havde 
varet mere end et år. Således havde 6 deltagere (20%) en ledighedsperiode på mere end 
to år. Der var en lille forskel på den gennemsnitlige ledighed på de to hold, hvor den 
gennemsnitlige ledighed for hold 2 var 20,2 måneder mod 18 måneder for hold 1. 

7.3 Udfordringer og barrierer
Som tidligere omtalt var projektets primære målgruppe kort-uddannede ikke-faglærte 
mænd og kvinder over 50 år, med en forudgående ledighedsperiode på mere end 6 
måneder og med problemer udover ledighed (*17). Denne målgruppe blev udvalgt ud 
fra en viden om, at der var behov for en særlig indsats i relation til de ikke-faglærte 
seniorer i Storkøbenhavn, der stod i en særlig vanskelig situation rent beskæftigelses- 
og ledighedsmæssigt. Selvom den generelle ledighedsprocent i det Storkøbenhavn-
ske område havde været faldende i perioden op til projektstart, viste udviklingen i 
ledigheden, at de kort-uddannede og ikke-faglærte seniorer - herunder ikke mindst de 
over 55-årige - stod overfor andre udfordringer i relation til en arbejdsmarkedsmæssig 
tilknytning, og den særlige selektion af arbejdskraft i forbindelse med afskedigelse og 
ansættelser, der fungerer på det danske arbejdsmarked (*18). 

Flere faktorer fi k indfl ydelse på selve visitationen. Først og fremmest viste det sig at 
være meget tidskrævende at etablere et samarbejde med A-kasserne og Arbejdsfor-
midlingen med henblik på rekruttering af deltagere til projektet - selvom begge parter 
deltog som samarbejdspartnere i projektet. Dernæst var der fl ere faglige organisatio-

Branchekendskab

Forudgående ledighed

Særlige udfordringer

(*17) I projektet defi neret som problemer, der 

primært er begrundet i fysisk nedslidning 

samt snævre kvalifi kationer målrettet et 

bestemt brancheområde.

(*18) CASA´s undersøgelse af ”Ikke-fag-

lærte seniorer i Storkøbenhavn”, som blev 

igangsat ved projektstart viste således at 

selvom de 50-54 årige i perioden 1998 - 

2003 oplevede et fald i ledigheden på 42%, 

er ledigheden for de 55-59 årige i samme 

periode steget med 10%.
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ner og A-kasser, der formelt deltog i projektet, men i praksis ikke kunne afse tid til at 
deltage eller visitere deltagere til projektet. Dette blev primært begrundet i de fusioner 
og sammenlægninger af fagforbund og afdelinger, der blev gennemført parallelt med 
projektets gennemførelse. Sidst - men ikke mindst - informerede nogle A-kasser deres 
ledige medlemmer om, at der var mødepligt til informationsmøderne. Dette medfør-
te, at flere seniorer deltog, fordi de frygtede, at udeblivelse fra informationsmøderne 
kunne få konsekvenser for deres ret til dagpenge.  

Disse mere organisatoriske og praktiske forhold betød, at det var vanskeligt for pro-
jektet at give en målrettet information der nåede bredt ud til målgruppen og sikrede, 
at tilstrækkelig mange ledige seniorer deltog på informationsmøderne, så der kunne 
foretages en optimal visitering ud fra de opstillede kriterier. 

Under selve projektforløbet blev det endvidere mere synligt, at nogle af de visiterede 
seniorer ikke umiddelbart faldt inden for den definerede målgruppe. De krævede en 
ekstraordinær indsats, både i forhold til rådgivning og vejledning undervejs i ud-
dannelsesforløbet som til den senere integration og fastholdelse på arbejdsmarkedet. 
Blandt de visiterede seniorer var der således:

· 2 deltagere med anden etnisk baggrund end dansk, herunder en deltager med så 
store sproglige barrierer, at en ekstraordinær planlægning og opfølgning under ud-
dannelsesforløbet var nødvendig. 

· Deltagere, hvis motivation for at deltage i projektet i for høj grad var betinget af 
deres usikkerhed i forbindelse med A-kassens fortolkning af de gældende regler i 
lovgivningen og deres praksis i forbindelse med vejledning, kontrol og tilbud. Her-
under deres bekymring for eventuelle sanktioner, hvis de ikke deltog i projektet.  

· Enkelte deltagere med meget sammensatte problemer udover ledighed, eksempel-
vis misbrugsproblemer og/eller psykiske og fysiske problemer. 

Fælles for flere af seniorerne var, at deres motivation for uddannelse var så dårlig, at 
dette udgjorde en konkret barriere i forbindelse med deltagelse i projektets uddan-
nelsesforløb, ligesom flere af seniorerne havde haft en forudgående længerevarende 
ledighedsperiode med deraf følgende nedbrydning af selvtillid og selvværd. 

7.4 Seniorernes forventninger til projektet
Langt de fleste seniorer på begge hold følte sig godt informeret om projektets mål og 
indhold ved projektstart. De syntes, at der blev iværksat store bestræbelser for at sikre, 
at alle blev orienteret om rettigheder og pligter, formålet med projektet samt projek-
tets mål med hensyn til at skaffe deltagerne mere varigt arbejde. Enkelte deltagere (5 
personer) følte sig dog ikke tilstrækkeligt informeret om projektets mål og indhold 
- enten fordi de ikke deltog i informationsmødet eller fordi de, på grund af sproglige 
barrierer, ikke forstod den information, der blev givet på informationsmødet. 

Både på det første hold og det andet hold valgte seniorerne at deltage i projektet, for-
di de håbede på, at det kunne føre til en mere varig beskæftigelse. En individuel kom-
petenceafklaring, sammen med relevante uddannelsestilbud, kunne åbne op for flere 
erhvervsmuligheder, ligesom seniorerne - gennem relevant vejledning og personlig 
støtte - kunne få troen tilbage på, at det var muligt at komme i arbejde igen. Flere pe-
gede på muligheden for efteruddannelse via projektet samt kurser i jobsøgning og var 
åbne overfor at blive omskolet til en anden branche, hvis dette var nødvendigt for at 
komme videre med arbejdslivet. Andre igen så projektet som en god mulighed for at 
komme ud og få input fra andre på samme alder og i samme situation.

Vanskeligt at komme bredt ud til 

målgruppen

Barrierer for en reel visitation

En blandet målgruppe

God information

Varig beskæftigelse



B E S K Æ F T I G E L S E S S T R A T E G I   F O R   S E N I O R E R

49

Selvom seniorerne generelt ikke havde betænkeligheder ved at skulle deltage i pro-
jektet var der dog flere der gav udtryk for en generel utryghed ved opstart af noget 
nyt. Der var bekymring i relation til selve kursusforløbet som f.eks. forløbets varig-
hed, samt hvorvidt det blev endnu en gentagelse af de jobsøgningskurser de tidligere 
havde deltaget i som ledige. En enkelt deltager gav endvidere udtryk for at deltagelse 
i projektet underbyggede følelsen af ikke selv at være i stand til at finde beskæftigelse 
uden støtte. Derfor blev det oplevet som endnu en fiasko, med tab af selvtillid til 
følge.

Sammenfattende var de vigtigste forventninger til projektet for begge hold ledige 
seniorer:

· at projektet kunne sikre jobtilbud og fast beskæftigelse, der var relevant og me-
ningsfuldt for den enkelte

· at man som deltager kunne lære noget mere og gennem undervisning og kursustil-
bud udvikle og målrette egne kompetencer

· at projektets virksomhedsnetværk kunne sikre reelle forbindelser til virksomhe-
derne

· at projektet, via tilbud om beskæftigelse uden løntilskud, kunne sikre et bedre 
forsørgelsesgrundlag og mulighed for en ”almindelig lønindkomst”

Målrettede kurser - gerne IT-kurser, rengøringskurser, køkken-kantine kurser, kørekort 
til anhænger, truckcertifikat samt kurser i mundtlig og skriftlig formidling og arbejds-
markedsforhold var nogle af de konkrete ønsker, som seniorerne fra begge hold havde 
til uddannelsesforløbet. Kurserne skulle sikre, at de blev bedre rustet såvel fagligt som 
personligt så jobsøgningen kunne målrettes og føre til et job, som den enkelte følte 
sig kvalificeret til og kunne overkomme. Men ikke alle deltagere var motiverede for 
mere uddannelse og håbede derfor, at projektet meget hurtigt kunne føre til nogle 
konkrete jobtilbud.   

Oplevelsen af at være kvalificeret til det job man søgte og eventuelt fik tilbudt, fyldte 
meget i besvarelserne. Ikke mindst i besvarelserne fra det andet hold ledige seniorer, 
hvor mange lagde vægt på, at de også fik styrket de personlige kompetencer - herun-
der deres selvtillid og evne til at turde afprøve nogle af de muligheder som projektet 
tilbød. En deltager ønskede at blive bedre til at formulere sig i skrift og tale, en anden 
til at sælge sig selv uafhængig af alder, og en tredje forventede at uddannelsesforløbet 
kunne være med til at skabe netværk både blandt deltagerne i forløbet og til konkrete 
virksomheder. 

Forventningerne til uddannelsesforløbet stillede store krav til undervisernes faglige 
og personlige kompetencer. Underviserne skulle forholde sig til en meget bred mål-
gruppe og, ifølge seniorerne, sikre ligeværdighed i undervisningen. Derudover var det 
forventningen, at underviserne inden for de givne rammer sikrede en kompetent og 
relevant undervisning, havde god viden om stoffet og evnede at formidle denne vi-
den så den blev interessant, nærværende og til at forstå. Underviserne skulle samtidig 
have forståelse for ledige seniorers særligt vilkår på arbejdsmarkedet - men også turde 
”skubbe” lidt til deltagerne og understøtte og arbejde med deres selvtillid. Forståelse, 
venlighed og hjælpsomhed, kombineret med en god portion humor var nøgleord der 
gik igen, når deltagerne skulle beskrive, hvilke forventninger de havde til lærernes 
undervisning. 

Uddannelsesforløbet skulle skabe mulighed for at få udbygget eget netværk, bruge 
hinandens erfaringer og udveksle tanker, idéer og visioner for det videre forløb, og 

Utryghed ved opstart

Forventninger til uddannelsesforlø-

bet

Styrke de personlige kompetence

Forventninger til underviserne

Samarbejde blandt seniorerne
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seniorerne på begge hold havde meget positive forventninger til samarbejdet blandt 
deltagerne. Den gensidige dialog og støtte fra andre i samme situation, mente senio-
rerne var en vigtig del af et uddannelsesforløb, hvor ligeværdighed og gensidig aner-
kendelse gerne skulle være omdrejningspunktet og kendetegnende for et ”godt hold”, 
så længe kurset varede. Anerkendelse, åbenhed, interesse og hjælpsomhed var også 
personlige egenskaber som deltagerne selv ønskede at bidrage med under forløbet, 
kombineret med de mange erfaringer, de hver især havde fra et langt arbejdsliv.  

Begge hold ledige seniorer forventede at praktik- og virksomhedsforløbet kunne føre 
til en fast ansættelse. Dels ville det give mulighed for ”at få foden indenfor”, før den 
endelige beslutning om eventuel ansættelse af nye medarbejdere blev truffet, og 
samtidig kunne deltagerne afprøve, hvorvidt det pågældende job modsvarede egne 
evner og forventninger til job og jobindhold. Hvis virksomheden vurderede, at den 
enkelte kunne fungere i jobbet, var det forventningen blandt deltagerne, at dette 
kunne føre til en fastansættelse. For de seniorer der overvejede at skifte branche, ville 
forløbet også give mulighed for at få erfaringer indenfor et andet jobområde og i en 
ny jobfunktion.

De deltagende seniorer var en meget sammensat gruppe og havde derfor også meget 
forskellige svar på spørgsmålet om, hvordan virksomhederne sikrede, at de fik et godt 
udbytte af deres praktik- og virksomhedsforløb. Hvor det første hold seniorer lagde 
vægt på at få de samme vilkår som de øvrige ansatte på 
virksomheden, var der blandt deltagerne på det andet 
hold et generelt ønske om, at virksomhederne havde 
fokus på de mere personlige og værdimæssige forhold og 
relationer såsom forståelse, hjælpsomhed, venlighed og 
overbærenhed under praktik- og virksomhedsforløbet. 

Men opsummerende for begge hold var der et generelt 
ønske om, at virksomhederne havde en åben og positiv indstilling til ansættelse af 
seniorer og var parate til at afsætte de nødvendige ressourcer. Et godt forløb krævede 
således - ifølge seniorerne - at virksomhederne kunne tilbyde:

· Seriøse arbejdsopgaver og gode løn- og arbejdsvilkår.
· Viden om seniorernes kvalifikationer og hvordan de kunne udnyttes bedst muligt 

under hensyntagen til psykisk og fysisk formåen.
· En god introduktion og information til virksomhederne og arbejdsopgaverne.
· En fastansættelse, hvis praktikken forløb tilfredsstillende for begge parter.

En åben og positiv indstilling var også forventningen til de nye kollegaer ude på virk-
somhederne, hvor seniorerne lagde vægt på ”at de følte sig velkomne”, at kollegaerne 
var tolerante og hjælpsomme, ligesom de gerne måtte have forståelse for, at man som 
ny medarbejder havde brug for oplæring og tid til at sætte sig ind i nye arbejdsopgaver. 

Selvom det kun var ganske få seniorer, der havde hørt om projektets mål vedrørende 
uddannelse af et antal ressourcepersoner/mentorer fra virksomhedsnetværket, havde 
de nogle klare forventninger, hvis en sådan ordning blev etableret. Først og fremmest 
var det vigtigt, at eventuelle mentorer havde de fornødne kompetencer til at vare-
tage opgaven, så de sikrede den gensidige respekt og accept af individuelle værdier i 
medarbejdergruppen. Derudover skulle de besidde nogle grundlæggende færdigheder 
og en basal faglig kunnen, så de kunne introducere til arbejdsopgaverne, virksom-
hedskulturen og de øvrige kollegaer samt formidle de forventninger, som virksomhe-
den stillede til nye medarbejdere. Men ligeså vigtigt var det for seniorerne, at deres 

 

 

 

Forventninger til praktik- og virk-

somhedsforløb

Samme vilkår som øvrige ansatte

Kollegaer skal være positive

Mentorer bør have de fornødne 

kompetencer



B E S K Æ F T I G E L S E S S T R A T E G I   F O R   S E N I O R E R

51

eventuelle mentor selv havde valgt at blive mentor og også var blevet vurderet til at 
være egnet, af den ansvarlige ledelse. 

Seniorerne havde flere forslag til, hvordan de selv kunne sikre sig et godt udbytte af 
praktik- og virksomhedsforløbet og pegede først og fremmest på vigtigheden af at 
gøre brug af en række mere personlige kvalifikationer såsom samarbejdsevne, loya-
litet, initiativ og åbenhed, interesse og arbejdsomhed m.v. Men derudover ønskede 
flere selv aktivt at påvirke forløbet, så det understøttede deres egne ønsker om person-
lig og faglig udvikling. 

Personlige kvalifikationer i fokus
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8  Uddannelsesforløb for seniorer 
8.1 Formålet med uddannelsesforløbene
Med henblik på at afprøve de modeller der er blevet udviklet i projektet for visitering, 
uddannelse og jobformidling, blev der gennemført 2 pilotforløb for ledige seniorer. 
I pilotforløbene blev de ledige seniorer tilbudt et målrettet uddannelsesforløb, som 
indeholdt visitering, vejledning, personlig udvikling, uddannelse, jobtræning og 
jobformidling. Uddannelsesforløbene tog højde for eventuel fysisk nedslidning samt 
deltagernes ønske om brancheskift, fremtidig beskæftigelse og uddannelsesvalg. 

Uddannelsesforløbenes overordnede formål var at øge de ledige seniorers mulighed 
for at vende tilbage til arbejdsmarkedet og fastholde tilknytningen, enten via opkva-
lificering eller direkte i beskæftigelse. Beskæftigelsen kunne være i form af en ordinær 
beskæftigelse eller via ansættelse med løntilskud. Gennem deltagelse i målrettet vej-
ledning, individuel faglig opkvalificering, jobsøgning og deltagelse i eventuel praktik 
var det målet at opkvalificere og støtte de ledige seniorer i forbindelse med deres til-
bagevenden til arbejdsmarkedet og deres fremtidige erhvervsvalg - samt give dem en 
tro på, at der var et arbejdsmarked, der havde brug for deres arbejds- og livserfaringer. 

Målet med uddannelsesforløbene var, at 30% af deltagerne kom i beskæftigelse efter 
afslutning af de 18 ugers uddannelsesforløb. Når denne procentandel ikke blev sat 
højere, men blev anset for et realistisk mål, skyldes det:

· at arbejdsmarkedet endnu ikke udviste tilstrækkelig stor parathed til at ansætte 
ledige seniorer

· at der lå en stor udfordring i at matche virksomhedernes praktik- og jobtilbud, 
med seniorernes kvalifikationer og/eller ønsker

Delmål for begge forløb har været, at der under uddannelsesforløbet blev udarbej-
det en handlingsplan, som seniorerne var tilfredse med og ønskede at forfølge. Med 
udgangspunkt i den enkelte deltagers ønsker og behov skulle de individuelle kompe-
tencer afdækkes, og deltagerne tilbydes uddannelses- eller kursusforløb på relevante 
skoler og uddannelsesinstitutioner og/eller praktik/beskæftigelse i en virksomhed.

Evalueringen af det første forløb viste, at den fleksible uddannelsesplanlægning kræ-
vede synlige mål for de enkelte uddannelsesmoduler. I forbindelse med planlægning 
og afprøvning af det andet forløb blev der derfor udarbejdet en række delmål for de 
enkelte uddannelsesmoduler. Delmål for undervisningsindholdet og de enkelte un-
dervisningsmoduler er vist i tabel 4.

Formål og mål

30% i beskæftigelse

Udarbejdelse af handlingsplan

Synlige delmål
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Tabel 4: Delmål for vejledningsforløbets enkelte moduler

Moduler Delmål

IT-basismodul - at deltagerne bliver fortrolige med IT og forbedrer deres 

  kunnen i.f.t. jobsøgning på Internettet

Individuel afklaring - at deltagerne afklares i.f.t. faglige og personlige kompetencer 

  og ved hvor disse kan anvendes- at deltagerne udfærdiger en 

  personlig handlingsplan

Brancheområder - at deltagerne kortlægger de brancher, hvor jobsøgningen skal 

  foregå

Uddannelsesmuligheder - at deltagerne fi nder ud af, hvilke faglige kompetencer de 

  mangler samt hvor og hvordan de kan få dem

Netværk - at deltagerne udarbejder et fælles og et individuelt netværk

Barrierer - at deltagerne kommer til erkendelse af de barrierer, som er 

  skabt af samfundet, og de barrierer der er personlige (helbred, 

  misbrug, myter m.v.)

Arbejdsmarkedsorientering - at deltagerne arbejder med arbejdsmiljø, samarbejde og 

  jobmuligheder- afklaring af værdinormer i.f.t. sig selv og 

  arbejdsmarkedet- konkretisering af de arbejdsområder den 

  enkelte ønsker at beskæftige sig med

Kommunikation - at deltagerne fi nder ud af, hvordan man opnår størst mulig 

  gennemslagskraft i.f.t. sine kollegaer og samarbejdsparter

Jobsøgning - at deltagerne fi npudser den skriftlige og mundtlige ansøgning, 

  herunder udarbejder et læseværdigt CV

Jobsamtale - at deltagerne forbereder sig til jobsamtalen, herunder 

  påklædning og fremtoning

8.2 Uddannelsesmodellens struktur og indhold
Den uddannelsesmodel der har været afprøvet blev udviklet af en arbejdsgruppe 
under projektet i samarbejde med underviser fra Havneskolen. Uddannelsesmodellen 
blev sammensat af en række forskellige elementer, der vekslede mellem vejledning, 
kortere eller længerevarende virksomhedspraktik (op til 4 uger), erhvervskvalifi ceren-
de kurser på AMU, jobsøgning samt formidling af ordinær beskæftigelse eller privat/
offentlig beskæftigelse med løntilskud. 

Modellen var fl eksibel og modulopbygget og blev tilpasset den enkelte deltager, hvil-
ket betød, at der kunne være forskelle i længde og varighed for den enkelte deltager. 
Princippet i modellen var, at alle kursister startede på et fælles vejledningsforløb 
på Havneskolen. Herefter blev forløbet tilrettelagt på baggrund af fælles oplæg og 
individuelle vejledningssamtaler, hvor der blev udarbejdet individuelle handlings- og 
jobplaner for hver enkelt kursist.

Erfaringerne fra det første hold ledige seniorer blev inddraget i planlægningen af 
forløbet for det næste hold, og førte til fl ere ændringer både i form og indhold. Det 
fælles introduktionsforløb blev fx udvidet fra 5-7 uger, således at der blev tid til den 
afklaringsproces den enkelte kursist skulle igennem under forløbet. Evalueringen 
viste, at det var nødvendigt at arbejde mere med de faglige og personlige barrierer 
blandt seniorerne - ikke mindst deres holdninger og værdier i relation til job og ar-
bejdsliv samt deres tro på egne evner og muligheder.

