
Træningsforløb for buddyer
Varig Tilknytning til Arbejdsmarkedet

Den 30. januar 2023



Program for dagen
8:15-8:30 Morgenmad & kaffe/the 

8:30-8:40 Corolab byder velkommen
V/ Pernille Sederberg, Corolab

8:35-9:35 Præsentation af målgrupperne og jobcenterets rolle                                                                   
V/ Anders Milandt Larsen, Jobformidler og Josefine Loeb og Cecilie Valentin Thorngreen psykologer, Jobhuset Pulsen

9:35-9:55 Pause

9:55-11:00 Forberedelse til at være buddy og samtaler med kandidaten & Introduktion på arbejdspladsen og inklusion i arbejdsfællesskabet
V/ Silla Mørch Sieveers, Adjunkt og Ph.d., Center for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Absalon

11:00-11:15 Hvordan er det at være buddy?

V/ nuværende buddy

11:15-11:30 Buddyens rolle og hvad man kan gøre, når det bliver svært for kandidaten at være på arbejdspladsen?

V/ Josefine Loeb og Cecilie Valentin Thorngreen

11:30-12:00 Frokost og netværk

12:00-12:55 Håndtering af sproglige udfordringer på arbejdspladsen

V/Mette Kolster Rødgaard Brandt, Udviklings- og projektleder Clavis

12:55-13:10 Pause

13.10-14.10 Kulturforståelse og kulturmøder på arbejdspladsen
v/ Louise Tranekjær, Lektor Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

14.10: Tak for i dag + overrækkelse af diplomer



Velkommen og 
kort 
introduktion til 
projektet
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Gør en forskel
- skab vækst og jobmuligheder

Projektet ”Varig tilknytning til arbejdsmarkedet” skal i et tæt samarbejde 

mellem virksomheder, videninstitutioner, socialøkonomiske 

virksomheder og Roskilde Kommune:

• Udvikle en skalerbar beskæftigelsesmodel

• Sikre udsatte borgere småjob

Målsætningen er, at 30 % stadig er ansat efter 6 mdr.

Projektperiode marts 2021 – marts 2023
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Et stærkt partnerskabsprojekt

Foreløbigt mellem….
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Kort om projektet….

Projektet er baseret på skræddersyede forløb, hvor der tilbydes: 

• Match-making af kandidat mellem jobcenter Roskilde og virksomhed

• Tæt opfølgning fra jobformidlers side i op til 6 måneder af forløbet

• Kompetenceløft

• Ekstern kommunikation og branding af din virksomhed 

• Et stærkt netværk af virksomheder, der er sammen om at gøre en forskel

• - og en buddyordning. Buddy’en er vigtig for inklusion og fastholdelse 



Præsentation af 
målgrupperne 
og jobcenterets 
rolle
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Jobformidleren har ansvar for at... 

• Iværksætte netværksmøde med deltagelse af kandidaten, 
virksomhedsleder, buddy og jobformidleren selv

• Have regelmæssig kontakt til kandidaten og buddyen

• Skabe adgang og guide til det offentlige system

• Agere mentor ift. kandidatens hverdagsliv

• Være brobygger til uddannelse og jobordninger 

• Være problemknuser ved behov

• Deltage i buddynetværk



Modtager formalia –

gennemgås i 

samarbejde med 

jobformidler 

Kemimøde med jobformidler og virksomhed. Drøfte 

eventuelle skånebehov. 

Fastlægge rammer for forløbet ved udarbejdelse af 

hensigtserklæring mellem kandidat, buddy, 

virksomhed og jobformidler.

Registrering af startskema med hjælp fra jobformidler

Start i praktik eller 

job. Ugentlig dialog 

med jobformidleren 

Evt. kompetenceløft 

hos videninstitution

Registrering af slutskema med 

hjælp fra jobformidler efter 6 

måneders ansættelse
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Proceslinje for kandidater i Varig tilknytning til arbejdsmarkedet

Screenes af  

jobformidler

62

Ugentlig tæt opfølgning med jobformidleren

Løbende tidsregistrering med hjælp fra jobformidleren

Støtte fra virksomhedsbuddy



Hvorfor er vi inviteret med i dag? 

 Vi er ansat som psykologer i Pulsen, hvor vi løser opkvalificerende, støttende og 
afklarende psykologfaglige opgaver – der understøtter borgeres vej ind på 
arbejdsmarkedet eller anden forsørgelse

 I dag: Bidrage med sparring ud fra et psykologfagligt perspektiv og svare på 
eventuelle spørgsmål ☺

 I er velkomne til at stille spørgsmål undervejs



Hvad kan kendetegner målgruppen?
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Sårbarhed 

Letvakt 
frustrationstærskel

Lavt energiniveau
Sprogforskel

Kognitivt belastet

Kulturelle forskelle

Krigstraumer
Sorg

Angst 

Stress

Ensomhed

Psykosociale og 
ydre belastninger

Identitet/

arbejdsidentitet



Behov knyttet til beskæftigelse

 Ro, stabilitet og tryghed

 Arbejde kan medvirke til normalitet og rutiner

 At føle sig velkommen 

 Socialt input i hverdagen
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Forberedelse til at være 
buddy og samtaler med 
kandidaten



Samarbejdspartnere



Buddyen - En god kollega med mentorfunktioner



Buddyen er...

• Introducerende kollega til arbejdsfælleskabet

• Tryghedsskabende kollega

• Lyttende kollega

• Ikke psykolog, social mentor eller støttekontaktperson



Buddyen støtter kandidaten MED at...

• Forstå arbejdspladsen og dens kultur

• Skabe struktur i arbejdsdagen

• Løse deres arbejdsopgaver

• Tro på dem selv



Buddyen støtter kandidaten ved at......