Uddannelsesforløbet blev bygget op over 3 moduler som vist i fi gur 4 næste side.

Vejledning og virksomhedspraktik

Fleksibel model

Ændringer i form og indhold

Model for uddannelse
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Figur 4: Model for uddannelse af ledige seniorer

· Modul 1, der omfattede et fælles vejledningsforløb på 7 uger inklusive 2 ugers IT-
undervisning på Havneskolen. 

· Modul 2, der omfattede et 9 ugers individuelt tilrettelagt forløb med mulighed for 
deltagelse i vejledning, jobsøgning, 4 ugers praktikforløb på en virksomhed samt 
almen eller teknisk/faglig uddannelse målrettet mod fremtidigt beskæftigelsesøn-
ske.

· Modul 3, der omfattede i alt 2 ugers individuelt tilrettelagt forløb med mulighed 
for deltagelse i  praktikforløb på en virksomhed, teknisk/faglig uddannelse og job-
søgning.

Uddannelsesforløbet strakte sig over 18 uger i alt, og de seniorer, der indgik aftaler 
om eventuel beskæftigelse undervejs i forløbet, fortsatte  indtil de påbegyndte et 
eventuelt ansættelsesforhold. I denne periode blev deres faglige kvalifi kationer og 
deres IT-kompetencer styrket.

Uddannelsesforløbene blev sammensat af et fælles forløb på henholdsvis 7 uger (5 
uger i det første forløb) efterfulgt af 11 uger med mere individuel jobsøgning og indi-
viduel rådgivning og vejledning. På baggrund af individuelle afklarings- og jobplaner 
blev der under hele uddannelsesforløbet arbejdet med vejledning og jobsøgning, 
uddannelse, praktik, tilskudsjob eller ordinær beskæftigelse i varierende kombinatio-
ner, afhængig af den enkelte deltagers ønsker og behov samt de muligheder, projektet 
kunne tilbyde den enkelte.  

Gennem det fælles introduktionsforløb blev deltagerne:
 
· introduceret til indhold og muligheder i forløbet
· afklaret i forhold til det at være senior på arbejdsmarkedet, ressourcer og kompe-

tencer
· afklaret i forhold til arbejds- og livserfaringer, og hvad de kan bruges til
· orienteret fra AF og A-kasse om rettigheder og pligter

Indhold i uddannelsesforløbene

 Modul 1, der omfattede et fælles vejledningsforløb på 7 uger inklusive 2 ugers IT-

Modul 1 (7 uger)

1. Introduktion til forløbet
2. Vejledning og afklaring i  grupper og individuelt 

i fht. seniorernes  arbejdserfaringer, fremtidige 
jobønsker,evt. brancheskift, barrierer m.v.

3. Arbejdsmarkedet lokalt og regionalt
4. IT introduktion
5. Jobsøgning og udarbejdelse af CV
6. Jobsamtalen 
7. Værdinormer
8. Førstehjælp
9. Planlægning og tilmelding af evt. faglige kurser
10. Fremtidig arbejdsorganisering (selvstyrende
      grupper, ansvar m.v.)
11. Besøg på virksomheder bl.a. fra virksomhedsnet-

værket

Modul 2 (9 uger)

1. Individuel handlingsplan
2. Vejledning og jobsøgning
3. Uddannelse
4. Praktik m.v.
5. Job med løntilskud
6. Ordinær beskæftigelse

Modul 3 (2 uger)

1. Individuel handlingsplan
2. Praktik
3. Uddannelse
4. Ordinær beskæftigelse
5. Job med løntilskud
6. Jobklub

De, der efter 18 ugers uddannelse 

endnu ikke er kommet i beskæftigel-

se, praktik eller arbejde, opfordres til 

at tilmelde sig en fælles jobklub med 

det mål at fastholde netværket og 

den fortsatte jobsøgning.

 Endvidere skal deltagerne have 

udarbejdet en personlig handlings-

plan. Handlingsplanen skal indehol-

de plan for evt. uddannelse, praktik, 

løntilskudsjob m.v. med det formål 

at opnå ordinær beskæftigelse.

Uddannelsesforløb for ledige ikke-
faglærte seniorer kan bygges op af 
følgende tre moduler.
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Nedenfor i tabel 5 er et eksempel på en uddannelsesplan for de første 7 ugers fælles 
vejledningsforløb. 

Tabel 5: Uddannelsesplan for introduktions- og vejledningsforløbet 

Uge Ugedag Plan for formiddag Plan for eftermiddag
35 Mandag Velkomst og kaffeIntroduktion til  Introduktion til kursusforløbet
  Havneskolen Præsentation af deltagerne
 Tirsdag Intern evaluering Fælles afklaring, hvorfor er vi her og
  Forventningsmåling hvad vil vi med det?
 Onsdag Fællesarrangement: ”Idémassage”  Seniorer? Hvad og hvem er det? 
  Teknik&Design Freelancebureau A/S Oplæg og øvelser.
 Torsdag Livskvalitet- oplæg og øvelser Udveksling af joberfaringer
 Fredag Brancheskift- kan man det og hvordan?  Ugen der gik, hvordan var den?
  Filmen ”Bænken” 
36 Mandag IT Individuel afklaring - jobplan
 Tirsdag IT Individuel afklaring - jobplan
 Onsdag IT Individuel afklaring - jobplan
 Torsdag IT Individuel afklaring - jobplan
 Fredag Havneskolen er lukket 
37 Mandag IT Individuel afklaring - jobplan
 Tirsdag IT Individuel afklaring - jobplan
 Onsdag IT Individuel afklaring - jobplan
 Torsdag IT Individuel afklaring - jobplan
 Fredag IT IT
38 Mandag Kortlægning af de ønskede brancher Jobsøgning
  Forberedelse til mødet med A-kassen 
 Tirsdag Hvad kan du? Hvad vil du?  Jobsøgning
  Oplæg og øvelser 
 Onsdag Oplæg fra A-kassen  Jobsøgning
  Rettigheder og pligter
 Torsdag Netværk - dit mit og vores Jobsøgning
 Fredag Barrierer - ydre og indre Jobsøgning
39 Mandag Besøg hos3F Lager, Post & Service
  Foredrag ”Myter om østeuropæere” 
 Tirsdag Værdinormer: Produktion,  Jobsøgning
  arbejdsmiljø og ansættelsesforhold.
 Onsdag ”Seniorer og arbejdsmarkedet”  Jobsøgning
  v/Senior Erhverv Hovedstaden. 
  ”Brug alder positivt” v/Ole Holmstrøm Jobsøgning
 Torsdag Arbejdsmarkedet lige nuTræning i at  Jobsøgning
  skrive jobansøgninger 
 Fredag Arbejdsområder - Mennesker,  ”De frigjorte” fi lm af Erik Clausen
  Ting eller Data   
40 Mandag Ansøgninger - Indhold og form Jobsøgning
  Forberedelse til virksomhedsbesøg 
 Tirsdag Virksomhedsbesøg fra Scandic Copenhagen Jobsøgning
 Onsdag Selvstyrende grupper - oplæg og debat Jobsøgning
 Torsdag Ansvar og kompetence - oplæg og debat Jobsøgning
 Fredag Træning i at skrive jobansøgning Jobsøgning 
41 Mandag Analyse af jobannoncer og deres indhold Jobsøgning
 Tirsdag Jobsamtalen v/ekstern konsulent  Jobsamtalen
 Onsdag Jobsamtalen v/ekstern konsulent Jobsamtalen
 Torsdag Jobsamtalen v/ekstern konsulent Jobsamtalen
 Fredag Virksomhedsbesøg på ”Magasins lager” 

35 Mandag Velkomst og kaffeIntroduktion til  Introduktion til kursusforløbet
  Havneskolen Præsentation af deltagerne
 Tirsdag Intern evaluering Fælles afklaring, hvorfor er vi her og
  Forventningsmåling hvad vil vi med det?
 Onsdag Fællesarrangement: ”Idémassage”  Seniorer? Hvad og hvem er det? 
  Teknik&Design Freelancebureau A/S Oplæg og øvelser.
 Torsdag Livskvalitet- oplæg og øvelser Udveksling af joberfaringer
 Fredag Brancheskift- kan man det og hvordan?  Ugen der gik, hvordan var den?
  Filmen ”Bænken” 
36 Mandag IT Individuel afklaring - jobplan
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Som det fremgår af uddannelsesplanen, har den individuelle afklaring  og jobplan 
sammen med jobsøgning været vigtige temaer i det fælles vejledningsforløb. Allerede 
tidligt i forløbet (uge 2 og 3) blev der arbejdet med en individuel afklaring af den en-
keltes kompetencer, muligheder samt ønsker. Resultatet, i form af en uddannelses- og 
jobplan, er efterfølgende fulgt op med mere målrettede kursus- og uddannelsesakti-
viteter og praktikforløb samt en mere målrettet virksomhedskontakt. Dette skete al-
lerede under vejledningsforløbet og blev videreført i den resterende del af de 18 ugers 
uddannelsesforløb, hvor deltagerne fik tilbudt fortsat individuel vejledning og støtte 
til en mere intensiv jobsøgning. Samtidig blev der - med afsæt i seniorernes individu-
elle ønsker - arbejdet videre med afprøvning af praktik på konkrete virksomheder og 
fortsat faglig opkvalificering på AMU m.v.
 
I den forventningsmåling, der blev foretaget ved kursusstart, påpegede flere seniorer 
vigtigheden af at føle sig kvalificeret til de job de søgte. Ønsket var blandt andet at 
få styrket de personlige kompetencer, herunder selvtillid og evne til at turde afprøve 
nogle af de muligheder projektet tilbød, samt at blive bedre til at gå til jobsamtaler. 
På det andet forløb blev der derfor tilknyttet en ekstern konsulent som underviser 
i tre dage, hvor deltagerne arbejdede med og trænede selve job-samtalen, der blev 
optaget på video og efterfølgende analyseret af underviser og kursister.

På begge uddannelsesforløb har seniorerne deltaget i et ergonomi-kursus samt et før-
stehjælpskursus sammen med andre kursister fra Havneskolen, ligesom A-kassen har 
informeret om rettigheder og pligter ved ledighed.
 
En vigtig del af projektet var at inddrage virksomheder i uddannelses-forløbet og 
etablere et virksomhedsnetværk. Formålet var at sikre deltagerne en praktikplads og 
samtidig forøge deres mulighed for efterfølgende beskæftigelse med eller uden løntil-
skud. 

På det første uddannelsesforløb blev der derfor indlagt en workshop, hvor virksomhe-
der og ledige seniorer skulle præsentere sig for hinanden og drøfte eventuelle jobøn-
sker og jobmuligheder. Workshoppen blev afviklet den 5. april 2005, og 10 virksom-
heder mødte frem på Havneskolen for at præsentere sig selv ved mindre ”stande”. 
Her benyttede seniorerne lejligheden til at tale med de enkelte virksomhedsrepræsen-
tanter om egne kompetencer og eventuelle muligheder for job. Selvom virksomhe-
derne ikke havde konkrete jobtilbud med til seniorerne på selve dagen, blev der skabt 
relationer og kontakter som efterfølgende førte til flere konkrete tilbud om praktik-
pladser og løntilskudsjob, og flere seniorer blev efterfølgende indkaldt til samtale.

Men evalueringen fra afprøvning af det første uddannelsesforløb viste, at det var 
svært at matche seniorernes ønsker til fremtidig beskæftigel-se med de tilbud om 
beskæftigelse, som virksomhederne i netværket kunne stille til rådighed. Det blev 
derfor besluttet at udvælge virksomheder mere bredt inden for flere brancheområder 
og på en sådan måde, at de var relevante for holdet og den enkelte. Endvidere blev 
det besluttet fortsat at trække på det virksomhedsnetværk, der var under opbygning, 
ligesom seniorernes eget netværk og virksomheds-kendskab skulle inddrages. Formå-
let med denne ændring i strategien var at sikre et bedre match mellem virksomheds-
netværket og den enkelte deltager.

På baggrund af evalueringen af det første forløb blev det endvidere besluttet, at der 
skulle planlægges flere virksomhedsbesøg og laves aftaler med relevante virksomheds-
repræsentanter, konsulenter og gæstelærere i forbindelse med undervisning, oplæg 
og foredrag under uddannelsesforløbet. Formålet var, at den tætte og mere direkte 

Individuel afklaring og jobplan

Jobsamtalen

Ergonomi og førstehjælp

Inddragelse af virksomheder i ud-

dannelsesforløbet

Workshop

Strategien ændres undervejs

Flere virksomhedsbesøg
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virksomhedskontakt kunne være med til at nedbryde fordomme og barrierer - både 
hos virksomhederne og de ledige seniorer.

Ønsket om mere målrettet at inddrage virksomheder, eksterne oplægs-holdere og 
konsulenter, der var relevante for den enkelte og hele holdet betød, at der på det 
andet uddannelsesforløb blev lagt flere virksomhedsbesøg ind i uddannelsesplanen. 
Deltagerne på hold 2 var  på virksomhedsbesøg hos Magasin A/S samt Toms Fabrik-
ker, og på Havneskolen har Hotel Scandic Copenhagen holdt oplæg om muligheder-
ne indenfor hotelbranchen. Med henblik på at understøtte deltagernes eget netværk, 
holdt Senior Erhverv Hovedstaden oplæg om ”Seniorer og arbejdsmarkedet” samt 
etablering af selvhjælpsgrupper, og seniorerne blev efterfølgende inviteret til en åben 
reception i dette netværk.

På det andet uddannelsesforløb blev besøget fra projektets virksomhedsnetværk 
aflyst. Dette skyldes først og fremmest, at det planlagte tidspunkt faldt sent i forløbet, 
og dernæst den mere fleksible uddannelsesplanlægning, der havde som konsekvens, 
at flere seniorer deltog i andre eksterne aktiviteter (praktik, kurser m.v.) 

8.3 Pædagogisk metode
Det har været et vigtigt princip, at uddannelsesforløbet blev tilrettelagt fleksibelt og 
med udgangspunkt i den enkelte kursists ønsker og behov. En vigtig del af kurset har 
været at arbejde med den enkelte deltager, så han/hun genvandt sin selvtillid og fik 
mod til at fortsætte jobsøgningen. Derfor har den individuelle vejledning og meget 
tætte opfølgning været en af de gennemgående strategier i uddannelsesforløbet.

Metoden har været dialog- og erfaringsbaseret, og deltagernes egne erfaringer fra et 
langt arbejdsliv er bragt med ind i det pædagogiske rum, suppleret med mundtlige 
oplæg fra underviserne. Formen har været fællesdialog, gruppearbejde og individuel 
opgaveløsning afhængig af de emner og temaer, der har været i fokus. 

Jobønsker og mål for job og uddannelse samt individuel afklaring har været gennem-
gående temaer for uddannelsesforløbet. Med udgangs-punkt i bogen ”Kan vingerne 
bære” af Torben Laustesen har under-viseren gennem mundtlige oplæg og i dialog 
med deltagerne drøftet forskellige emner, der er vigtige, når man skal forholde sig 
til job og arbejdsliv. ”Hvordan tage vare på eget liv og handlinger og se muligheder 
i stedet for begrænsninger”, har været et relevant emne at drøfte med seniorerne, 
sammenholdt med de grundlæggende værdier og værdinormer der er vigtige for den 
enkelte - også i forhold til arbejdslivet. Et vigtigt mål var at skabe konturerne af et 
fremtidigt ”ønskejob” for seniorerne og dermed målrette deres jobsøgning. Derfor 
blev der taget udgangspunkt i den enkelte deltagers evner/ kompetencer, samt hvilke 
af disse evner/kompetencer den enkelte gerne ville kunne bruge i et fremtidigt job. 

Af konkrete værktøjer, der blev arbejdet med under forløbet, var bl.a. hvordan man 
læser stillingsannoncer, skriver ansøgninger, forbereder sig til en jobsamtale m.v. Job-
samtalen har været drøftet løbende, og de seniorer, der havde været til jobsamtale, vi-
deregav deres oplevelser fra samtalen og fik feedback fra de andre deltagere på holdet. 

Jobsøgningen har været understøttet af grundlæggende indføring i tekstbehandling 
og søgning på Internettet, et nødvendigt kompetence-krav som seniorerne skal mat-
che nu og i de kommende år. Seniorerne havde undervejs i forløbet fundet stillings-
opslag, udarbejdet CV, skrevet ansøgninger og løst andre opgaver ved hjælp af edb. 
For eksempel havde en deltager udarbejdet visitkort, der blev brugt i forbindelse med 
jobsøgning og netværksudvidelse.

Individuel vejledning og tæt opfølg-

ning

Dialog- og erfaringsbaseret 

Konturer af et ønskejob

Konkrete værktøjer
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Seniorernes aktuelle situation på arbejdsmarkedet blev belyst - herunder tal og 
tendenser omkring ikke-faglærte seniorers forudsætninger og holdninger til job og 
arbejdsliv, sammenholdt med de krav og forudsætninger for ansættelse af ledige 
seniorer som virksomhederne stiller. Baggrundsmateriale, der blev anvendt i under-
visningen omkring dette tema, har været CASA´s analyse af ”Ikke-faglærte seniorer i 
Storkøbenhavn” fra marts 2005 samt ”Resultatkontrakt 2005” fra Arbejdsmarkedsrå-
det for Storkøbenhavn.   

8.4 Evaluering af uddannelsesforløbene
Evalueringen af uddannelsesforløbene for de to hold ledige seniorer bygger dels på 
en spørgeskemaundersøgelse (*19), der blev foretaget umiddelbart efter det fælles 
vejledningsforløb, dels på kvalitative interviews med den gennemgående underviser 
i slutningen af hvert forløb. Evalueringen blev fulgt op med to fokusgruppeinterview 
samt en spørgeskemaundersøgelse foretaget af New Insight, hvor der også blev spurgt 
ind til seniorernes erfaringer med uddannelsesforløbene - herunder hvorvidt de var 
anvendelige og målrettet virksomhedernes ønsker og behov

Alle deltagere er blevet spurgt om, hvorvidt uddannelsesforløbet på Havneskolen 
levede op til deres forventninger. Hertil svarede i alt 16 deltagere (67%), at forløbet 
levede op til deres forventninger, hvorimod 8 deltagere (33%) ikke syntes, at forløbet 
levede op til deres forventninger. Det var primært hos seniorerne fra det første hold, 
hvor forløbet ikke i tilstrækkelig grad levede op til deres forventninger.

Fælles for begge hold gjaldt, at det først og fremmest var kontakten med de andre 
seniorer på holdene, og det fællesskab og netværk der blev etableret undervejs i for-
løbet, der især havde fungeret godt. Den sociale kontakt til andre i samme situation 
- og muligheden for dialog og erfaringsudveksling - var vigtig og hjalp den enkelte 
til at erkende egne styrker og svagheder, samt blive mere målrettet i sin jobsøgning. 
Men også underviserne, virksomhedsbesøgene og de muligheder der var for at kom-
me i virksomhedspraktik, har været gode og levet op til forventningerne hos flere af 
deltagerne. 

På spørgsmålet om hvad der var mindre godt, nævnte flere af deltagerne på begge 
hold:

· at kontakten til virksomhederne ikke levede op til forventningerne, - deltagerne 
havde således forventet flere målrettede og konkrete jobtilbud fra virksomheder 
tilknyttet netværket.

· at der var mange gentagelser på forløbet for de seniorer der, som en del af deres 
ledighedsforløb, tidligere havde været visiteret til lignende forløb i A-kasse og AF-
regi 

14 deltagere  (58%) syntes, at forløbet bidrog med ny viden, som de ikke havde i 
forvejen. Det var især IT-undervisningen, der scorede højt på begge hold og brugen 
af computer i forbindelse med jobsøgning. En deltager, der tidligere måtte opgive at 
gennemføre edb-kurser, vurderede at IT-undervisningen havde øget hans muligheder 
for at anvende computer i forbindelse med jobsøgning, og gjort det langt mere lystbe-
tonet. Uddannelsesforløbet bibragte også ny viden og information om A-kasseregler 
og efterløn, ligesom en deltager fik ”større viden om, hvordan man udarbejder en 
ansøgning efter en god gennemlæsning af jobannoncer”. 10 deltagere (42%) syntes 
ikke at forløbet bidrog med ny viden og begrundede primært dette med deres tidli-
gere deltagelse i lignende forløb.

Evaluering af uddannelsesforløbene

Blev forventningerne indfriet?

Fællesskab og netværk fungerede 

Forbedringsmuligheder
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(*19)  Ud af de 30 deltagere (henholdsvis 

16 og 14 seniorer fra hvert hold) valgte 24 

seniorer at besvare det udleverede spørge-

skema.
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Midtvejs i forløbet vurderede halvdelen af seniorerne, at uddannelses-forløbet i sig 
selv styrkede deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Det var især muligheden 
for adgang til kurser samt projektets kontakter til forskellige virksomheder, der lå til 
grund for denne vurdering, men også ”at blive holdt til ilden” og få afprøvet nogle af 
sine ønsker gennem virksomhedspraktik m.m. Efter afslutning af det samlede uddan-
nelsesforløb vurderede halvdelen af de adspurgte seniorer også, at uddannelsesfor-
løbet og de faglige kurser havde styrket mulighederne på arbejdsmarkedet og givet 
inspiration til at gå nye veje. 

De øvrige 12 deltagere mente ikke, at forløbet havde styrket deres muligheder for at 
komme i beskæftigelse. De havde således ikke tiltro til, at projektet kunne hjælpe 
dem - fordi barriererne var af mere strukturel karakter, begrundet i manglende efter-
spørgsel efter arbejdskraft, manglende mulighed for tilstrækkelig efteruddannelse af 
de ledige og aldersdiskrimination.

Også underviserne påpegede nogle af de mere strukturelle barrierer, som projektet 
skulle agere i - men de havde også fokus på de mere faglige og personlige barrierer 
blandt seniorerne, der deltog i de to vejledningsforløb. Først og fremmest seniorernes 
aktuelle situation og muligheder på arbejdsmarkedet, herunder de reelle problemer 
i forbindelse med deres uddannelsesbaggrund og efteruddannelsesgrad set i relation 
til fremtidens arbejde og kompetencekrav. Men også seniorernes egne holdninger 
og værdier til job og arbejdsliv, kombineret med deres selvvurdering og tro på egne 
evner, havde ifølge underviserne betydning for den effekt, forløbet fik for de enkelte 
deltagere. Det var derudover vurderingen, at enkelte deltagere havde problemer af 
mere fysisk og psykisk karakter, og derfor ikke i tilstrækkelig grad fik udbytte af at 
deltage i projektet og uddannelsesforløbet.

Et af de opsatte mål for forløbet var, at deltagerne blev fortrolige med IT og forbed-
rede deres kunnen i.f.t. jobsøgning på Internettet. Med enkelte undtagelser syntes 
deltagerne, at de var blevet mere fortrolige med IT. Tidligere berøringsangst var væk, 
og deltagerne havde erfaret at IT gav helt nye muligheder - også i forbindelse med 
jobsøgning. ”Helt ærligt - jeg kendte ikke på forhånd de muligheder for at se joban-
noncer”, ”jeg har lært at bruge edb på områder, hvor jeg ikke vidste, jeg kunne bruge 
det” skrev nogle af deltagerne i de kvalitative kommentarer. 

Uddannelsesforløbet har også medvirket til at afklare deltagernes faglige kompeten-
cer, og i de kvalitative kommentarer gav flere deltagere udtryk for, at de ”kunne mere 
end de troede inden kurset”. Brugen af forskellige undervisere medvirkede også til, at 
der var fokus på forskellige kompetencer - ligesom de konkrete aktiviteter og kursus-
muligheder, deltagerne fik via vejledningsforløbet, havde en effekt. Flere deltagere 
nævnte blandt andet, at de fik mod til at kontakte arbejdsgivere og personer i poten-
tielle netværk, ligesom de var blevet bedre til at formulere sig på skrift og udarbejde 
en skriftlig ansøgning.

Forløbet medvirkede til at afklare deres person-
lige kompetencer og her er det især selvtillid og 
tro på egne evner, der blev styrket under forlø-
bet. Det var også underviserens vurdering, at 
deltagerne både havde fået styrket deres faglige 
og personlige kompetencer - dels ved at deltage 
i faglige kurser og praktikforløb og dels ved at 
være mere opsøgende overfor arbejdsgivere i 
forbindelse med jobsøgning. I interviewene 

Er mulighederne på arbejdsmarke-

det blevet styrket?

Projektets barrierer

Mål og indhold

Personlige og faglige kompetencer 

er afklaret
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blev der givet flere eksempler på personlige succesoplevelser. Eksempelvis førte en 
invitation fra en a-kasse til, at nogle seniorer fra hold 2 holdt oplæg om projektet 
i A-kassens jobklub. En aktivitet der krævede mange overvejelser inden den en-
delige beslutning blev taget. Der blev under hele forløbet lagt vægt på at udvikle 
deltagernes personlige kompetencer og etablere et særligt ”læringsrum” 

Et andet vigtigt mål har været at sikre, at den enkelte deltager blev mere afklaret i 
forhold til egne jobmuligheder og efterfølgende fik kortlagt de brancher, hvor jobsøg-
ningen skal foregå. Hovedparten af deltagerne gav udtryk for, at de var blevet mere 
afklaret i forhold til deres jobmuligheder - dels fordi de fik lov til at prøve forskellige 
muligheder af, og dels fordi de fik hjælp til at skrive ansøgninger på en ny måde, som 
de ikke kendte i forvejen. Men selvom den enkelte deltager blev mere afklaret, er der 
fortsat mange barrierer, der skal overvindes inden jobbet er en realitet. Kommentarer 
som ”desværre opfatter jeg det som lidt håbløst”, ”jobmulighederne er der, men jeg er 
aldrig blevet indkaldt til en samtale” eller” jeg kan ikke klare hårdt fysisk arbejde og 
mangler uddannelse” gik igen i flere besvarelser.

Med en enkelt undtagelse var alle seniorerne enige i, at de var blevet ”klædt bedre 
på” til jobsamtalen. Uddannelsesmodulet var - ifølge seniorerne - veltilrettelagt, og de 
indlagte rollespil i forbindelse med jobsamtalen var meget brugbare, hvis den enkelte 
blev indkaldt til en jobsamtale. ”Jeg har lært at være mig selv - og kun svare på det, 
jeg bliver spurgt om” svarede en deltager, der vurderede at han i høj grad var blevet 
klædt bedre på til jobsamtalen.

Alle deltagerne var tilfredse med de undervisningsmetoder der blev anvendt og 
syntes, at metoderne var tilpasset deltagernes individuelle niveau og formåen, lige-
som der var tid til at tage sig af enkeltpersoner, der krævede mere støtte. Vekselvirk-
ningen mellem fællesdialog, gruppearbejde og individuel opgaveløsning var god og 
underviserne kunne gennem variation i metoder bedre tilgodese alle deltagerne. I de 
kvalitative interviews blev dette underbygget af underviserne, der under hele forløbet 
vægtede den individuelle støtte, rådgivning og vejledning. 

En høj grad af føling med de enkelte deltagere, forståelse og hjælpsomhed blev nævnt 
i mange besvarelser, på spørgsmålet om seniorerne havde været tilfreds med undervi-
serne. Her var der ingen forskel på de to hold seniorer, der alle syntes, at underviserne 
var både dygtige, velforberedte, seriøse og engagerede.

Også samarbejdet blandt seniorerne var der tilfredshed med. Forventningen om at 
kunne bruge hinandens erfaringer og udveksle tanker, idéer og visioner fungerede 
også i praksis. Alle deltagere oplevede et godt socialt samvær, hvor de fik løbende og 
konstruktiv feed-back fra de andre deltagere. Dette gav større selvtillid og hjalp den 
enkelte til at finde egne styrker og svagheder. Men enkelte deltagere gav også udtryk 
for, at seniorerne ”nok var lidt for forskellige til, at det var optimalt”.

8.5 Effekten af uddannelsesforløbene
På det første hold gennemførte alle 16 deltagere det fælles vejledningsforløb og fort-
satte med det mere individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb. For hold 2 var det 14 
deltagere, der fortsatte. De sidste uger af det samlede uddannelsesforløb - der var mere 
individuelt tilrettelagt i henhold til den enkelte deltagers kvalifikationer og ønsker 
- betød at nogle seniorer primært var koncentreret om jobsøgning og etablering af 
kontakt til virksomheder, mens andre deltog i faglig opkvalificering, kombineret med 
jobsøgning. Endvidere deltog nogle i praktikforløb, havde kortere vikariater eller kom 
i beskæftigelse med eller uden løntilskud.

Barrierer skal overvindes

Bedre klædt på til jobsamtalen

Metoder og samarbejde

Uddannelseseffekten
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I tabel 6 nedenfor er resultatet i forhold til beståelse af faglige kurser under det sam-
lede uddannelsesforløb.

Tabel 6: Antal seniorer der har bestået faglige kurser under uddannelsesforløbet

Kursustitel Antal, hold 1 Antal, hold 2

Befordring af bevægelseshæmmede  1

Takst- og zonekursus  1

Grundkursus for ejendomsfunktionærer  2

Ejendomsfunktionær 2 

Betjening/vedligehold af mindre gartnerimaskiner  1

Pasning af grønne områder 1 

Lagerkursus  2

Lager & Logistik 1 

Catering trin 1  1

Kantine 2 1 

IT 1 

Truck 1 

Trailerkort 2 

Kørekort B 1 

Kursusforløb i alt 10 8

Som det fremgår af tabel 6 var der 10 seniorer fra hold 1 svarende til 63%, der deltog 
i faglige kurser under uddannelsesforløbet. På hold 2 deltog 8 seniorer, svarende til 
57%  i faglige kurser. På begge hold var det især kurser indenfor lager og transport, 
køkken og kantine samt administration og vedligehold af ejendomme, der blev prio-
riteret.

På hold 1 var der efter de 18 ugers uddannelsesforløb i alt 11 deltagere, der var i 
beskæftigelse, svarende til 69% af seniorerne. I alt 8 deltagere blev ansat i ordinær 
beskæftigelse, heraf blev 4 dog kun ansat i en afgrænset periode (mindst 2 måneder). 
De sidste 4 blev fastansat. 2 deltagere blev ansat med løntilskud i det offentlige, og 1 
deltager blev ansat i en privat virksomhed med løntilskud. 

Under selve uddannelsesforløbet var der 2 deltagere, der stoppede i henholdsvis ordi-
nær beskæftigelse og et offentligt job med løntilskud. Ved forløbets afslutning havde 
den ene deltager imidlertid fået et nyt løntilskudsjob. Efter de 18 ugers uddannelses-
forløb var der således i alt 5 seniorer fra hold 1, der fortsat var ledige. Heraf ønskede 
de 4 at fortsætte i en jobklub. 1 var fortsat sygemeldt ved uddannelsens afslutning.

På hold 2 var der efter de 18 ugers uddannelsesforløb 7 deltagere i beskæftigelse 
svarende til 50% af seniorerne. I alt 3 deltagere blev ansat i ordinær beskæftigelse. 
Derudover blev en deltager ansat i et vikariat under uddannelsesforløbet, (er ikke 
medtaget i den samlede opgørelse, da vikariatet blev afsluttet under de 18 ugers 
uddannelsesforløb). 4 deltagere blev ansat i det offentlige med løntilskud. Ingen af 
deltagerne fra hold 2 blev ansat i en privat virksomhed med løntilskud.

Den samlede beskæftigelseseffekt målt umiddelbart efter de 18 ugers uddannelsesfor-
løb ses af tabel 7 næste side.

Beskæftigelseseffekten på kort sigt
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Tabel 7: Seniorer i beskæftigelse 

Jobtype Antal Fagområde

Fast ansættelse 7 deltagere Vognmand, Forsyningsområdet, Servitrice, 

  Jord og beton, Rengøring, 

  Ejendomsfunktionær, Parkeringsvagt

Ordinær beskæftigelse i en  4 deltagere Renovation, EjendomsfunktionærKontor, 

afgrænset periode  Vej og park

Offentligt job med løntilskud 6 deltagere Gartner, Arbejdsmarkedsstyrelsen, 

  Ejendomsfunktionær, Medhjælper på skole, 

  Pedelmedhjælper

Privat job med løntilskud 1 deltager Produktionsvirksomhed

I alt 18 deltagere 

Som det fremgår af tabel 7 er det i alt 18 deltagere, svarende til 60% der er i  be-
skæftigelse umiddelbart efter de 18 ugers uddannelses-forløb. Heri er medregnet de 
seniorer, der er i ordinær beskæftigelse i en afgrænset periode, samt de seniorer der er 
kommet i job med løntilskud. 

Selvom der var stor forskel på målopfyldelsen mellem de to hold, har begge uddan-
nelsesforløb levet op til det mål, der blev opstillet ved projektets start: at mindst 30% 
af deltagerne kom i beskæftigelse efter afslutning af de 18 ugers uddannelsesforløb. 

Ved forløbets afslutning kunne de deltagere, der fortsat var ledige, få en samtale med 
en projektmedarbejder fra FIC, underviser fra Havneskolen samt AF-konsulenten med 
henblik på en drøftelse af det videre forløb - herunder mulighed for fortsat støtte til 
jobsøgning og eventuel tilknytning til en job-klub. 

Efter afslutning af uddannelsesforløbene er der iværksat en indsats for at få de reste-
rende deltagere i arbejde. I den forbindelse har der bl.a. været afholdt møder med 
de deltagere, der stadig var ledige. Samtidig har der været en tæt dialog med AF-
Storkøbenhavn med henblik på etablering af tilskudsjob. Dette har medført, at fl ere 
af deltagerne efterfølgende er kommet i job. Samtidig er 2 af de deltagere, der efter 
afslutning af uddannelsesforløbet var blevet ansat i tilskudsjob, overgået til ordinær 
beskæftigelse.

Ved opgørelse af den samlede beskæftigelseseffekt i projektet i juni 2006 (5 måneder 
efter afslutning af hold 2 og 9 måneder efter afslutning af hold 1)fordelte beskæftigel-
seseffekten sig således:

Tabel 8: Seniorernes tilknytning til arbejdsmarkedet i juni måned 2006

Jobtype Procent Antal

Fast ansættelse 33,3%  10

Ordinær beskæftigelse i en afgrænset periode 16,6%  5

Job med løntilskud 23,3%  7

Beskæftigede i alt  73,3%  22

Ledige i alt 23,3%  7

Under uddannelse  3,3%  1

Som det fremgår af tabel 8 var 10 af projektets 30 deltagere fra de 2 uddannelseshold 
fastansat i ordinær beskæftigelse i juni måned 2006, svarende til 33%, mens 5 af 
deltagerne var ansat i en tidsbegrænset stilling, svarende til 17%. Desuden var 7 af 
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deltagerne ansat i job med løntilskud, svarende til 23%.  Således var i alt 22 deltagere, 
svarende til 73,3%, i beskæftigelse i juni måned.

Ud af de resterende 8 deltagere var 7 personer (23,3%) ledige på opgørelsestidspunk-
tet. Heraf var de 4 sygemeldte, mens 2 deltagere var blevet ledige igen i henholdsvis 
april og maj måned. 3 af de sygemeldte deltagere havde været syge i en længere pe-
riode, mens 1 af de sygemeldte deltagere var faldet for aldersgrænsen for aktivering. 
1 af deltagerne var blevet tilmeldt en jobklub og 1 deltager havde fået bevilget en HF 
uddannelse med start fra august måned. 

8.6 Opsamling og anbefalinger 
Evalueringen viste, at seniorerne generelt havde været tilfredse med det 18 ugers 
uddannelsesforløb de havde gennemgået. De forventninger deltagerne havde ved 
kursusstart blev i stor udstrækning indfriet.

Alle deltagere har været tilfredse med den introduktion, de har fået til uddannelses-
forløbet. For hovedparten af deltagerne har forløbet bidraget med ny viden, samt 
styrket deres mulighed for at komme i beskæftigelse. Gennem en afdækning af de 
faglige og personlige kompetencer er deltagerne blevet mere afklarede om deres 
jobmuligheder, samt hvilke brancher de kan søge job indenfor, og evalueringen viste 
således, at uddannelsesforløbet generelt har levet op til de mål, der blev opstillet ved 
kursusstart. Det samme er gældende for de mere kvantitative mål, der blev opstillet 
ved projektets start. Efter afslutning af det 18 uger lange uddannelsesforløb var det 
således 57% af deltagerne, der var kommet i beskæftigelse. 
På indholdssiden har der også været en høj grad af tilfredshed med de enkelte uddan-
nelsesmoduler. Det gælder ikke mindst IT-basismodulet, jobsamtalen, virksomheds-
besøgene samt besøget fra A-kassen. Men også de øvrige moduler og den mere indivi-
duelt tilrettelagte faglige opkvalificering scorer pænt, idet hovedparten af deltagerne 
giver udtryk for, at de har været tilfredse. 60% af deltagerne har deltaget i faglige kur-
ser undervejs i forløbet, og her var det især kurser indenfor lager og transport, køkken 
og kantine samt administration og vedligehold af ejendomme der blev prioriteret.

De ændringer der blev foretaget af uddannelsesforløbet undervejs i projektforløbet 
- med et større fokus på seniorernes egne barrierer i relation til job og arbejdsliv - har 
tilsyneladende haft en effekt. Af de kvalitative kommentarer fremgår det, at det især 
er de personlige kompetencer som deltagerne mener, er blevet styrket under det 
andet forløb såsom selvtillid, tro på egne evner, mod til at kontakte arbejdsgivere m.v.

Men der er fortsat nogle deltagere der tvivler på, om deltagelse i sådanne projektfor-
løb kan føre til fast beskæftigelse. Det er - ifølge disse seniorer - ikke alene de per-
sonlige barrierer, der er en hindring for at komme i job. Mindst lige så vigtig er den 
manglende efterspørgsel efter arbejdskraft, manglende uddannelse af de ledige og al-
dersdiskrimination. Altså nogle mere strukturelle forhold og barrierer på arbejdsmar-
kedet, som de enkelte projekter ikke umiddelbart har indflydelse på. Som udgangs-
punkt kræver dette i projektsammenhæng en meget tæt kontakt mellem seniorer og 
et fast etableret virksomhedsnetværk. En kontakt der bygger på nogle faste aftaler om 
jobtilbud, der både kan tage hensyn til deltagernes faglige og personlige kompetencer 
samt deres fysiske formåen. Forslag til anbefalinger, der bør være en del af en fremti-
dig strategi i forbindelse med integration af seniorer, er således:

· Etablerering af faste aftaler med virksomheder, der mangler medarbejdere, således 
at der er nogle konkrete valgmuligheder for den enkelte senior. Jobtilbuddene skal 
tage hensyn til den enkelte deltagers kompetencer og fysiske formåen.
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· En tæt virksomhedskontakt, hvor virksomhederne forpligter sig til at tage en 
senior i praktik og hvor der etableres en direkte kontakt mellem det tilknyttede 
virksomhedsnetværk og seniorerne tidligt i forløbet.

· Oplægsholdere fra forskellige virksomheder der inviteres til at holde oplæg på de 
enkelte uddannelsessteder, og hvor der indlægges virksomhedsbesøg og ekskursio-
ner.

· Tilbud om IT-træning og længerevarende kurser og uddannelsestilbud tilpasset 
den enkelte samt målrettes job med større sikkerhed for fast beskæftigelse - og 
dermed mulighed for at forblive på arbejdsmarkedet.

· En særlig opmærksomhed på og hensyntagen til de individuelle barrierer, i forhold 
til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet - herunder særlige tilbud om støtte fra 
professionelle vejledere. Tilbuddene bør kombineres med udarbejdelse af en kon-
kret handlings- og jobplan med konkrete mål og krav til den enkelte ledige senior 
undervejs.
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9  Etablering af virksomhedsnet-
værk
9.1 Virksomhedsnetværket
I starten af projektperioden blev etablering af et regionalt forankret virksomhedsnet-
værk igangsat. Etablering af netværket har været en løbende proces, som er foretaget 
sideløbende med udvikling og gennemførelse af de 2 pilotforløb for ledige seniorer. 

Etablering af et virksomhedsnetværk i projektet har haft 2 overordnede formål. På 
den ene side har det været hensigten at etablere et netværk, der kunne indgå i diskus-
sioner af seniorpolitiske tiltag på arbejdspladsen. Samtidig skulle virksomhedsnetvær-
ket bruges til at skabe arbejdsmæssige relationer i form af praktikpladser, tilskudsjob 
eller ordinær beskæftigelse mellem virksomhederne og de ledige seniorer, der deltog i 
pilotforløbene.

Det tosidede mål med virksomhedsnetværket har betydet, at virksomhederne i net-
værket både har bestået af virksomheder som primært var interesseret i at beskæftige 
sig med fastholdelse af seniorer samt af virksomheder som i højere grad har været 
interesseret i at deltage med henblik på at kunne rekruttere seniorer. 

I starten af projektperioden kontaktede vi en lang række virksomheder indenfor 
servicebranchen, som manglede arbejdskraft og var indstillet på at ansætte senio-
rer. Da det senere viste sig, at de job virksomhederne kunne tilbyde kun i begrænset 
omfang matchede seniorernes kvalifikationer, fysiske formåen og ønsker, besluttede 
vi at ændre strategien. I forbindelse med iværksættelse af det andet forløb kontaktede 
vi primært virksomheder, der matchede seniorernes kvalifikationer og jobønsker. Det 
har dog været svært at få disse virksomheder til at deltage i netværket, da virksom-
hedernes motivation for deltagelse ofte har været forbundet med ønsket om rekrut-
tering af arbejdskraft.

Virksomhedsnetværket har bestået af følgende virksomheder:
 
· Netto
· ISS Facility Service A/S
· Post Danmark
· Danotherm Electric A/S
· Henrik Tofteng
· Frederiksberg Gartner og Vejservice
· Oppenhejm-Jansson
· Temp-Team
· Københavns Zoologisk Have
· AKB
· Bilka i Fields
· Lejerbo
· Tranegårdsskolen
 
Virksomhedernes forskellige interesser for at deltage i netværket har betydet, at kun 
nogle af virksomhederne har været involveret i forbindelse med praktik, tilskuds-
job og ansættelse af seniorerne. Samtidig har en del af virksomhederne deltaget i en 
virksomhedsdag på Havneskolen i forbindelse med gennemførelse af hold 1. Formå-
let med dagen var at præsentere deltagerne og virksomhederne for hinanden - med 
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henblik på at afklare gensidig interesse og muligheder for etablering af praktikpladser, 
tilskudsjob eller ansættelse. 

Hovedparten af virksomhederne i netværket har desuden deltaget i enkelte eller alle 
de 3 temadage, der har været arrangeret i projektperioden. Temadagene har haft 
fokus på henholdsvis seniorpraksis, rekruttering samt fastholdelse af ikke-faglærte 
seniorer. Temadagene har været arrangeret, så der både har været inkluderet oplæg 
om emnet og efterfølgende diskussioner. Erfaringerne fra oplæg og diskussioner på 
temadagene er inddraget i de endelige anbefalinger i strategien omkring fastholdelse 
af seniorer på arbejdspladsen.

9.2 Virksomhedernes erfaringer med deltagelse i netværket
Som en del af den eksterne evaluering er der gennemført interviews med de virksom-
heder, der har deltaget i seniornetværket. Formålet har været at indsamle virksomhe-
dernes erfaringer med det at deltage i et virksomhedsnetværk. Af de 13 virksomheder, 
der formelt har været en del af virksomhedsnetværket, er der gennemført interviews 
med 10.

Ikke alle virksomheder har været med fra start. Netværket er bygget op undervejs 
siden projektstart, men hovedparten har dog været med i forbindelse med de tre 
afholdte netværksmøder.

De fleste virksomheder oplyser, at de er blevet kontaktet af FIC og forelagt mu-
ligheden for at deltage. En mindre gruppe nævner, at de er blevet kontaktet af en 
fagforening. Begrundelserne for at sige ja til at deltage i projektet - og ikke mindst i 
virksomhedsnetværket - varierer fra virksomhed til virksomhed, men en række over-
vejelser om deltagelse går igen:

· For det første peges der på, at projektet sætter fokus på ansættelse af seniorer, og 
for de virksomheder, der står over for at skulle rekruttere ny arbejdskraft, er projek-
tet en god mulighed.

· For det andet peges der på, at hvis man som virksomhed ønsker at have en profil, 
hvor social ansvarlighed og mangfoldighedsledelse vægter højt, så er projektet 
et sted, hvor man via deltagelse kan diskutere med andre virksomheder, der også 
vægter denne dimension.

· For det tredje peges der på, at projektet fra start lød spændende og virkede seriøst.
· For det fjerde nævnes også fastholdelsesdimensionen i projektet. Et par virksomhe-

der vægter især dette aspekt højt, idet de ønsker at gøre noget for de medarbejdere, 
der allerede er ansat i virksomheden.

Virksomhederne er også blevet spurgt, om det havde en særlig betydning, at der var 
tale om et projekt for seniorer. Hertil svarer halvdelen, at det havde betydning for 
deres deltagelse, at der var tale om et projekt som havde særlig fokus på de kort-ud-
dannede seniorer. Den anden halvdel svarer, at det ikke umiddelbart havde betydning 
- men to af virksomhederne peger på, at selve seniordebatten vækkede deres interesse 
undervejs.     

Seniorprojektet har fra starten haft to særlige indsats-/fokusområder, som også har in-
volveret virksomhederne i netværket. Det ene indsatsområde har omhandlet spørgs-
målet om rekruttering og ansættelse af seniorer - og ikke mindst de seniorer der var 
deltagere på de to uddannelseshold. Det andet indsatsområde har omhandlet spørgs-
målet om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet - og ikke mindst fastholdelse af 
allerede ansatte seniorer i virksomhederne.
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I virksomhedsnetværket deler virksomhe-
derne sig i tre grupper. I den første gruppe 
finder vi dem, for hvem spørgsmålet om 
rekruttering og ansættelse af arbejdskraft 
- herunder seniorer - spiller en meget vigtig 
rolle for deres interesse i netværksdeltagel-
sen. Flere af disse virksomheder ønsker via 
projektet at rekruttere medarbejdere - og 
gerne seniorer.

I den midterste gruppe finder vi de virksomheder, der både har en interesse i rekrut-
terings- og fastholdelsesdimensionen. I den sidste gruppe finder vi en mindre gruppe 
virksomheder, som primært har fokus på fastholdelsesdimensionen. Disse virksomhe-
der står ikke umiddelbart over for at skulle ansætte medarbejdere - hverken på ordi-
nære vilkår eller i job med løntilskud - men de har et stort ønske om at ”gøre noget 
for dem vi allerede har ansat”, som en af virksomhedsrepræsentanterne udtrykker 
det.

Der er stor forskel på, hvor mange aktiviteter de involverede virksomheder har delta-
get i undervejs. Den ”rullende” netværksetablering har betydning for, hvilke aktivi-
teter de involverede virksomheder kommer til at deltage i. Enkelte virksomheder har 
været med lige fra projektets start, hvilket selvsagt har betydet, at de i højere grad har 
deltaget i en række projektaktiviteter end dem, der først kommer til under vejs.

Virksomhedernes involvering og engagement afhænger derfor af flere faktorer. For 
det første er der starttidspunktet. Her er der en mindre gruppe virksomheder, der er 
med i opstarten. De har mulighed for at deltage i den arbejdsgruppe, som har titlen 
arbejdsgruppe 2, og hvor det er hensigten, at der skal arbejdes med spørgsmål som: 
Forslag til initiativer vedrørende fastholdelse og rekruttering, udvikling af mentorord-
ninger og etablering af virksomhedsnetværk. Desuden er der et mindre antal virksom-
heder, der indgår i den nedsatte styregruppe, og dermed også er med til at diskutere 
den analyse som Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har udarbejdet om de 
ikke-faglærte seniorers situation på det storkøbenhavnske arbejdsmarked.

For det andet er der spørgsmålet, om virksomhederne har mulighed for at afse tid til 
deltagelse i de forskellige aktiviteter. Flere virksomheder nævner, at forholdene i den 
virksomhed, som de repræsenterer, har ændret sig undervejs. Det kan eksempelvis 
være nedskæringer i antallet af medarbejdere som betyder, at de ikke har mulig-
hed for at tilbyde praktik, løntilskudsjob eller ordinær ansættelse af seniorer fra de 
2 uddannelseshold. Dermed bortfalder den primære interesse, de havde ved at gå 
ind i virksomhedsnetværket. Det kan konkret også være et øget arbejdspres hos den 
kontaktperson, som virksomheden har i netværket, og som betyder at netværksaktivi-
teterne neddrosles betydeligt eller helt. 

For det tredje er der virksomheder, der har ønsket at bruge projektet og deres delta-
gelse i netværket til også at kunne rekruttere seniorer som nye medarbejdere, men 
hvor der ikke umiddelbart er kommet noget ud af dette ønske. Blandt andet fordi de 
involverede seniorer havde andre ønsker om beskæftigelse end det, virksomhederne 
kunne tilbyde.

En opgørelse over, hvilke typer af aktiviteter virksomhederne har deltaget i, viser 
følgende billede:
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· Deltagelse i den nedsatte styregruppe for projektet.
· Deltagelse i møde på Havneskolen med hold 1, hvor virksomheder og de delta-

gende seniorer kunne træffe hinanden, og seniorerne kunne høre om konkrete 
beskæftigelsesmuligheder.

· Deltagelse i arbejdsgruppe 2 hvor blandt andet spørgsmålet om etablering af men-
toruddannelse, dannelse af virksomhedsnetværk og kontakt til virksomheder - der 
kunne være praktikværter mv. - var på dagsordenen. 

· Ansættelse af seniorer på enten ordinære vilkår eller som løntilskudsjob.
· Deltagelse i 3 netværksgruppemøder.

Ovenstående oplistning er som nævnt en bruttoliste og dækker over en stor spred-
ning i aktivitetsniveauet blandt de deltagende virksomheder. Således er der virksom-
heder, som næsten har deltaget i alle aktivitetstyperne, og virksomheder der kun har 
deltaget i en enkelt aktivitet eller et enkelt møde. 

9.3 Læring til nye projekter 
Hvilke erfaringer har virksomhederne så med at deltage i aktiviteterne og ikke mindst 
det etablerede netværk? I de gennemførte interviews er interviewpersonerne blevet 
bedt om at give ris og ros til de forskellige aktiviteter, som de har deltaget i - og ikke 
mindst give svar på, hvad de har fået ud af at deltage i netværksarbejdet. Af svarene 
fremgår det, at virksomhederne overordnet set er tilfredse med aktiviteterne i netvær-
ket og projektet. Men samtidigt peges der på en række uhensigtsmæssigheder, som 
der set i et fremadrettet perspektiv er grund til at nævne, således at de kan indgå som 
en del af den læring, projektet har afstedkommet. De indgår derfor som en del af de 
anbefalinger, projektet kan give videre til nye projekter.
 
Vendes blikket først mod det som er oplevet som fungerende mindre godt, kan der 
peges på følgende:

Gruppen af de seniorer der indgik i projektet, var meget uhomogen - og at den var 
så uhomogen kom som en overraskelse. Seniorerne kunne lidt firkantet sagt opdeles 
i to grupper, som en af netværksdeltagerne udtrykker det. Den ene gruppe bestod af 
de seniorer, hvor det problem der skulle arbejdes med var, at de var ledige. Her kunne 
vejledning, uddannelse og jobsøgning som redskaber være med til at bringe den 
ledige senior tilbage på arbejdsmarkedet. Den anden gruppe bestod af ledige seniorer 
- der ud over ledighed også havde andre problemer, der skulle arbejdes med. Her er 
der tale om seniorer, hvor det ikke er nok at arbejde med de traditionelle redskaber og 
metoder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Her skal der også fokuseres på en 
række personlige og sociale problemer og barrierer. 

Ved at have to så forskellige grupper i et og samme projekt blev det vanskeligt at 
opnå mærkbare resultater for alle seniorer, og det blev også vanskeligt for nogle af de 
virksomheder, der skulle tage imod seniorerne. De havde måske ikke de ressourcer, 
der skulle til. ”Det er trods alt tallene på bundlinjen, der tæller”, siger en virksom-
hedsrepræsentant fra netværket.  

De deltagende virksomheder har haft meget forskellige oplevelser af, i hvilket om-
fang, de er blevet informeret tilstrækkeligt undervejs. Nogle virksomheder har fået 
alle de informationer, de skulle bruge og været meget tilfredse med blandt andet 
det udsendte nyhedsbrev, mens andre ikke har oplevet, at de er blevet informeret. 
En enkelt virksomhed har aldrig modtaget nyhedsbrevet. Dette hænger bl.a sam-
men med virksomhedernes meget forskellige tilknytning til projektet, hvilket har 
betydet, at nogle virksomheder har deltaget i projektet i kraft af deres ansættelse af 
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seniorer fra projektet, mens andre har været tilknyttet fordi de har ønsket at deltage 
i netværket.

Desuden peges der på, at virksomheder har brug for langtidsplanlægning, der holder. 
Det vil sige en planlægning, hvor der i god tid indkaldes til møder, og hvor der ikke 
kommer aflysninger for efterfølgende at arrangere nye møder med kort varsel.

Enkelte virksomheder har været involveret i diskussionen af mentoruddannelsen. 
Denne blev som bekendt ikke til noget, idet en stor del af de virksomheder, der fik 
tilbud om at sende medarbejdere på uddannelsen, takkede nej. En af de virksomhe-
der, der har deltaget i udviklingsarbejdet, har peget på, at man en anden gang skulle 
lægge mere vægt på at forklare virksomhederne, at deltagelse i mentoruddannelsen 
også var en investering i fremtiden. Den indsigt og viden man opnåede ved at deltage 
på en mentoruddannelse kunne bruges i alle ansættelsessammenhænge - og ikke kun 
i forhold til det konkrete projekt med ansættelse af en senior eller i forhold til en 
enkelt medarbejdergruppe.

Et par af de involverede virksomheder i netværket havde deres primære interesse i at 
arbejde med fastholdelsesdimensionen, og dermed se på hvad man kunne gøre for de 
allerede ansatte seniorer. Der peges i den forbindelse på, at fokus undervejs i for høj 
grad kom til at blive ansættelse af de ledige seniorer. Som et led i projektstrategien 
var man optaget af, at der skulle skaffes praktikpladser, virksomhedskontakter osv. til 
deltagerne på de to seniorhold, mens fokus på fastholdelsesdimensionen først blev 
iværksat senere i projektet. 

Her er der kommet to kritikpunkter, som tydeligt illustrerer, at virksomhederne kan 
have forskellige muligheder og tilgange til projektet. En virksomhed kritiserer således 
projektet for ikke at have gennemført et møde mellem virksomheder og kursister på 
hold 2, på samme måde som man gjorde det på hold 1. Denne virksomhed oplevede 
det som meget positivt at kunne komme i dialog med de ledige seniorer og fortælle 
om de muligheder, der var inden for branchen og i den pågældende virksomhed.

En anden virksomhed kritiserer det afholdte møde på Havneskolen med udgangs-
punkt i, at denne virksomhed ikke havde mulighed for at tilbyde seniorerne noget på 
daværende tidspunkt, og derfor var det vanskeligt at finde ud af, hvilken rolle man 
som virksomhed havde på et sådant arrangement.

Noget af det vanskeligste i projektet har været at lave det rigtige match mellem de 
ledige seniorer og de virksomheder, der efterspurgte arbejdskraft. En virksomhed har 
fået en oplevelse af, at seniorerne ikke er blevet præsenteret for de muligheder, der 
var på pågældende virksomhed. Andre virksomheder har slet ikke fået henvendelser 
om jobmuligheder, selvom de har efterspurgt arbejdskraft. Nogle af disse virksomhe-
der peger på, at de har mange muligheder for at sammensætte jobbene, så det passer 
til den enkelte - både i forhold til tid og i forhold til variation i arbejdet. Men de har 
ikke fået respons fra seniorerne. Dette kendetegner på mange måder de vanskelig-
heder, der har været i projektet ved på den ene side at have etableret et netværk af 
virksomheder, som efterspørger arbejdskraft, og på den anden side at have en gruppe 
ledige seniorer som ikke var interesserede i de ledige job. Det har med andre ord væ-
ret vanskeligt at lave matchet mellem disse virksomheder og de ledige seniorer. Her 
ligger der en stor udfordring for eventuelt kommende projekter.

Mentoruddannelsen

For lidt fokus på fastholdelsesdimen-

sionen

Arrangementet på Havneskolen

Matchning mellem virksomheder og 

seniorer
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9.4 Hvad har fungeret godt?
Selvom der således kan peges 
på en række temaer i ovenstå-
ende opremsning af, hvad der 
har fungeret mindre godt, så 
er det generelle indtryk blandt 
de deltagende virksomheder, at 
der er meget, der har fungeret 
rigtig godt. De har været tilfredse 
med deres deltagelse i projektet. 
Nedenfor opridses en række af de 
positive erfaringer, der er gjort 
under vejs.

Alle de virksomheder, som har 
deltaget i netværksmøderne, har 
oplevet, at de gennemførte net-
værksmøder har været meget givtige. Der har været oplæg fra såvel virksomheder, der 
indgår i netværket, som virksomheder uden for netværket, samt fra konsulenter der 
arbejder professionelt med spørgsmålet om seniorer på arbejdsmarkedet. Det frem-
hæves, at oplæggene har været gode og meget relevante. Den dialog, de har afsted-
kommet, har været inspirerende og givet input, til det man gør eller ikke gør i virk-
somhederne. Både spørgsmålet om fastholdelse og rekruttering/ansættelse af seniorer 
er blevet debatteret, ligesom spørgsmålet om det at have en særskilt seniorpolitik i 
virksomheden har 
været på dagsorde-
nen. 

For virksomhe-
derne har delta-
gelsen i netværks-
møderne ikke 
kun betydet, at 
man har udveks-
let erfaringer. Deltagelse i netværket har også haft den funktion, at ny viden har set 
dagens lys for deltagerne. Flere deltagere peger på, at de personligt har lært noget af 
at deltage - og at den nye viden, de har fået tilført, også kommer virksomhederne til 
gode. Det kan eksempelvis være, hvis man internt ønsker at igangsætte en dialog om 
seniorers arbejdsforhold, om virksomheden skal have en selvstændig seniorpolitik, 
eller om den eksisterende personalepolitik tager højde for, at der eventuelt skal være 
særlige seniorordninger mv.

Når virksomheder skal indgå i et netværk med det formål at diskutere i fællesskab 
- og eventuelt komme med forslag til nye initiativer, er det vigtigt, at der i netværket 
er tillid mellem deltagerne. Denne tillid har skullet etableres inden for en forholds-
vis kort tidshorisont. Umiddelbart ser det ud til, at det er lykkedes i projektet. Der er 
blandt interviewpersonerne tilfredshed med sammensætningen af virksomheder i 
netværket. Flere giver udtryk for, at det er godt med den store variation - både hvad 
angår branche som størrelse på de deltagende virksomheder. Desuden fremhæves 
det også af en enkelt, at det er godt at lægge netværksmøderne i virksomhederne. To 
virksomhedsrepræsentanter har givet udtryk for, at de efter projektets afslutning vil 
holde kontakten ved lige og fortsætte med den dialog og erfaringsudveksling, som er 
startet under projektet. 
 

Erfaringsudveksling med andre virk-

somheder

Ny viden bidrager til, at nye initiati-

ver kan iværksættes

Sammensætning af virksomheder i 

netværket
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”Netværksarbejdet og deltagelse i et projekt som seniorprojektet er med til, at man i fælles-
skab kan aflive en række myter om seniorer på arbejdsmarkedet”, udtaler en af virksom-
hedsrepræsentanterne. Dette synspunkt bakkes op af flere. Et eksempel på en myte 
er spørgsmålet om seniorers sygefravær. Her har en af virksomhederne systematisk 
gennemført en sygefraværsstatistik for at undersøge, hvorledes sygefraværet fordelte 
sig blandt de ansatte. Konklusionen var, at seniorer ikke har større sygefravær end de 
øvrige medarbejdere. Tværtimod viste analysen, at sygefraværet faldt i takt med alde-
ren. Med andre ord var det en myte, at seniorer havde større fravær. Det var blandt de 
yngste, at det største fravær kunne registreres. En anden virksomhed har peget på, at 
deltagelse i projektet og virksomhedsnetværket har aflivet den myte, at seniorer ikke 
ønsker at komme tilbage til arbejdsmarkedet, men blot går og venter på at komme på 
efterløn.  Mødet med seniorerne har vist, at også dette er en myte.

Selvom en række virksomheder ikke har fået tilført den arbejdskraft, de havde håbet 
på i forbindelse med projektet, så er der virksomheder i netværket, der har fået ansat 
en senior via projektet - enten som ordinær beskæftigelse eller i et job med løntil-
skud. Her har projektet været med til at lave det rigtige match mellem virksomhed 
og den ledige senior. Det er dermed vist, at det for virksomheder er muligt at bruge 
en projektdeltagelse til at rekruttere ny arbejdskraft - og for de deltagende seniorer at 
komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Flere virksomheder har været glade for de nyhedsbreve, der er udsendt. De har været 
informative og gode og vist lidt om, hvor man var i projektet. Den primære oriente-
ring er dog sket via kontakt til projektholdere eller deltagelse i netværksmøder mv.

På spørgsmålet om hvorvidt virksomhederne også fremover vil være interesseret i at 
deltage i et projekt som det nu gennemførte - herunder deltagelse i virksomhedsnet-
værk, svarer alle virksomhederne, at det vil de gerne. Flere tilføjer, at de altid tager 
stilling til deltagelse ud fra det oplæg, der kommer. Tre virksomheder tilføjer, at det er 
vigtigt at deres rolle i projektet tydeliggøres mere, end den er blevet i det nuværende. 
Men ud over dette er der ikke betænkeligheder ved en anden gang at deltage i et 
projekt, hvor de også skal deltage i et virksomhedsnetværk. Og det er vel den bedste 
anbefaling projektet kan få.

Myter om seniorer aflives i fælles-

skab

Rekruttering af arbejdskraft

Nyhedsbreve har været en god 

informationskilde

Virksomhederne vil gerne deltage i 

et lignende projekt
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10 Model for fastholdelse af 
seniorer
10.1 Fastholdelse af seniorer på arbejdspladserne
Dette kapitlet har til formål at komme med en række anbefalinger med henblik på 
udvikling og implementering af seniorpolitiske initiativer på arbejdspladsen, der kan 
bidrage til fastholdelse af allerede ansatte seniorer. Anbefalingerne er udarbejdet på 
baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne i netværket samt på 
baggrund af de diskussioner, der er gennemført som et led i temamøder afholdt for 
netværket. Anbefalingerne er suppleret med anbefalinger fra lignende undersøgelser. 

Kapitlet beskæftiger sig med en række temaer - herunder modtagelse, udsættelse af 
afgang fra arbejdsmarkedet, syn på seniorpolitik mv. Disse temaer er udvalgt, fordi de 
vurderes som vigtige i forbindelse med udarbejdelse af anbefalinger til fastholdelse af 
allerede ansatte seniorer. Herefter præsenteres en række anbefalinger og overvejelser 
som virksomheder og medarbejdere kan gøre sig i forhold til fastholdelse af seniorer 
på arbejdsmarkedet. Afslutningsvis sættes ord på tankerne bag projektets mentor-
kursus, hvorfor det ikke blev gennemført, og hvad det kræver, hvis virksomhederne 
fremover skal deltage i et lignende forløb.

10.2 Tilbagetrækning fra arbejdspladsen
Virksomhederne i netværket blev bedt om at oplyse, ved hvilken alder medarbejderne 
typisk forlader arbejdspladsen. Af fi gur 5 nedenfor fremgår det, at 30% af deltagerne i 
virksomhedsnetværket vurderer, at medarbejderne typisk forlader arbejdspladsen, når 
de er 62 år. 20% mener det sker, når medarbejderne er 65 år. 10% af deltagerne mener 
ikke, at medarbejderne forlader arbejdspladsen i en bestemt alder. Derimod vurderer 
de, at medarbejderne typisk forlader arbejdspladsen når de er mellem 62 og 65 år. 
Denne vurdering synes Social Forskningsinstituttets (SFI) undersøgelse ”Et længere 
arbejdsliv” at underbygge. Ifølge SFI er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder 
i Danmark 62,3 år. Samme undersøgelse viser, at ikke-faglærte trækker sig tidligere 
tilbage end andre grupper (*20). 

Af fi gur 5 fremgår det endvidere, at henholdsvis 30% og 10%  ikke har svaret på, ved 
hvilken alder medarbejderne typisk forlader arbejdspladsen, eller de har svaret ”ved ikke”. 

Figur 5: Tilbagetrækning fra arbejdspladsen

Inspiration til andre arbejdspladser

Vigtige temaer

Gennemsnitlig tilbagetrækningsal-

der

(*20) SFI ”Et længere arbejdsliv” s.8,16 og 

33, SFI 2005
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10.3 Modtagelse af nye medarbejdere
Hovedparten af virksomhederne i netværket mener, det er vigtigt at prioritere mod-
tagelsen af nye medarbejdere. Virksomhederne har dog forskellige opfattelser af, 
hvordan nye medarbejdere bør introduceres herunder via: 

· Velkomst.
· Introduktionsforløb, herunder hensynstagen til medarbejdernes job og erfaringer.
· Følordning.
· Information om krav, forventninger og (fremtidige) jobmuligheder.
· Afstemning af kemi og diskussion af de konkrete forhold, der kendetegner det 

ledige job.
· Uddannelse, herunder Individuel Kompetence Afklaring (IKA). 
· Hensynstagen til fysisk nedslidning.

Ovenstående svar fra virksomhederne i netværket tyder på, at de gør en del ud af 
modtagelsen af nye medarbejdere. At dette også er vigtigt - og en væsentlig forud-
sætning for arbejdspladsfastholdelse - viser flere undersøgelser (*21). Gennem en god 
modtagelse, hvor der orienteres grundigt om virksomheden og den måde, der skal ar-
bejdes på, er det lettere for den nyansatte hurtigt at indfri virksomhedens forventnin-
ger. Med andre ord er det ikke tilstrækkeligt, at de nye medarbejdere blot får overrakt 
en personalehåndbog fra chefen - hvis en sådan altså findes (*22).

Dertil kommer at en god modtagelse forudsætter, at den nyansatte ikke overlades 
til sig selv i den første tid. Der er med andre ord brug for erfarne kollegaer, som kan 
hjælpe med at skabe kontakt til de øvrige ansatte, samt lære den nyansatte nogle af 
de erfaringer og rutiner de selv har opbygget (*23).

Som en integreret del af dette projekt var det plan-
lagt, at seniorerne skulle have tilknyttet mentorer 
ude på arbejdspladserne. Det lykkedes imidlertid 
ikke at få tilstrækkelig opbakning til uddannelse 
af mentorer, hvorfor denne del af projektet ikke 
blev gennemført. Det betyder imidlertid ikke, at 
virksomhederne har undladt at introducere de nye 
medarbejdere til virksomheden. Eksempelvis har 
nogle virksomheder i netværket forsøgt sig med en 
følordning.

10.4 Metoder til udsættelse af medarbejdernes afgang fra  
arbejdsmarkedet
I figur 6 nedenfor illustreres de deltagende virksomheders indsats for at udsætte 
medarbejdernes afgang fra arbejdspladsen. Af figuren fremgår det, at alle virksom-
hederne:
 
· i høj grad og i nogen grad vægter et godt arbejdsmiljø
· i høj grad og i nogen grad vægter løbende tilbagemelding til medarbejdernes om 

kvaliteten af deres arbejde
· i høj grad og i nogen grad vægter et godt samarbejde på arbejdspladsen.

Dertil kommer, at medarbejderne på flere virksomheder har mulighed for at omrokere 
til mindre fysisk belastende arbejde.

Foretages en sammenligning mellem ovenstående besvarelser med FIC’s undersøgelse 

Vigtigt med en god modtagelse

(*21) Blandt andet Per Press ”Gør hurtigt nye 

medarbejdere til værdifulde medarbejdere” 

(Forlag: Per Press ApS, 1991)

(*22) Per Press s. 16

(*23) ”Ansigt til ansigt - hvervning af frivil-

lige i praksis”, Center for frivilligt socialt 

arbejde, 2001, s. 96.

Følordning på arbejdspladser i net-
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Et godt arbejdsmiljø kan fastholde 

medarbejderne
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”Seniorer i Centrum - metoder og modeller for analyse og implementering af aktiv 
seniorpolitik” synes der at være et vist sammenfald at spore. I undersøgelsen - der 
hovedsageligt er baseret på besvarelser fra medarbejdere - mener respondenterne 
ligeledes, at et godt arbejdsmiljø samt gode kollegaer og et godt sammenhold på 
arbejdspladsen er væsentlige forudsætninger for, om de vil udsætte deres afgang fra 
arbejdsmarkedet, hvis deres helbred tillader det  (*24). 

Med andre ord synes der at være en overensstemmelse mellem, hvad medarbejdere 
synes der skal til for at udsætte deres afgang fra arbejdsmarkedet, og hvad deltagerne 
i virksomhedsnetværket - der hovedsageligt består af repræsentanter fra ledelserne 
- mener deres virksomhed gør.

Vendes blikket mod den nederste del af fi gur 6 fremhæver mindre end 20% af respon-
denterne i virksomhedsnetværket:

· at medarbejderne opnår forlænget opsigelsesfrist
· at de har mulighed for ekstra ferie
· at de har mulighed for nedsat arbejdstid med fuldt pensionsbidrag

Som det fremgår af fi guren, er det således metoder som benyttes i mindre grad. Besva-
relserne giver ikke mulighed for at årsagsforklare hvorfor virksomhederne ikke i særlig 
stor udstrækning benytter disse metoder. En enkelt virksomhedsrepræsentant giver 
dog udtryk for at ”det vurderes i forhold til økonomien”.

Figur 6: Metoder til udsættelse af medarbejdernes afgang fra arbejdsmarkedet

 
(*24) FIC 2003, s. 39

Andre metoder kan inddrages
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10.5 Synet på seniorer og seniorpolitik/alderspolitik
Som det fremgår af tabel 9 nedenfor har lidt mere end halvdelen af virksomhederne 
i netværket (6 virksomheder svarende til 55%) implementeret en seniorpolitik. 4 
virksomheder har ikke en seniorpolitik og 1 virksomhed har ikke besvaret spørgs-
målet.

Tabel 9: Seniorpolitik og ansættelses-/afskedigelseskultur 

 Ja Nej Ubesvaret

Har I en seniorpolitik/alderspolitik? 6 4 1

Har alder betydning ved ansættelse? 1 9 1

Har alder betydning ved afskedigelse? 1 9 1

Med andre ord kan det konstateres, at lidt under halvdelen af virksomhederne i 
netværket ikke har en seniorpolitik/alderspolitik. Et antal der ikke synes at overraske. 
En undersøgelse fortaget af Ledernes Hovedorganisation blandt 500 topledere afslører 
nemlig, at omkring halvdelen af virksomhederne ikke har en seniorpolitik/ alderspo-
litik. 

Undersøgelsen fra Ledernes Hovedorganisation 
afslører ydermere, at kun 6% af de mindste virk-
somheder har en seniorpolitik, mens andelen lig-
ger på 67% for de største virksomheder (*25). Ser 
man bort fra ovenstående procentvise fordeling, 
så synes undersøgelsen blandt deltagerne i virk-
somhedsnetværket at bekræfte, at sandsynlighe-
den for at større virksomheder har en seniorpoli-
tik/alderspolitik alt andet lige er større, end at de 
mindste virksomheder har en sådan. 

Hovedparten af deltagerne i virksomhedsnetværket (9 deltagere, svarende til 82%) er 
enige om, at alder hverken har betydning for ansættelse eller afskedigelse. Der er dog 
enkelte deltagere der mener at ældre medarbejdere foretrækkes frem for yngre i visse 
typer af job. Samtidig mener nogle af deltagerne, at seniorerne ved situationer med 
afskedigelse får ”lidt længere snor”.

Størstedelen af virksomhederne i netværket har erfaringer med at drøfte seniorpolitik/
alderspolitik med ældre medarbejdere i virksomheden. Som det fremgår af tabel 10 er 
det oftest den nærmeste leder, der deltager i samtalerne eller en medarbejder fra per-
sonaleafdelingen. Det er forholdsvis sjældent at seniorernes ægtefælle/partner/børn 
deltager i samtaler om seniorpolitik/alderspolitik. 

Tabel 10: Hvem drøftes seniorpolitik/alderspolitik oftest med?

 Ja Nej

Seniorernes nærmeste leder? 6 1

En person fra personaleafdelingen? 5 2

Seniorernes tillidsrepræsentant? 4 3

Seniorernes kollega(er)? 3 4

Seniorernes ægtefælle/partner/børn? 1 6

En tidligere undersøgelse foretaget af FIC (*26) viser, at spørger man medarbejderne 
om, hvem der er den vigtigste samtalepartner i forbindelse med drøftelse af senior-

Seniorpolitik på virksomheden

Har alder en betydning?

Seniorpolitik drøftes med den nær-

meste leder

(*25) ”Fremtidens velfærd” - en undersøgelse 

af topledernes syn på efterlønsordningen, 

Ledernes Hovedorganisation 2005

(*26) ”Seniorer i Centrum - metoder og 

modeller for analyse og implementering af 

aktiv seniorpolitik”, Fagligt Internationalt 

Center 2003
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politik, nævnes først og fremmest tillidsrepræsentanten. Dernæst kommer ægtefælle/
partner/børn, hvorimod den nærmeste leder nævnes til sidst. Disse forskelle viser, 
at drøftelse af seniorpolitik/planlægning af sen-karrieren kræver overvejelser - og at 
medarbejderne måske ønsker eller bør have mulighed for at involvere andre end den 
nærmeste leder eller ledelsesrepræsentant i disse drøftelser.

10.6 Afslutning og overvejelser for fastholdelse
Formålet med den undersøgelse der blev gennemført blandt deltagerne i virksom-
hedsnetværket var at udarbejde en model, der indeholdt forslag til udvikling og 
implementering af seniorpolitiske 
initiativer på arbejdspladsen. En mo-
del som gerne skulle bidrage til fast-
holdelse af allerede ansatte seniorer. 
Imidlertid har undersøgelsen vist at 
der ikke er tale om en entydig praksis 
i virksomhederne - og at den praksis, 
der er, i højere grad lægger op til en 
række anbefalinger end en egentlig 
model. Med afsæt i ovenstående og 
virksomhedernes seniorpolitikker bør 
følgende spørgsmål og overvejelser 
indgå i forbindelse med udarbejdelse 
af en seniorpolitik eller livsfasepoli-
tik.

10.7 Generelle anbefalinger som led i en fastholdelsesstrategi
Udarbejdelse af en seniorpolitik - for hjælp hertil se www.seniorpraksis.dk. 

Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen blandt virksomhederne i netværket - 
og de temaer der er drøftet på temamøder i netværket - er der fremkommet en række 

Seniorpolitiske initiativer

Hvad kan indgå i en strategi for 

fastholdelse?
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generelle anbefalinger, der bør indgå i en fastholdelsesstrategi på arbejdspladsen, og 
som omfatter:
 
· Overvejelser om, hvordan nye medarbejdere modtages. 
· Sikring af et godt arbejdsmiljø, løbende tilbagemelding til medarbejderne omkring 

kvaliteten af deres arbejde og et godt samarbejde på arbejdspladsen. 
· Give mulighed for drøftelser om sen-karrieren.
· Sikre at mulige drøftelser vedrørende planlægningen af seniorkarrieren opfattes 

som legale, og ikke som et signal om at man ikke længere slår til.  
· Give muligheden for at andre end den nærmeste leder deltager i drøftelser om-

kring seniorpolitik/sen-karrieren - eventuelt en ægtefælle eller en ekstern rådgiv-
ningskonsulent.

· Sørge for at muligheden for at vedligeholde og udvikle viden og erfaringer gennem 
nye opgaver, uddannelse, kurser m.m. er til stede.

· Indføre jobrotation eller oprette stillinger med mindre belastende arbejdsindhold, 
f.eks. færre opgaver eller mindre ledelsesansvar.

· Give seniormedarbejderne mulighed for at varetage eventuelle roller som supervi-
sor, mentor eller konsulent på arbejdspladsen.

· Tilbyde medarbejderne og eventuelt deres ægtefæller kurser med henblik på tilret-
telæggelse af deres seniortilværelse. 

· Give muligheden for deltid/flekstid/nedsat arbejdstid - eventuelt med oprethol-
delse af hidtidig pension - (kan medvirke til at fastholde medarbejderne).

· Åbne op for muligheden for delejob - f.eks. 2 medarbejdere deler 1 job.
· Give mulighed for flere samlede frihedsperioder af kortere eller længere varighed 

- f.eks. at afspadsering kan opspares og bruges efter behov.
· Omsorgsdage til børnebørn, syge forældre eller for at restituerer sig efter perioder 

med hårdt arbejde.
· Fritagelse for skifteholdsarbejde, nattevagter, weekendvagter og lange vagter. 
· Mulighed for hjemmearbejde.
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11 Information og formidling af  
erfaringer
11.1 Formål med formidling af projektets aktiviteter
For at sikre en løbende og målrettet formidling af projektets erfaringer blev der i 
starten af projektperioden udarbejdet en informations- og pressestrategi. Informati-
onsstrategien blev bygget op, så der løbende blev fokuseret på formidling af forskel-
lige temaer, der kunne bidrage til erfaringerne omkring ansættelse og fastholdelse af 
ikke-faglærte og kort-uddannede mænd og kvinder over 50 år.

Formålet med informationsindsatsen i projektet har været at sætte fokus på projektets 
mål og resultater - for derigennem at formidle positive erfaringer omkring ansættelse 
og fastholdelse af seniorer til virksomheder, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, 
AF, A-kasser og andre aktører på området. Samtidig skulle indsatsen bidrage til at gøre 
virksomhederne opmærksomme på de muligheder, der ligger i ansættelse af seniorer.

Informationsstrategien omfattede derfor både en ekstern og en intern formidlingsdel. 
Den eksterne formidling har primært bestået af løbende informationer og materiale 
indlagt på projektets hjemmeside, samt udarbejdelse af pjecer om de forskellige ud-
dannelsesforløb og udarbejdelse af pressemeddelelser rettet mod den skrevne presse, 
lokale tv- og radiostationer samt diverse fagblade mv. Den interne formidling om 
projektet har omfattet udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbreve om projektets akti-
viteter. 

Løbende udførelse og justering af informationsstrategien er blevet varetaget af en 
arbejdsgruppe, som blev nedsat i starten af projektperioden. Arbejdsgruppen har 
bestået af 1 koordinator for arbejdsgruppen fra AF-Storkøbenhavn, 2 medarbejdere fra 
fagforeningen Lager, post og service samt en ekstern tilknyttet journalist. Koordinator 
for arbejdsgruppen har desuden deltaget i de månedlige møder i projektsekretariatet 
og i styregruppemøderne. Arbejdsgruppens koordinator har været ansvarlig for at 
sikre overholdelse af informationsstrategien, udarbejdelse af mødeindkaldelse og refe-
rater samt koordinering og udsendelse af intern og ekstern information om projektet. 
De to øvrige repræsentanter for arbejdsgruppen har været ansvarlige for layout af 
nyhedsbreve og deltagelse i diskussioner omkring informationsindsatsen i projektet. 
Den eksterne journalist har udarbejdet artikler til nyhedsbreve og pressemeddelelser 
samt varetaget kontakt til pressen.  

11.2 Projektets interne formidlingsindsats
I forbindelse med udarbejdelse af informationsstrategien blev det i arbejdsgruppen 
besluttet at udvælge en række temaer for den interne formidling om projektet. Da 
formålet med den interne formidling primært har været at sikre, at projektets ak-
tører blev informeret om projektets indhold, proces og resultater, blev det besluttet 
primært at koncentrere den interne formidling omkring projektets hovedaktiviteter. 
Desuden blev det i starten af projektperioden besluttet, at det løbende skulle over-
vejes, hvorvidt nogle af artiklerne målrettet mod ekstern formidling kunne tilrettes 
og bruges i den interne formidling til projektets aktører. Følgende temaer blev derfor 
besluttet for den interne formidling:

· Indledende information om projektet. 
· Information om resultatet af forudsætningsundersøgelsen.
· Information om uddannelse af seniorer.

Informations og pressestrategi

Ekstern og intern formidling

Organisering af informationsarbej-

det

Information til projektets aktører

Temaer i den interne formidling
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· Information om uddannelse af mentorer.
· Information om seniorpraksis/fastholdelse af seniorer. 
· Information om erfaringer omkring ansættelse og fastholdelse af seniorer.
· Information om projektets resultater og erfaringer.

Den interne information om projektets indhold, proces og resultater har været for-
midlet gennem projektets nyhedsbreve. Nyhedsbrevene har hver haft fokus på et af 
de syv temaer. Oprindeligt var det hensigten at udgive nyhedsbrevet hvert kvartal. 
I stedet blev det besluttet at udgive nyhedsbrevene, så indholdet i temaet matchede 
igangværende aktiviteter eller snarligt kommende aktiviteter. Temaerne er derfor ble-
vet afdækket gennem beskrivelse af de projektaktiviteter som vedrører temaet, samt 
igennem en personlig historie der er blevet brugt til at uddybe og nuancere temaet. 
Desuden har der i hvert nyhedsbrev været en kort status for arbejdet i de 5 arbejds-
grupper. 

Nyhedsbrevet er blevet udsendt via e-mail til alle projektets aktører og samarbejdspart-
nere og har dermed fungeret som supplement til de informationer, der er blevet givet 
på styregruppemøder, arbejdsgruppemøder og temamøder for virksomhederne. Den 
løbende udgivelse af nyhedsbrevet har gjort det muligt for projektets mange forskel-
lige aktører at følge med i de aktiviteter, de ikke selv har været direkte involveret i. 

Der har henholdsvis i starten og i slutningen af projektperioden været afholdt semi-
nar for projektets aktører. Det første seminar omhandlede udvikling og diskussion af 
projektets aktiviteter. Formålet med det andet seminar har været at opsamle og dis-
kutere de erfaringer der er opnået i projektet. Resultatet af det sidste seminar indgår 
såvel i forhold til den samlede evaluering af projektet samt i forhold til videreformid-
ling af projektets resultater og anbefalinger.

11.3 Formidling af projektets resultater og erfaringer
Formålet med den eksterne formidlingsdel i projektet var primært at sætte fokus på 
positive erfaringer omkring ansættelse og arbejdspladsfastholdelse af kort-uddannede 
og ikke faglærte mænd og kvinder over 50 år. Som et led i den eksterne formidling 
skulle der udarbejdes en række pjecer som informerede om uddannelsesaktiviteter for 
ledige seniorer og sagsbehandlere samt om deltagelse i virksomhedsnetværket. Der er 
i alt blevet udarbejdet 3 forskellige pjecer i projektet under overskriften:

· Vi mangler dig og din virksomhed i vores netværk 
· På udkig efter nyt job - for dig over 50 år.
· På udkig efter nye udfordringer.

Pjecen ”Vi mangler dig og din virksomhed i vores netværk” var henvendt til virk-
somheder i København og på Frederiksberg, der kunne have interesse i at deltage i 
virksomhedsnetværket, og som samtidig kunne se en idé i at anvende seniorarbejds-
kraft. Pjecen blev udsendt og uddelt til en lang række virksomheder i Storkøbenhavn, 
primært indenfor serviceområdet. Efter udsendelse af pjecen blev der fulgt op med 
telefonisk henvendelse til virksomhederne. 

”På udkig efter nyt job - for dig over 50 år” var målrettet mod ledige seniorer. Formålet 
med pjecen var at orientere om uddannelsesforløbet for ledige seniorer og om tids-
punkter for afholdelse af informationsmøder om deltagelse i projektet. Pjecen blev ud-
sendt via e-mail til samtlige medarbejdere i 3F kreds 5 samt pr. post til kontorbestyrer-
ne i 3F, HK Københavns A-kasse, PMF, 5 afdelinger i FOA, Dansk Funktionærforbund 
samt AF´s virksomhedsservice. Pjecen blev derudover lagt ind på AF´s hjemmeside. 

Nyhedsbreve

Seminar for projektdeltagerne

Pjecer udarbejdes
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Pjecen ”På udkig efter nye udfordringer” var målrettet mod sagsbehandlere i A-kasser 
og AF, som kunne have interesse i at lære om nye redskaber til vejledning af ledige 
seniorer. Pjecen informerede om uddannelsesforløbet for sagsbehandlere og tidspunk-
ter for afholdelse af informationsmøder om uddannelsesforløbet. Pjecen blev udsendt 
til A-kasse bestyrere i København og på Frederiksberg, som organiserer ikke faglærte 
herunder FOA, HK, 3F, LFS, Dansk funktionærforbund og RBF. Der blev endvidere 
informeret om forløbet i AF-Storkøbenhavn. 

Pjecerne har fungeret som en indledende information om aktiviteterne i forhold til 
uddannelsesforløb for sagsbehandlere, uddannelsesforløb for ledige seniorer og etab-
lering af virksomhedsnetværk. Derudover har der været afholdt en række informati-
onsmøder om aktiviteterne, hvilket er nærmere beskrevet i de kapitler, der omhandler 
de nævnte områder. 

På projektets hjemmeside på adressen: www.seniorstrategi.socialfonden.net er der 
jævnligt blevet indlagt nyheder og information om projektet. Såvel nyhedsbreve som 
pressemeddelelser og rapporter, udarbejdet som led i projektet, er indlagt på hjemme-
siden. Hjemmesiden indeholder en beskrivelse af projektets formål, baggrund, aktivi-
teter og deltagere. 

Som et led i den eksterne formidling om projektet har der gennem hele projektperio-
den været udsendt en række pressemeddelelser om projektets erfaringer og resultater. 
I pressemeddelelserne har der været fokuseret på opstart og perspektiver for projektet 
samt formidling af resultaterne af forundersøgelsen, med fokus på de faktorer der 
har indflydelse på ansættelse og fastholdelse af ikke-faglærte seniorer. Der er udsendt 
to pressemeddelelser omkring resultatet af uddannelsesforløbet for ledige seniorer. 
Fælles for alle pressemeddelelserne er, at der er lagt vægt på de positive erfaringer og 
gode anbefalinger omkring seniorers tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig er der 
lagt vægt på fortælling af personlige historier, der kan give indblik i såvel seniorernes 
kvalifikationer som deres oplevelse af vilkårene på arbejdsmarkedet. Pressemeddelel-
serne har været udsendt til en bredere skare af medier såvel i hovedstadsområdet som 
i hele landet. 

På baggrund af pressemeddelelserne er projektets erfaringer og resultater blevet 
omtalt i en række artikler i Politiken, Information og Jyllands-Posten. Desuden har 
projektets aktiviteter og erfaringer været omtalt i Erhvervsbladet, HTS-Erhvervsavi-
sen, Fagbladet (udgives af 3F), Ugebrevet A4 (udgives af LO) samt AF-Storkøbenhavns 
nyhedsbrev ”Nyt til samarbejdspartnere”. Endvidere har der været bragt indslag om 
projektet i såvel Københavns radio samt Danmark Radio P1. 

Projektets resultater og erfaringer samt den eksterne evaluering af projektet i denne 
rapport vil blive offentliggjort og udleveret til nøgleaktører, heriblandt fagforeninger, 
A-kasser, jobformidlingskontorer, uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner, 
politiske organisationer samt repræsentanter fra virksomheder og arbejdsmarkedets 
parter m.fl. Anbefalingerne i rapporten vil desuden blive formidlet i en letlæselig 
populær udgave, som udsendes til en bred kreds af aktører. 

Information på hjemmesiden

Pressemeddelelser

Udarbejdelse af rapport
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12 Hvad har påvirket projektets  
resultater?
At arbejde med udvikling og afprøvning af beskæftigelsesstrategier målrettet de 
kort-uddannede og ikke-faglærte mænd og kvinder over 50 år er et forholdsvist nyt 
arbejds- og udviklingsområde i Danmark. Nødvendigheden af at det opprioriteres har 
imidlertid fundet klangbund - ikke mindst i en række virksomheder og faglige organi-
sationer, der beskæftiger og organiserer denne målgruppe. 

I første halvdel af 2005 stod projektet over for at skulle iværksætte en række nye 
aktiviteter, der både retter sig mod de kort-uddannede og de virksomheder, der på 
daværende tidspunkt var involveret i projektet. Forud var gået en periode, hvor akti-
viteterne i projektet dels havde karakter af at opbygge projektets sociale infrastruktur, 
dels havde karakter af at undersøge, dokumentere og udvikle grundlaget for udvikling 
og afprøvning af beskæftigelsesstrategier i det storkøbenhavnske område.

Projektets sociale infrastruktur er en betegnelse, som her anvendes til at beskrive den 
proces og de aktiviteter - herunder den vidensopbygning der skulle til for at etablere 
en bæredygtig projektplatform og struktur i projektet (*27).  Der er tale om et stort 
anlagt projekt med mange aktiviteter - og dermed også mange aktører. Den etablerede 
projektplatform har haft til formål at skabe fælles forståelse af projektets indhold og 
formål, og har samtidig skullet sikre at de udviklede forløb og modeller inddrog erfa-
ringer fra såvel virksomheder som faglige organisationer Der er gennemført en række 
aktiviteter, som har skullet understøtte opbygningen af den sociale infrastruktur, og 
som den eksterne evaluering delvist har fulgt i samarbejde med den interne evalu-
ering. Disse aktiviteter har blandt andet været:

· Etablering af en projektorganisation med nedsættelse af en styregruppe og en 
række arbejdsgrupper.

· Udarbejdelse af en forudsætningsanalyse.
· Etablering af et virksomhedsnetværk.
· Afholdelse af en række informationsmøder.
· Udvikling af en presse og informationsstrategi. 

Såvel arbejdet med at opbygge den sociale infrastruktur samt en række andre fakto-
rer har på nogle områder bidraget positivt til projektets resultater, ligesom en række 
faktorer har bidraget i negativ retning.

12.1 Projektorganisationen
Der har været nedsat en styregruppe samt en række arbejdsgrupper i projektet. Det 
var et bærende princip, at de enkelte grupper havde en bred sammensætning, såle-
des at der i videst mulig omfang har været repræsentanter fra virksomheder, faglige 
organisationer, AF og med medarbejdere fra henholdsvis VUS Kontakt, AF-Storkøben-
havn, 3F Lager, Post & Service samt FIC som tovholdere. Det betød, at den samlede 
projektorganisation blev stor med mange involverede. Der skulle derfor lægges et 
stort arbejde i at få projektorganisationen til at fungere optimalt.

En så stor projektorganisation har både fordele og ulemper. På den ene side har 
projektet engageret mange - og dermed skabt gode kontakter til såvel virksomheder 
som de faglige organisationer. Det har været med til at skabe læring og medejerskab 
i projektorganisationen. På den anden side har det stillet store krav til koordinering, 

Projektets sociale infrastruktur

Understøttende aktiviteter

(*27) Se kapitel 3 og 4 for en beskrivelse af 
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arbejdsdeling og information mellem de forskellige grupper, og det er ikke altid lyk-
kedes. Eksempelvis har det opsøgende virksomhedsarbejde og den fortsatte kontakt 
til de virksomheder - hvor de ledige seniorer var i praktik eller beskæftigelse - været 
præget af den manglende koordination.

12.2 Forudsætningsanalysen
Som en del af det vidensgrundlag som projektet skulle trække på, blev der gennem-
ført en forudsætningsundersøgelse af de lediges forudsætninger for beskæftigelse, 
deres kvalifikationer, forventninger og ressourcer. Desuden omfattede undersøgelsen 
en række virksomheders bud på, hvilke krav der ville blive stillet - og hvilke forudsæt-
ninger der skulle være til stede for at få de kortuddannede ledige seniorer i beskæfti-
gelse. Undersøgelsen er afrapporteret i et selvstændigt notat.

Forudsætningsanalysen kom imidlertid aldrig helt til at fungere som et vidensgrund-
lag for arbejdsgrupperne og deres opstart. Det skyldtes, at undersøgelsens resultater 
først forelå så sent, at arbejdsgrupperne var påbegyndt deres arbejde - og dermed 
havde lagt retningslinerne for det fremtidige arbejde. Undersøgelsen er i stedet blevet 
brugt som materiale i undervisningsforløbene for såvel de ledige seniorer som i forlø-
bet for sagsbehandlere. 

12.3 Virksomhedsnetværket
Et bærende element i projektet har været etablering af et virksomhedsnetværk. Der 
blev etableret et sådant med deltagelse af en række forskellige virksomheder. Etable-
ring af dette netværk viste sig imidlertid sværere end først antaget. Selvom der blev 
gjort en stor indsats fra projektets side, var det vanskeligt at få virksomhedernes 
tilsagn om deltagelse. Det betød, at netværkets rolle som det sted, hvor man kunne få 
input til hvilke virksomheder der kunne tænkes at ville beskæftige de ledige seniorer, 
ikke fik den betydning, som man havde forventet. Til gengæld skal det medtages, at 
da virksomhedsnetværket i projektets anden halvdel for alvor kom i gang, bidrog det 
med mange konstruktive diskussioner og forslag til såvel rekrutterings- og fastholdel-
sesstrategier for seniorer, ligesom flere af netværkets deltagere selv ønskede at bidrage 
til projektet med ansættelse af ledige seniorer. 

12.4 Mentorordningen
Erfaringer med at bruge mentorer i forskellige sammenhænge er gode. Derfor var et af 
projektets indsatsområder at få etableret mentorordninger for seniorerne i de virk-
somheder, de kom ud i. Imidlertid viste det sig langt vanskeligere end først antaget. 
Derfor måtte projektet på et tidspunkt sadle om og skippe idéen om en sådan ord-
ning. I nogle virksomheder havde man i forvejen mentorlignende ordninger, som 
man tog i anvendelse med gode resultater. Det er derfor ærgerligt at ikke alle seniorer 
kunne få tildelt en mentor og dermed komme godt igennem den første periode i 
deres nye ansættelse. 

12.5 Samarbejde mellem sagsbehandlere og de ledige
Projektets ambition om at sagsbehandlere fra de involverede A-kasser skulle have en 
tæt kontakt og opfølgning i forhold til de involverede ledige seniorer blev hæmmet 
af, at det var vanskeligt at få tilknyttet det nødvendige antal a-kassemedarbejderne. 
Fra starten var det ambitionen, at 16 sagsbehandlere skulle gennemgå et særligt tilret-
telagt vejledningsforløb og efterfølgende foretage visitation til projektet. Herefter 
skulle de løbende være i dialog med de ledige seniorer for at støtte og vejlede under-
vejs i deres uddannelses- og beskæftigelsesforløb. Imidlertid var det ikke muligt for 
projektet at få tilsagn fra så mange sagsbehandlere. Det betød, at sagsbehandlerne fik 
tilknyttet flere seniorer end først antaget - og når hertil lægges, at sagsbehandlerne 
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ikke kunne afsætte den fornødne tid i deres daglige arbejde, så blev dialogen med 
seniorerne ikke så intens som først antaget. 

12.6 At omsætte beskæftigelsesstrategier til konkrete handlinger
Det har fra starten været projektets intention, at der på én og samme gang skulle 
arbejdes med udvikling af rekrutterings- og fastholdelsesstrategier i virksomhederne. 
Imidlertid viste det sig vanskeligt at komme i gang med den del af arbejdet, der om-
handlede fastholdelsesstrategier. Hovedparten af de virksomheder, der indgik i projek-
tet, var interesseret i at rekruttere nye medarbejdere - og en række af de virksomheder, 
der indgik i virksomhedsnetværket havde i forvejen udviklet en fastholdelsesstrategi 
i form af en mere eller mindre formaliseret seniorpraksis. Der var stor interesse for at 
diskutere såvel rekruttering som fastholdelse, men projektet er primært kommet til at 
arbejde med den del af beskæftigelsesstrategien, der omhandler at få seniorerne ud i 
virksomhederne med henblik på en ordinær beskæftigelse.

Til gengæld har projektet for en række af de deltagende virksomheder været med til 
at aflive en række myter om seniorers deltagelse på det danske arbejdsmarked. Det er 
kommet frem, at seniorer er en stabil arbejdskraft, der ikke har større sygefravær end 
deres yngre kollegaer. Tværtimod. Myten om at seniorer ikke ønsker at komme i be-
skæftigelse, men blot venter på at kunne gå på efterløn, er også blevet aflivet. Mødet 
mellem virksomheder og de deltagende seniorer har på den baggrund været meget 
befordrende.

I forhold til seniorernes opfattelse af virksomhedernes intentioner om at ansætte 
medarbejdere på 50+ er der også her sket en opblødning. Der er seniorer, der vil ople-
ve, at de er udsat for aldersdiskrimination i forbindelse med jobsøgning. Men projek-
tet har også vist, at flere og flere virksomheder er blevet opmærksomme på at ældre 
medarbejdere besidder en række kompetencer, som der er stor efterspørgsel på (også 
blandt de kort-uddannede). For flere seniorer er det kommet som en overraskelse, at 
der er virksomheder, der foretrækker ældre medarbejdere til en række arbejdsfunktio-
ner frem for yngre medarbejdere.

Aflivning af myter og fordomme er en vigtig forudsætning for, at beskæftigelsesstrate-
gier kan omformes til konkrete initiativer og fungere i praksis.      

12.7 Seniorernes forventninger til projektdeltagelse
I forudsætningsanalysen er der foretaget en undersøgelse af ledige seniorers kvalifika-
tioner, forventninger og ressourcer i forhold til beskæftigelse inden for serviceerhver-
vet, ligesom virksomhedernes krav til kommende medarbejdere er blevet afdækket. 
Imidlertid viste den konkrete ”projektvirkelighed”, at der i en række tilfælde var et 
mismatch mellem de ledige seniorers forventninger og ønsker til en fremtidig beskæf-
tigelse, og de job det var muligt at få i serviceerhvervet.

Flere seniorerne havde ønske om at få beskæftigelse inden for arbejdsområder, der 
ikke var fysisk hårdt belastende, men en del af de job der blev tilbudt levede efter 
deres vurdering ikke op til dette. F.eks. indgik der tunge løft, der var meget stillesid-
dende og ensidigt arbejde, eller mange trapper der skulle ”bestiges”.

Andre seniorer havde svært ved umiddelbart at skulle skifte arbejdsidentitet. Efter et 
langt liv inden for en branche, kan det være meget vanskeligt at skulle omstille sig 
til et arbejde inden for et helt andet område. Omgangstonen er anderledes, måske 
skal man skifte fagforening, og den enkeltes faglige identitet forsvinder. Det kan på 
forhånd skabe stor utryghed i en situation, hvor man som ledig i forvejen kan have 
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en række problemer at slås med. Eksempelvis manglende selvtillid og mindreværdsfø-
lelse.

I projektets anden del blev der i langt højere grad fokuseret på de forudsætninger, 
ønsker og behov, som den enkelte måtte have, og i mindre grad på om der var tale 
om beskæftigelse inden for serviceerhvervet. Det betød til gengæld, at man ikke 
umiddelbart kunne præsentere seniorerne for en række virksomheder, der ønskede 
at få tilknyttet nye medarbejdere. Derimod havde man mulighed for at arbejde mere 
målrettet i forhold til forudsætninger og ønsker om beskæftigelse og uddannelse hos 
seniorerne.  

12.8 Læring og ejerskab
Projektet har fra starten haft ambitioner om at skabe ejerskab blandt de deltagende 
faglige organisationer og virksomheder. Det har været en flot ambition, som til dels er 
lykkedes. Læring og ejerskab er i den sammenhæng begreber, som hænger sammen. 
Der er foregået meget læring hos den enkelte projektdeltager, som også har medført, 
at der er taget ejerskab. De store udfordringer ligger i at få overført læring, erfaringer 
og ejerskab fra individ-niveau til organisations-niveau. Her spiller en travl hverdag 
ind, og der skal arbejdes hårdt for, at de opnåede resultater også bliver implementeret 
på organisations- og virksomhedsniveau.

I den sammenhæng har projektets informationsstrategi med blandt andet udsendelse 
af en række læseværdige nyhedsbreve været med til at videregive resultater, erfaringer 
og positive historier, som projektdeltagerne har haft mulighed for at videredistribuere 
i deres bagland. 

12.9 Et projekt der har haft mulighed for tilpasninger undervejs. 
Det har været en styrke for projektet, at der undervejs har været mulighed for at 
tilpasse de aktiviteter, der blev iværksat, til de krav som omverdenen kom til at stille. 
Med etablering af to forløb for ledige seniorer har det således været muligt at tage 
erfaringer og resultater fra det første forløb med over til forløb nummer to. Herved 
har man kunnet justere og passe seniorernes uddannelsesforløb ind, så det i højere 
grad kunne tilrettes hver enkelt ledig seniors ønsker og behov.  Det har der også været 
behov for, idet projektforløbet har vist, at de deltagende seniorer udgjorde en uho-
mogen gruppe. Der var derfor på mange måder store forskelle på, hvilken indsats der 
skulle iværksættes i forbindelse med realisering af målet om enten uddannelse eller 
beskæftigelse til hver enkelt ledig senior. 

12.10 Styregruppens vurdering af projektets effekt
Styregruppens erfaringer med det samlede projekt blev indhentet via telefoninter-
views i april/maj måned 2006, det vil sige ca. 7 måneder inden projektafslutning. 
Flere medlemmer af styregruppen syntes alt i alt, at projektet har levet op til deres 
forventninger. Projektet var i sit udgangspunkt et spændende initiativ og relevant i 
forhold til integration og fastholdelse.

Til gengæld var der udbredt enighed om, at projektet kom for sent i gang med hen-
syn til udvikling af strategier i forbindelse med fastholdelse. Selvom helhedstanke-
gangen omkring indsatsen for de ledige var god, kom indsatsen i forbindelse med 
virksomhedsnetværket og seniorpraktik i virksomhederne for sent i gang. Hermed fik 
projektet ikke sikret tilstrækkelig sammenhæng mellem integration og fastholdelse. 

Men selvom det var svært at etablere og vedligeholde et virksomhedsnetværk, var der 
også enighed om, at det havde været en positiv oplevelse for de virksomheder der 
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deltog. Samtidig bidrog de gennemførte netværksmøder med nogle spændende tvær-
gående temaer og gode diskussioner.

Der var blandt styregruppens repræsentanter også enighed om, at projektet havde 
levet op til sit overordnede mål - specielt med hensyn til udvikling og afprøvning af 
en strategi for integration af seniorer på arbejdsmarkedet. At fokus blev rettet mod in-
tegration betød, at der blev arbejdet meget målrettet med at sikre et godt forløb for de 
ledige. Her var der specielt stor tilfredshed i styregruppen med forløbet på Havnesko-
len. Det var et veltilrettelagt vejlednings- og jobsøgningsforløb, hvor seniorerne blev 
afklaret om egne kompetencer og behov samt om de muligheder, der var for seniorer 
på arbejdsmarkedet.
 
Samarbejdet i styregruppen blev vurderet meget forskelligt af de enkelte repræsentan-
ter. Det var en generel opfattelse i styregruppen, at de forskellige indfaldsvinkler, som 
deltagerne bidrog med, var spændende - og der var både engagement og villighed til 
at bidrage undervejs. Et enkelt medlem gav udtryk for, at styregruppen i praksis kom 
til at fungere som en følgegruppe, fordi der ikke var en tilstrækkelig forventning om 
initiativer fra styregruppen i forhold til det planlagte forløb. Et andet medlem mente, 
at møder i styregruppen burde have været højere prioriteret i forhold til det daglige 
arbejde i projektet, og havde gerne set, at der havde været flere møder ”for at holde 
gejsten og kontakten”. 

Der var i styregruppen enighed om, at alle projektets aktører i nogen grad har levet 
op til forventningerne. De virksomheder, der har deltaget i projektet, har været posi-
tive, og der har været en god sparring med AF og uddannelsesstederne. Til gengæld 
manglede der en større helhed og sammenhæng mellem de forskellige aktører. Der 
var flere virksomheder og faglige organisationer, der formelt deltog i projektet, men 
ikke var til stede eller aktive - ligesom nogle faldt fra undervejs. 

Projektledelsen har levet op til forventningerne selvom projektforløbet til tider ”har 
været op ad bakke og det var svært at finde virksomheder og ledige”. Projektledelsen 
har været præget af mange etiske og faglige overvejelser, tidsplanen blev overholdt, 
og projektledelsen har sikret den løbende gennemførelse af projektet. 

En virksomhedsrepræsentant fra styregruppen vurderede, at deltagelse i projektet har 
haft en indflydelse på det daglige arbejde i hendes virksomhed. Der er kommet mere 
opmærksomhed omkring seniorer på arbejdspladsen, og medarbejderne har drøftet 
fordelene ved ansættelse af seniorer. En anden gav udtryk for, at projektet har givet 
anledning til at følge den løbende debat om emnet og formidling af forskningsresul-
tater. Men de vigtigste resultater har ifølge styregruppen været:

· at CASA`s analyse foreligger, og der er opsamlet systematiske erfaringer om de 
ledige kortuddannede seniorer og deres muligheder på arbejdsmarkedet

· at ledige seniorer er kommet i beskæftigelse 
· at virksomhederne er blevet gjort opmærksom på mulighederne for ansættelse af 

seniorer samt på, hvad ældre medarbejdere kan tilbyde
· at der er kommet offentlighed omkring projektet og skabt debat
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13 Perspektiver for ansættelse og 
fastholdelse af seniorer
De senere års velfærdsdiskussioner - og ikke mindst det faktum, at vi oplever en 
række demografiske forandringer, som blandt andet indebærer, at vi lever længere og 
dermed bliver ældre - har fået en række økonomer og politiske partier til at stille for-
slag, der skal være med til at fastholde danskerne i flere år på arbejdsmarkedet. Med 
det nuværende tilbagetrækningsmønster peger bl.a. Velfærdskommissionen på, at 
det vil give alvorlige ridser i lakken i forhold til en fortsat økonomisk udvikling, hvis 
ikke der tages en række politiske beslutninger. Disse skulle blandt andet indebære, at 
efterlønnen afskaffes helt eller delvist, og at pensionsalderens sættes op.

Den faldende ledighed har samtidig betydet at der i dag er en stigende efterspørgsel 
efter arbejdskraft primært indenfor den private og offentlige servicesektor. Det be-
tyder samtidig at et stigende antal virksomheder og institutioner indenfor service 
sektoren oplever stigende problemer med at rekruttere nye medarbejdere. 

Selvom ledigheden er faldet markant for personer i aldersgruppen 55-59 år er der i 2. 
kvartal 2006 stadig en restgruppe af ældre ledige, som ikke er kommet i arbejde. 

For en del af de kort-uddannede seniorer kan manglen på arbejdskraften forekomme 
som en omgåelse af den virkelighed, de møder. De ser ikke problemet som mangel 
på arbejdskraft, men som mangel på arbejdspladser. De oplever dagligt at få afslag på 
jobansøgninger, og vejen tilbage til et ordinært arbejde bliver længere og længere i 
takt med, at deres ledighed stiger.

De mange diskussioner om den fremtidige velfærd, og ikke mindst seniorernes rolle i 
velfærdssamfundet, har været fast inventar på den politiske dagsorden. Mange myter 
og fordomme er dukket op i debatten og har ikke gjort det nemmere for seniorerne. I 
dette afsnit vil vi beskæftige os med en række af de myter og fordomme, som eksiste-
rer, og desuden inddrage de erfaringer projektet har gjort. Er der beskæftigelse til de 
kort-uddannede seniorer, og hvorledes har virksomhederne oplevet at få ansat senio-
rer? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver vendt. Afslutningsvis rundes der af med 
en diskussion af fordele og ulemper ved, at virksomhederne indfører en formaliseret 
seniorpolitik. 

13.1 Diskrimination - myter og fordomme
I de senere år har der i den arbejdsmarkedspolitiske debat været fokus på, om der i 
virksomhederne og på arbejdsmarkedet forekommer forskelsbehandling, som tager 
afsæt i den alder, det enkelte individ har. En række sager har været fremme som både 
har omhandlet rekruttering af arbejdskraft og fastholdelse af medarbejdere i virk-
somhederne. Der har været sager, hvor virksomheder eksempelvis har søgt efter ungt 
personale, og sager hvor virksomheder i forbindelse med større afskedigelsesrunder 
primært har fyret ældre medarbejdere. 

Den høje ledighed blandt seniorer - og ikke mindst det faktum, at det for seniorer er 
sværere at komme tilbage på arbejdsmarkedet, når først de er blevet ledige - har na-
turligvis afstedkommet en del diskussion om forskelsbehandling og diskrimination. 
Diskussionen har imidlertid også vist, at det for det første er vanskeligt at bevise, at 
der foregår forskelsbehandling og diskrimination, og for det andet at der som en del 
af diskussionen fremsættes myter og fordomme fra såvel virksomheder som seniorer.   
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Det er ikke kun etisk forkert 
- men også ulovligt - at forskels-
behandle på baggrund af køn, 
alder, tro, seksuel orientering eller 
etnisk oprindelse. Det er med 
andre ord forbudt at forskels-
behandle på baggrund af alder, 
ligesom det er forbudt at forskels-
behandle på baggrund af køn og 
etnisk baggrund. Alder må ikke 
være et argument, når der ansæt-
tes eller fyres.

Forskelsbehandlingen kan både 
forekomme som en direkte ud-
trykt forskelsbehandling og som 
indirekte forskelsbehandling. Den 
indirekte forskelsbehandling er 
absolut sværest at identificere og 
håndtere, og der vil i praksis ofte 
være situationer, som ligger i en 
gråzone mellem, hvad der er lovligt og ulovligt. Derfor er det også meget vanskeligt at 
bevise, at der har fundet en forskelsbehandling sted. 

13.2 Myter og fordomme
Men én ting er forskelsbehandling. Noget andet er, at der eksisterer en række myter 
og fordomme på området, som i sig selv bliver barrierer for en udvikling hen mod et 
arbejdsmarked, der er åbent for alle. En myte er karakteriseret ved at være en udbredt 
(men falsk) historie eller forestilling om en bestemt begivenhed, en persongruppe 
eller et særligt tema mv. På seniorområdet kan man med god grund sige, at der er 
opstået en række fordomme og myter.

Det er karakteristisk, at de myter og fordomme som er opstået, i et vist omfang kan 
henføres til, om man er ledig senior - eller man sidder i en ledelsesfunktion og har 
med ansættelse af personale at gøre. Vendes blikket først mod den sidste gruppe virk-
somhederne og ledelsesrepræsentanterne, så er nogle af de mest udbredte myter om 
seniorer, at:

· ”Seniorer har større sygefravær, fordi de har et skrøbeligt helbred”. Undersøgelser viser 
imidlertid, at dette ikke er sandt. Seniorer er en stabil arbejdskraft. De har mindre 
fravær fra arbejdspladsen end deres yngre kollegaer, og de bliver i jobbet i læn-
gere tid end de yngre (*28).  I nærværende seniorprojekt har en af de deltagende 
virksomheder i virksomhedsnetværket (Zoologisk Have) selv foretaget lignende 
undersøgelser og er kommet frem til det resultat, at seniorer er mere stabile end de 
unge.

· ”Seniorer er fastlåste i deres position på arbejdsmarkedet. De søger ikke nye 
udfordringer og har svært ved at skifte branche”. Det er imidlertid interessant at 
bemærke, at ca. en femtedel af de beskæftigede mellem 55 og 67 år har fået deres 
nuværende arbejde inden for de sidste 5 år. Med andre ord har de skiftet job, efter 
de er fyldt 50 år (*29). 

· ”Den danske efterlønsordning får seniorer til at tænke i tidlig tilbagetrækning fra arbejds-
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markedet og ikke i beskæftigelse. Det betyder, at det ikke kan betale sig at ansætte senio-
rer, fordi de kun bliver i virksomheden i en kortere periode”. Til sammenligning med de 
øvrige EU-lande er der en høj beskæftigelsesfrekvens blandt seniorer i Danmark, 
mens de 60-66 årige alligevel er markant underrepræsenteret i den samlede ar-
bejdsstyrke. I Danmark er den faktiske tilbagetrækningsalder 61 år mod en officiel 
pensionsalder på 65 år. Så der er en tidlig tilbagetrækning. Spørgsmålet er imidler-
tid, om denne tidlige tilbagetrækning altid er frivillig? En interviewundersøgelse 
foretaget blandt 30 tilfældigt udvalgte ledige seniorer i 3F viste, at de ikke havde 
tænkt sig at gå på efterløn - hvis ikke det lige var fordi, de var blevet afskediget i 
deres sidste job og nu havde meget vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarke-
det igen (*30).  

Vendes blikket mod nogle af de myter og fordomme, som præger de ledige seniorer 
kan det blandt andet nævnes, at: 

· ”Der er en udbredt opfattelse blandt seniorer af, at virksomhederne ikke ønsker at ansætte 
ældre medarbejdere. Når seniorer sender ansøgninger til ledige jobs bliver de sorteret fra 
på grund af alder. Med andre ord er alder en barriere i sig selv”. Der er ingen tvivl om, 
at det for seniorer er vanskeligere at komme i beskæftigelse, hvis først de er blevet 
ledige. Det viser alle undersøgelser. Imidlertid kan man ikke konkludere, at det er 
et udtryk for aldersdiskrimination. Undersøgelser viser nemlig også, at seniorer i 
forhold til jobsøgning er mindre aktive end andre ledige - og at de ofte på forhånd 
afgrænser deres jobsøgningsmetoder, blandt andet fordi deres kendskab til arbejds-
markedet og til jobsøgningsmetoderne ikke er tilstrækkeligt (*31).   

· ”Virksomhederne udnytter løntilskudsjobsordningen. Seniorerne bliver brugt som billig 
arbejdskraft og fastholdt i midlertidige jobs som ikke fører til ordinær beskæftigelse”. For 
mange seniorer har det været frustrerende, at de ikke meget hurtigt er kommet 
tilbage på arbejdsmarkedet, efter de er blevet ledige. En del har også oplevet, at 
de har været i job med løntilskud op til flere gange - uden at det har ført til varig 
beskæftigelse. De har også oplevet, at de kun kunne komme i betragtning til et 
job, hvis der var tale om et løntilskudsjob - også selvom der var god brug for deres 
arbejdskraft. Men på trods af at mange har haft denne oplevelse, er det stadig-
væk således, at der også er gode resultater med at komme i løntilskudsjob. Både i 
nærværende projekt og uden for projektet. Eksempelvis kan løntilskudsjob være 
en god indgang til at få erfaring inden for et andet beskæftigelsesområde/branche, 
end der hvor man hidtil har haft beskæftigelse. Det er et argument, flere af de i 
projektet deltagende virksomheder har fremført, når de har fortalt, hvorfor de har 
sagt ja til at deltage.

· ”Der er ikke brug for det seniorerne kan”. Specielt de kort-uddannede oplever, at der 
er mangel på det, som betegnes som kvalificeret arbejdskraft. Ofte oplever de kort-
uddannede at det de kan, ikke er tilstrækkeligt. Arbejdsmarkedet efterspørger i sti-
gende omfang arbejdskraft med en række basiskompetencer, der indebærer, at de 
skal have IT-færdigheder, kunne læse og skrive dansk samt have en række faglige 
og organisatoriske kompetencer på et højere niveau end tidligere. Desuden oplever 
de i stigende grad, at der lægges vægt på de personlige og sociale egenskaber hos 
den enkelte. Det er imidlertid ikke det samme som, at der ikke er beskæftigelse til 
seniorerne. Specielt inden for servicefagene er der en række jobs som seniorerne 
kan oplæres til via sidemandsoplæring - ligesom en opkvalificering via deltagelse 
på arbejdsmarkedsuddannelser kan give adgang til de ledige jobs. Eksempelvis 
inden for områder som vagt- og alarmselskaber, ejendomsfunktionærer, detail-
handlen, transportbranchen mv. Ofte vil det være således, at man kan bruge en 
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række erhvervede kompetencer fra en branche i en anden. Men det kræver, at man 
er bevidst om de kompetencer man har - og her viser det sig, at blandt andet de 
kort-uddannede seniorer ikke selv har overblik over, hvor meget de egentlig kan. 
Den ledige senior skal have almengjort sine faglige og personlige kompetencer og 
erhvervserfaring (*32).  

Ovenstående udpluk af myter og fordomme i forhold til seniorers beskæftigelse på 
det danske arbejdsmarked er alle med til at fungere som barrierer for, at ledige senio-
rer kommer i beskæftigelse. At der her tales om myter og fordomme er ikke ensbety-
dende med, at der ikke er mekanismer på arbejdsmarkedet, der fungerer på en sådan 
måde, at det af den enkelte opleves som en tilbagevendende begivenhed. Eksempelvis 
når ledige seniorer får afslag på jobansøgninger uden nærmere begrundelse, end at 
stillingen er besat til anden side.
 
Men der er også mange seniorer, der oplever, at deres jobsøgning fører til beskæftigel-
se. Derfor bliver der tale om mytedannelse, når det kun er den ene side af ”historien”, 
der reproduceres og fortælles videre - og denne mytedannelse fastlåser alt for ofte 
arbejdsmarkedets aktører i bestemte handlemønstre.   

13.3 Er der beskæftigelse til de kort-uddannede seniorer på arbejds-
markedet? 
Er der arbejdspladser nok til at beskæftige hele den danske arbejdsstyrke, er et af 
de spørgsmål, som til stadighed dukker op i den danske debat om beskæftigelse og 
ledighed i Danmark. Spørgsmålet stilles blandt andet, fordi Danmark i disse år har en 
rekordlav ledighed samtidigt med at en stor gruppe voksne danskere stadig står uden 
for arbejdsmarkedet. Seniorerne og specielt de kort-uddannede seniorer har en større 
risiko end mange andre grupper på arbejdsmarkedet for at komme til at stå uden for. 
Kort-uddannede seniorer, der bliver ledige, har stadig sværere ved at komme tilbage i 
beskæftigelse og har derfor større risiko for at blive langtidsledige.

Man kan stille sig det spørgsmål, om det er fordi der reelt ikke er beskæftigelse til alle 
de kortuddannede seniorer? Her viser nærværende projekt, at spørgsmålet ikke er så 
lige til at besvare. På den ene side viser projektet, at der er gode resultater med at få 
seniorer tilbage på arbejdsmarkedet - men på den anden side viser projektet også, at 
der kan være store vanskeligheder undervejs. 

Vendes blikket først mod vanskelighederne, så skyldes disse ikke mindst, at der er et 
mismatch mellem de ledige jobs og de ledige seniorer. I projektet var der en række 
servicevirksomheder, der ønskede at deltage i projektet med baggrund i, at de havde 
problemer med at skaffe tilstrækkelig med arbejdskraft. Projektet var derfor en mulig 
rekrutteringsvej. Imidlertid viste det sig, at det ikke nødvendigvis førte til, at senio-
rerne blev ansat i de pågældende virksomheder - også selvom det ikke krævede helt 
specifikke kompetencer. Seniorerne fravalgte nemlig disse virksomheder blandt andet 
fordi:

· De pågældende stillinger/job var hårdt fysisk belastende, f.eks. en række jobs in-
den for detailhandlen og rengøring.

· De pågældende stillinger/job udgjorde ikke et fuldtidsarbejde.
· En række tilbud om beskæftigelse indebar, at seniorerne først skulle i løntilskuds-

job i den pågældende virksomhed.
· Seniorerne havde ikke erfaringer inden for pågældende branche og ønskede ikke at 

skifte til nye arbejdsområder. Et brancheskift betyder ikke kun et skift i den enkel-
tes arbejdsidentitet, men måske også at der skal skiftes fagforening og A-kasse mv.

Mytedannelser fastlåser aktørerne

Større risiko for langtidsledighed

(*32) CASA (2002): Ledige seniorer i Ribe 

Amt

Mismatch mellem de ledige job og 

de ledige seniorer
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· De pågældende stillinger passede ikke til de kompetencer, som den enkelte senior 
havde.

· Seniorerne havde også selv nogle ønsker til, hvad et nyt arbejde skulle indeholde, 
og hvorledes deres sidste år på arbejdsmarkedet skulle udforme sig.

Men samtidig med eksistensen af dette paradoksproblem, at der på en og samme 
gang var ledige seniorer, og ledige job som ikke blev besat, så har projektet også vist, 
at en række virksomheder og seniorer via projektet har fundet hinanden - og derved 
er enten et løntilskudsjob eller et ordinært job blevet besat. Her viser projektet, at der 
er plads til seniorer på det danske arbejdsmarked. Seniorerne er blandt andet kommet 
i ordinær beskæftigelse inden for følgende områder:

· Transportsektoren.
· Industri.
· Forsyningsvirksomhed.
· Det kommunale område, park og vej.
· Vagt og parkering.
· Vikarbranchen (forskellige jobtyper).

Desuden er seniorerne blandt andet kommet i beskæftigelse med løntilskud inden 
for:

· Ældreomsorgen.
· Som varmemester/gårdmand i boligselskaber.
· Som servicemedarbejder på folkeskoler.
· Rengøring og service på social institution.

De resultater, som dette projekt kan fremvise, har en række analyser også peget på. 
Der er en lang række job til seniorer på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkeds-
styrelsens seniorpulje har blandt andet finansieret et projekt om ledige seniorer i 
serviceerhvervene (*33). Her argumenteres der for, hvorfor seniorernes kompetencer er 
særlig anvendelige inden for serviceerhvervene. Det fremgår blandt andet at:

· I mange job inden for serviceerhvervene er der ikke krav om mange formelle fag-
lige kompetencer. Derimod efterspørges der ofte personlige kompetencer.

· I virksomhederne er der tit meget fokus på de personlige kompetencer - virksom-
hedernes indstilling er ofte, at har vedkommende de rette personlige kompetencer, 
så skal virksomheden nok oplære dem.

· Mange seniorer er ikke tilstrækkeligt bevidste om, at de faktisk har nogle af de 
kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Ofte har seniorerne varetaget flere 
jobfunktioner, end dem de umiddelbart var ansat til at løse, og har udviklet og 
udvidet både deres personlige og faglige kompetencer. 

13.4 Virksomhedernes erfaringer med seniorer
Elleve virksomheder (*34) er blevet interviewet om deres bevæggrunde for at deltage i 
projektet, og om de oplevelser de har haft med, at seniorer er kommet i beskæftigelse 
i deres virksomhed. Af interviewene fremgår det, at det for 6 ud af 11 virksomheder 
betyder noget, at det var en senior, de skulle ansætte - og ofte var det et særligt job, 
de skulle have besat. Begrundelserne for helst at ville ansætte seniorer var blandt 
andet:

· De besidder særlige sociale kompetencer, som der er brug for.
· De er stabile - både hvad angår mødetidspunkt og i forhold til mindre fravær.

Et paradoksproblem der skal arbej-

des med

Seniorer har kompetencer, som virk-

somhederne efterspørger

(*33) New Insight A/S, der har gennemført 

projektet, har udarbejdet en inspirati-

onsmappe i juli 2005: ”Ledige seniorer i 

serviceerhvervene”.

(*34) De elleve virksomheder fordeler sig 

således, at 6 virksomheder har haft seniorer 

fra hold 1 i beskæftigelse og 5 virksomheder 

seniorer fra hold 2. Der er både tale om of-

fentlige institutioner og private virksomheder 

samt mellemstore og små arbejdspladser.
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· De har ikke de samme ambitioner 
som yngre medarbejdere og finder sig 
hurtigt tilpas i de jobs, de skal besæt-
te.

· De er bedre til at arbejde alene end de 
yngre medarbejdere.

· De har livserfaring, og det er der brug 
for i det pågældende job.

· De passer ind i den øvrige personale-
gruppe, som også er seniorer.

· De er servicemindede.

Som det kan ses af ovenstående, er det 
ikke nødvendigvis de faglige kompeten-
cer, der lægges vægt på. Nogle virksom-
heder har stillet krav til uddannelsesmæssige forudsætninger hos den ledige senior, 
eksempelvis at man havde tilegnet sig visse certifikater eller havde en bestemt uddan-
nelse. Her er der ofte tale om jobs, som kun kan bestrides, hvis man har disse formelt 
erhvervede færdigheder. I tre virksomheder var det nødvendigt med særlige formelle 
kompetencer, hvis ansættelse skulle komme på tale.
 
De elleve virksomheder er også blevet bedt om at vurdere, hvorledes det er gået. Har 
ansættelsen af seniorer levet op til deres forventninger, og hvad har de selv gjort, for 
at seniorerne skulle få så god indføring på arbejdspladsen som mulig?

De fleste virksomheder har gennemført en introduktion til arbejdspladsen og de 
kollegaer, som senioren skulle arbejde sammen med. Introduktionen har ofte været 
forholdsvis kort og gennemført af en ledelsesrepræsentant/arbejdsleder. 

Selve oplæringen til det 
pågældende job er ofte sket 
som sidemandsoplæring/
følordning. Den ledige se-
nior er af en kollega blevet 
introduceret til arbejdsfel-
tet og de arbejdsopgaver, 
der skulle varetages. Se-
nioren har afhængig af det 
pågældende arbejde haft 
mulighed for at blive lært 
op i en kortere eller længe-
re periode. Denne oplæring 
- vurderer virksomhederne - har taget fra ganske få dage og op til et ½ år.  Enkelte gør 
dog opmærksom på, at der er forskel på at være lært op til at varetage bestemte job-
funktioner - og så have opnået rutine i sin gennemførelse af selv samme. Det betyder 
noget i forhold til tidsplanlægning og samarbejdet med de øvrige kollegaer, idet der 
skal tages hensyn til dette i organiseringen af det daglige arbejde. 

Der er ingen af de 11 virksomheder, der har en formaliseret mentorfunktion. På en-
kelte virksomheder har der dog været personer tilknyttet den nyansatte senior, som har 
- hvad man kunne kalde - en mentorlignende funktion. Her har det ikke kun været et 
spørgsmål om oplæring til et bestemt arbejdsområde, men om en løbende sparring og 
dialog om de udfordringer senioren mødte undervejs. Både i forhold til arbejdets udfø-

Introduktion og oplæring

Ingen formaliseret mentorfunktion
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relse og i forhold til, hvorledes arbejdspladsen fungerede.  Senioren har kunnet spørge 
”mentorpersonen” til råds løbende og ikke kun i en kort afgrænset periode.

Ud over at seniorerne er blevet introduceret og oplært til deres nye jobområder, har 
virksomhederne lagt vægt på, at de har fået de samme muligheder som de øvrige 
medarbejdere på arbejdspladsen. Specielt i forhold til de, som er blevet ansat i job 
med løntilskud, har det været vigtigt for virksomhederne, at de eksempelvis sørgede 
for, at der var arbejdstøj, adgang til informationer om interne jobopslag i den pågæl-
dende virksomhed osv. 

Otte ud af elleve virksomheder vurderer, at beskæftigelsesforløbet er gået rigtig godt. 
De lægger især vægt på:

· at det var den helt rigtige person til det pågældende job
· at de har fået tilført de rigtige ressourcer i forhold til de behov, de havde
· at vedkommende er faldet godt til blandt de øvrige medarbejdere
· at de ikke har haft de store problemer med introduktion og oplæring, og at den 

pågældende person nu er selvfungerende.

Tre virksomheder giver udtryk for at forløbet ikke udviklede sig som ventet. En per-
son holdt op, før prøvetiden var udløbet. En anden person manglede de fornødne 
kompetencer, og en tredje udviste for lidt engagement i hverdagen og havde svært 
ved at kommunikere med sine kollegaer.

Det overordnede indtryk er, at virksomhederne har været tilfredse med at ansætte se-
niorer fra projektet. De virksomheder, der kunne tilbyde ordinær ansættelse, har fået 
ansat den arbejdskraft de ønskede. Blandt de virksomheder, der har haft seniorer an-
sat i job med løntilskud, er der flere som gerne ville beholde seniorerne i et ordinært 
job, men hvor de økonomiske og/eller politiske mulighederne ikke har været til stede.   

En spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt seniorerne på hold 1 i dette projekt, 
bekræfter ovenstående billede. Seniorerne er blevet godt modtaget i virksomhederne. 
Både de som er blevet tilbudt ordinær beskæftigelse, og de som er kommet i beskæf-
tigelse med løntilskud. Den største anke har været, at løntilskudsjobbene ikke efter-
følgende kunne omsættes til ordinære jobs. Det har med andre ord ikke været job-
indholdet eller forholdene på den enkelte arbejdsplads, der har været kritiseret, men 
mere det faktum at beskæftigelse med løntilskud ikke nødvendigvis fører den ledige 
senior tilbage til arbejdsmarkedet i et ordinært ansættelsesforhold. 

13.5 Senior-/alderspolitik i virksomhederne er det vejen frem?
I projektet om beskæftigelsesstrategier for seniorer har der bl.a. været fokus på mulig-
heden af at udvikle modeller for fastholdelse af seniorer. En integreret del af sådanne 
modeller kunne være at virksomhederne i højere grad end i dag arbejdede med en 
formaliseret senior-/alderspolitik. De deltagende virksomheder i projektet har dog 
ikke alle haft en sådan politik, og der er heller ikke enighed blandt virksomhederne 
om nødvendigheden af at have en formaliseret seniorpolitik.

I virksomhedsnetværket var det 6 ud af 13 virksomheder, der havde en formaliseret 
politik. Blandt de virksomheder, der har ansat seniorer, har 5 ud af 11 en seniorpoli-
tik. Specielt de mindre virksomheder, der ikke har ressourcer til selvstændige HR- og 
personaleafdelinger, sætter spørgsmålstegn ved, om det er den vej, man skal gå. Her 
lægges der vægt på, at det i højere grad er et spørgsmål om de holdninger, der præger 
ledelsen, der er afgørende for, at virksomheden udviser en personalepolitisk forstå-

Tilfredse virksomheder

Vil gerne beholde seniorerne

Løntilskudsjob og ordinære job

Er en seniorpolitik nødvendig?
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else. Medarbejdere kan have forskellige behov, og dette kan blandt andet komme til 
udtryk ved, at der laves aftaler med den enkelte medarbejder om job og ansættelses-
forhold, som er tilpasset eksempelvis en senior. I interviewene lægges der vægt på, 
at det handler om forståelse og social indsigt og at der i øvrigt er et godt samarbejde 
på arbejdspladsen. For disse virksomheder er det vigtigt at understrege, at en god 
personalepolitik ikke kun skal være nedfældet på et stykke papir, men udfoldes i den 
daglige praksis.

I nogle virksomheder, hvor der er udarbejdet en seniorpolitik, er der kun et lille kend-
skab til, hvad seniorpolitikken egentlig omfatter. Inden for det kommunale område 
kan der således være udarbejdet en generel seniorpolitik for kommunen, men det 
er ikke altid, man har arbejdet med de muligheder ude på de enkelte kommunale 
arbejdspladser. 

I andre virksomheder er der arbejdet aktivt med seniorpolitikken. Den formulerede 
politik har været med til at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen, som ellers 
ville have trukket sig tilbage. Alene diskussionen om seniorpolitik har været med til 
at legalisere, at der blev talt om forskellige tilbagetrækningsordninger afpasset den 
enkelte. Seniorpolitikken har her været med til at gøre en ellers tabubelagt diskussion 
til en god dialog om, hvad virksomheden kunne og burde gøre, når medarbejderne 
blev ældre.

I forhold til nærværende projekt kan man ikke pege på, hvad der er godt eller mindre 
godt i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der skal formuleres en eksplicit seniorpo-
litik eller ej. Der kan oplistes en række fordele og ulemper:

Fordele kan være, at:

· Der etableres ordninger som sikrer, at seniorer kan forblive på arbejdsmarkedet på 
vilkår, der er ordentlige for den enkelte og virksomheden.

· Der skabes en øget bevidsthed på arbejdspladsen om seniorers muligheder for at 
blive fastholdt i virksomheden, og derved undgå en tidlig tilbagetrækning.

· Seniorpolitikken bliver formaliseret og derved også ”beskytter” den enkelte medar-
bejder.

· Seniorpolitikken fungerer som et værn mod forskelsbehandling og aldersdiskrimi-
nation.

Ulemper kan være:

· Manglende viden om hvad seniorpolitikken kan omsættes til ude på de enkelte 
arbejdspladser. Seniorpolitikken er udarbejdet centralt og er svær at omsætte til 
daglig praksis. Eksempelvis hvis de fremlagte forslag ikke umiddelbart kan inkor-
poreres i den daglige praksis. Det kan f.eks. være svært at lave hjemmearbejdsplad-
ser for gartnerne i kommunen.

· Seniorpolitikken omhandler som oftest kun fastholdelsesdimensionen og ikke 
rekrutteringsdimensionen.

· Seniorpolitikken kan have en tendens til at tage udgangspunkt i, at seniorerne har 
en række skavanker, som man via seniorpolitiske ordninger kan tage højde for. 
Men seniorpolitikken burde måske i lige så høj grad signalere, at de ældre medar-
bejdere udgør en vigtig ressource - med vægt på at deres indsigt om arbejdspladsen 
og de mange arbejdsfunktioner er vigtige at få videregivet til yngre medarbejdere.

· Seniorpolitikken opfattes af nogle som diskriminerende, fordi den kun tager hen-
syn til en særlig gruppe medarbejdere på arbejdspladsen.

Fordele og ulemper ved en senior-

politik
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· Det kan være vanskeligt for små virksomheder at udarbejde og efterleve en senior-
politik. 

Man kan imidlertid pege på, at uanset om virksomhederne vælger at formulere en 
særlig seniorpolitik eller ej, så har nærværende projekt vist, at det er vigtigt, at virk-
somheder og medarbejdere tager dialogen om, hvorledes man bedst kan udforme 
arbejdspladserne og arbejdsbetingelserne - således at seniorerne kan forblive i beskæf-
tigelse og dermed fastholdes som en ressource i virksomhederne. De overvejelser, 
man i den forbindelse skal gøre sig, giver projektet et bud på i kapitel 10. 

Dialogen er vigtig
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Bilag 1
Model for information og visitering

· 2 informationsmøder, så alle interesserede har mulighed for at deltage. 
· Sagsbehandlere fra A-kasser og AF forestår informationen på møderne. 
· På møderne, (max varighed af 1 – 1 1/2 time pr. gang), præsenteres forløbet kort, 

så der er tid til dialog med og spørgsmål fra deltagerne. 
· Tydelige og konkrete informationer, der beskriver de lediges muligheder og forlø-

bets mål og eventuelle begrænsninger (anvendelse af virksomhedsnetværk, prak-
tikmulig-heder, muligheder for jobtræning og ordinær beskæftigelse, individuel 
vejledning, hjælp til jobsøgning, økonomi under forløbet m.v.)

· Efter endt vejledningsforløb er der fortsat mulighed for vejledning m.v. 
· I forlængelse af informationsmødet visiteres interesserede deltagere til forløbet.  

· Der udarbejdes et visitationsskema, der indeholder nødvendige personlige oplys-
nin-ger, information om helbred (hvis der skal tages hensyn til dette), ønsker om 
evt. brancheskift m.v. se bilag 1.) 

· Visitering foretages i et samarbejde mellem sagsbehandlere i AF og A-kasser.
· Visiteringssamtalen bør foregå som en åben dialog mellem den ledige og sagsbe-

hand-lerne. Formålet er at afklare de umiddelbare forventninger og ønsker hos de 
ledige, eventuelle fysiske begrænsninger, ønske om brancheskift, uddannelse m.v. 

· Tidsplan for samtalerne: der bør max. anvendes 30 min.  pr. deltager, hvoraf de 5 
min. afsættes til visitators egen opsummering.  

· Der foretages en prioritering ud fra skala, hvor 1 er højest.
· Der udarbejdes et tidsskema for visiteringssamtalen, så den enkelte ved, hvornår 

samtalen gennemføres.
· Hvis der er mange til visitering den første informationsdag, kan det aftales, at der 

er enkelte, der kommer igen på den følgende informationsdag. 
· Oplysningsskema/samtalepapir: side 1 udfyldes af den ledige – side 2 udfyldes ved 

samtalen.
· Umiddelbart efter samtalen vurderes indholdet af sagsbehandlerne. Sagsbehand-

lerne udarbejder et kort notat, der supplerer oplysningsskemaet vedr. indhold i 
samtalen, der rækker ud over skemaet, samt supplerende informationer i fht. evt. 
ønsker om brancheskift, deltagelse i tidligere vejlednings- jobsøgningskurser m.v.

· Kriterier for deltagelse: f.eks. at den ledige er 50+, dagpengemodtager, ikke-faglært 
eller kortuddannet, har været ledig i mere end 6 måneder, kan tale, læse og skrive 
dansk, er indstillet på et jobskifte og vigtigst af alt – har lyst til at deltage.  

· Satsning på ligelig fordeling af mænd og kvinder.
· Efter endt visitering mødes visiteringsgrupperne, gennemgår de visiterede og 

indstil-ler, hvorefter der udarbejdes en endelig liste over de, der optages på uddan-
nelsen, venteliste og evt. afslag.

 

Informationsmøder

Visitering

 Hvis der er mange til visitering den første informationsdag, kan det aftales, at der 

 Oplysningsskema/samtalepapir: side 1 udfyldes af den ledige – side 2 udfyldes ved 

 Umiddelbart efter samtalen vurderes indholdet af sagsbehandlerne. Sagsbehand-
lerne udarbejder et kort notat, der supplerer oplysningsskemaet vedr. indhold i 
samtalen, der rækker ud over skemaet, samt supplerende informationer i fht. evt. 
ønsker om brancheskift, deltagelse i tidligere vejlednings- jobsøgningskurser m.v.

 Kriterier for deltagelse: f.eks. at den ledige er 50+, dagpengemodtager, ikke-faglært 
eller kortuddannet, har været ledig i mere end 6 måneder, kan tale, læse og skrive 

indstil-ler, hvorefter der udarbejdes en endelig liste over de, der optages på uddan-
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Bilag 2 
Model for uddannelsesforløbet

Model for uddannelse af ledige seniorer                                 

Modul 1, omfatter et fælles vejlednings- og introduktionsforløb på 7 uger in-klusive 2 
ugers IT undervisning på Havneskolen. 
Modul 2, omfatter et 9 ugers individuelt tilrettelagt forløb med mulighed for delta-
gelse i vejledning, jobsøgning, 4 ugers praktikforløb på en virksomhed samt almen 
eller teknisk/faglig uddannelse målrettet mod fremtidigt beskæftigelsesønske.
Modul 3, omfatter i alt 2 ugers individuelt tilrettelagt forløb med mulighed for delta-
gelse i  praktikforløb på en virksomhed, teknisk/faglig uddannelse og jobsøgning.

Model for uddannelse af ledige seniorer                                 

Modul 1, omfatter et fælles vejlednings- og introduktionsforløb på 7 uger in-klusive 2 
ugers IT undervisning på Havneskolen. 

Modul 1 (7 uger)

1. Introduktion til forløbet

2. Vejledning og afklaring i  grupper og individuelt

 i fht. seniorernes  arbejdserfaringer, fremtidige 

jobønsker,evt. brancheskift, barrierer m.v.

3. Arbejdsmarkedet lokalt og regionalt

4. IT introduktion

5. Jobsøgning og udarbejdelse af CV

6. Jobsamtalen 

7. Værdinormer

8. Førstehjælp

9. Planlægning og tilmelding af evt. faglige kurser

10. Fremtidig arbejdsorganisering (selvstyrende

      grupper, ansvar m.v.)

11. Besøg på virksomheder bl.a. fra virksomhedsnet-

værket
Modul 2 (9 uger)

1. Individuel handlingsplan

2. Vejledning og jobsøgning

3. Uddannelse

4. Praktik m.v.

5. Job med løntilskud

6. Ordinær beskæftigelse

Modul 3 (2 uger)

1. Individuel handlingsplan

2. Praktik

3. Uddannelse

4. Ordinær beskæftigelse

5. Job med løntilskud

6. Jobklub

De, der efter 18 ugers uddannelse endnu ikke er kom-

met i beskæftigelse, praktik eller arbejde, opfordres til at 

tilmelde sig en fælles jobklub med det mål at fastholde 

netværket og den fortsatte jobsøgning.

 Endvidere skal deltagerne have udarbejdet en person-

lig handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde plan 

for evt. uddannelse, praktik, løntilskudsjob m.v. med det 

formål at opnå ordinær beskæftigelse.

Uddannelsesforløb for 
ledige ikke-faglærte se-
niorer kan bygges op af 
følgende tre moduler.
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Bilag 3
Forslag til mål og indhold for uddannelse af ledige seniorer.
Forslag til mål for det fælles introduktionsmodul (modul 1 på 7 uger) er:

· At deltagerne introduceres til indhold og muligheder i forløbet.
· At deltagerne afklares i forhold at være senior på arbejdsmarkedet, ressourcer og 

kompetencer
· At deltagerne afklares i forhold til arbejds- og livserfaringer, og hvad de kan bruges 

til
· At deltagerne orienteres fra AF og A-kasse om rettigheder og pligter.

Delmål for uddannelsesforløbets enkelte moduler:

Moduler Delmål
IT-basismodul -At deltagerne bliver fortrolige med IT og forbedrer deres kunnen i.f.t. 
 jobsøgning på Internettet
Individuelafklaring -At deltagerne afklares i.f.t. faglige og personlige kompetencer og ved 
 hvor disse kan anvendes i fl ere forskellige brancher-At deltagerne 
 udfærdiger en personlig handlingsplan for forløbet
Brancheområder -At deltagerne kortlægger de brancher, hvor jobsøgningen skal foregå
Uddannelses- -At deltagerne fi nder ud af, hvilke faglige kompetencer de mangler 
muligheder samt hvor og hvordan de kan få dem
Netværk -At deltagerne udarbejder et fælles og et individuelt netværk
 -At der etableres et netværk mellem deltagerne i løbet af uddannelsen
Barrierer -At deltagerne kommer til erkendelse af de barrierer, som er skabt af 
 samfundet og de barrierer der er personlige (helbred, misbrug, myter m.v.)
Arbejdsmarkeds- -At deltagerne arbejder med arbejdsmiljø, samarbejde og jobmuligheder
orientering -Afklaring af værdinormer i.f.t. sig selv og arbejdsmarkedet
 -Konkretiserer de arbejdsområder den enkelte ønsker at beskæftige sig med.
 -At deltagerne kommer til at arbejde med strukturelle barrierer på 
 arbejdsmarkedet.
Ansvar og kompetence -At deltagerne får indsigt i :omstillingsparathed – brancheskift, hvor 
 farligt er det at ændre sig selv og få en anden tilgang til arbejdsmarke-
 det, og hvor risikovillig skal man være?
 Ansvar og kompetencer, vi ser nærmere på bl.a. selvstyrende grupper.  
 Seniorlivet og forberedelser til det, økonomi, bolig og arv
Kommunikation -At deltagerne fi nder ud af, hvordan man opnår størst mulig gennem--
 slagskraft i.f.t. sine kollegaer og samarbejdsparter
Jobsøgning -At deltagerne fi npudser den skriftlige og mundtlige ansøgning, 
 herunder udarbejder et læseværdigt CV
Jobsamtale -At deltagerne forbereder sig til jobsamtalen, herunder påklædning og 
 fremtoning
 -At deltagerne kommer til at arbejde med selve samtalen gennem 
 anvendelse af rollespil, video, aktiv lytning, afl æsning af kropssprog, 
 spørgeteknikker og iagttagelsesevner.

Formålet med de øvrige uger (modul 2 og 3) er:

· At der, for de der har behov, gennemføres individuel vejledning og individuel 
støtte til intensiv jobsøgning. 

· Med afsæt i deltagernes ønsker etableres praktikforløb i det etablerede virksom-
hedsnetværk eller andre brancheområder/virksomheder der i løbet af uddannelsen 
etableres kontakt til. 

· At deltagerne gennem faglig opkvalifi cering (fagspecifi kke kurser AMU etc.) øger 
deres muligheder for at få beskæftigelse evt. inden for andre brancheområder. 

· Gennem besøg på og af virksomheder opnår deltagerne ny viden om an-dre fag-
områder. 

· At deltagerne opnår færdigheder i førstehjælp.
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Bilag 4
Eksempel på undervisningsplan for et 18 ugers uddannelsesforløb for ledige seniorer.
De første 7 uger gennemføres som et fælles forløb, hvori der indgår 2 ugers IT. Fra 
uge 4 er der fælles oplæg om formiddagen og derefter jobsøgning. I alle uger indgår 
der et besøg ud af huset eller besøg af gæstelærer. Uge 8 og fremefter ligger vægten på 
individuel jobsøgning og individuel vejledning og rådgivning. Evt. afsættes der hver 
dag tid til at skrive logbog. Så snart kursisterne har ønsker om relevant uddannelse, 
tilmeldes de.

Undervisningsplan for 18 ugers uddannelsesforløb for ledige seniorer:

Uge Undervisningsplan

Uge 1 Introduktion og klarlægning af præcis hvad det er, vi har mulighed for at gøre 

 sammen.

 Få solgt ideen om praktikpladser, så fl ere får prøvet nogle ting.

 Besøg fra AF og en A-kasse.

 Fælles afklaring: hvorfor er vi her? 

 Hvad er det, seniorer kan, som arbejdsmarkedet vil sætte pris på.

 Udveksling af arbejdserfaringer.

 Seniorer: er det noget særligt? 

 Brancheskift: hvordan kan det lade sig gøre?

Uge 2 - 3 IT basiskursus (Ansøgninger og Internet), men med mulighed for de øvede til 

 at dygtiggøre sig yderligere.

 Individuel afklaring, herunder uddannelses- og/eller jobplan, der nedfældes på 

 papir, og som til stadighed justeres i løbet af kursusforløbet.

Uge 4 Kortlægning af, hvad det er for brancher, der skal undersøges for job.

 Klarhed over, hvad den enkelte kan og vil.

 Hvad er ønskerne, og hvad er mulighederne for uddannelse/job

 Hvad er barriererne for at få et job, - ydre og indre.

 Hvor er mit netværk, og hvordan kan jeg bruge det?

Uge 5 Hvordan er arbejdsmarkedet generelt og lokalt.

 Besøg af og på virksomheder.

 Hvad er mine værdinormer - produktion, arbejdsmiljø, ansættelsesforhold.

 Hvad er det, jeg gerne vil arbejde med? Mennesker - Ting – Data.

Uge 6 Selvstyrende grupper, ansvar og kompetence.

 Jobsamtalen.

 Hvad skal der til, for at vi tør ændre os og vore jobplaner.

 Førstehjælp.

Uge 7 Hvad er det, der står i jobannoncerne, hvor meget skal vi kunne?

 Hvordan søger jeg job?

 Hvordan skriver jeg en ansøgning?

 Hvordan simplifi cerer jeg mit CV, så det er nemt at læse?

 Jobsamtaler, påklædning og fremtoning

Uge 8-18 Intensiv jobsøgning 

 Praktik

 Uddannelse
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