• Have regelmæssig kontakt med kandidaten

• Stå til rådighed for spørgsmål fra 
kandidaten

• Tage kontakt med jobformidler og chef ved 
behov

• Indgå i buddynetværk



Forberedelse til at være buddy

Tal med din chef om rollen som buddy og aftal de overordnende rammer:

• Opgaver du har og IKKE har

• Tid til buddyrollen

• Hvad har du ellers brug for?



Aftale om kandidatforløb

Inden opstarten af forløbet laves en fælles forventningsafstemning mellem 
kandidat, buddy, virksomhedsleder og jobformidler



Hvad laver man aftaler om?

Kandidatens forløb

• Formål og mål med kandidatens praktik/ansættelse
• Kandidatens arbejdsopgaver
• Eventuelle specielle hensyn grundet helbred, kompetencer, sprog, motivation, 

netværk mv.
• Eventuelle arbejdspladstilpasninger (arbejdstid, funktioner, hjælpemidler mv.)
• Eventuelle behov for kompetenceløft, sprogmentor, social mentor mv. 
• Fremtidsudsigter – videre ud i verden eller din nye kollega?

Buddystøtte

• Formål og mål med buddystøtten 
• Buddyens arbejdsopgaver
• Lederens og andre medarbejderes bidrag



Forskellige kandidater - forskellige veje

Alle kandidater er 
forskellige og vejen 
til målet kan ofte være 
forskellig fra kandidat 
til kandidat

Når det går 
rigtig 
stærkt, kan 
der være 
større chance 
for, at et 
forløb 
mislykkes



Hvad kan man aftale med kandidaten?
● Hvor ofte mødes vi?

● Hvor længe varer møderne?

● På hvilke tidspunkter kan vi mødes?

● Hvor mødes vi?

● Gyldige grunde til at aflyse møder

● Hvilke emner taler vi om/
taler vi ikke om?

● Hvad er fortroligt?

● Hvilken form skal møderne have?

● Kan I finde på mere?



Gode råd til den gode samtale 

Er rammerne i orden for samtalen (lokale, fortæring, lys, lyd o.a.)

Mød kandidaten i øjenhøjde og der hvor kandidaten er!

Smalltalk – den uformelle snak (gik turen godt, har du haft en god weekend osv.)

Tage ansvar for kandidaten, ikke fra kandidaten!

Tro på at alle har værdi, og at alle kan noget af værdi!

Vær åben og fordomsfri - spørg nysgerrigt og lyt, lyt, lyt!

Ros skal være ærlig og troværdig!

Vær realistisk i dine forventninger til kandidatens udvikling!

Overvej om opgavevaretagelse (alt efter komplexitet) skal forklares eller vises!

Tal klart og tydeligt – og tænk på italesættelse, retorik, fremtoning, brug af fremmedord o.a.!

Tal om det der er svært, vær ærlig og åben!

Vi tænker på hvad vi 

siger og forsøger at 

samtale bedre – det 

lykkes dog ikke altid



Gruppeøvelse (10 min)

1. Med afsæt i de tidligere præsenterede cases, og det I har hørt:

2. Diskuter følgende i gruppen:

• Hvad tror du kunne blive udfordringen i dit arbejde med kandidaten?

• Hvilke aftaler, synes du, er de vigtigste at indgå med kandidaten?

• Skriv de vigtigste pointer ned
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Fælles opsamling på øvelse

26



Introduktion til 
arbejdspladsen og 
inklusion i 
arbejdsfællesskabet
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Organisationsdiagram
IT-Systemer
Fysisk indretning
Lovgivning
Mål og værdier
Opgaver
Procedurer
Arbejdsgange

Kulturen
Uskrevne regler
Omgangstone
Omgangsform
Det man gør 
Det man siger
Det man tænker
Det man føler

Introduktion til og inklusion på arbejdspladsen

Introduktion

Inklusion



Arbejdsfællesskaber

• Vi laver fastfood sammen

• Vi vasker borgeres tøj sammen

• Vi gør rent sammen

• Vi løser administrative opgaver sammen

• Vi………………….sammen

Hvad gør I sammen på jeres arbejdspladser?
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Arbejdsfællesskabets motor

1. Gensidigt engagement

2. Fælles virksomhed

3. Fælles repertoire 

30



1. Gensidigt engagement 

• Vi viser interesse for hinanden 

• Vi taler og skriver sammen

• Vi støtter hinanden

• Vi kan godt være uenige
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2. Fælles virksomhed

• Vi bliver enige om hvad vi laver 
og hvorfor

• Vi bliver enige om hvem som 
har ansvar for hvad

• Vi finder vores egne måder at 
gøre tingene sammen på lokalt
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3. Fælles repertoire

• Vores kollegaer gør og siger 
ting som er genkendelige 
(rutiner, historier, gestus, 
værktøjer, begreber mv.) 

• Vi forstår hvad kollegaerne 
siger og gør, men på vores 
egen måde
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Øvelse (10 min)

1. Forestil dig, at en kandidat skal starte 
på din arbejdsplads:

• Hvordan vil du indtroducere 
kandidaten til arbejdspladsen?

• Hvordan vil du inkludere 
kandidaten i 
arbejdsfællesskabet?

• Skriv de vigtigste pointer ned



Fælles opsamling på øvelse
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Buddyens rolle og hvad 
man kan gøre, når det 
bliver svært for 
kandidaten at være på 
arbejdspladsen?



 Manglende deltagelse/fremmøde

 Tilbagetrækning

 Grådlabilitet / humørændringer

 Generel ændring i deres normale adfærd 

 Øget frustration / vrede

 Koncentrationsvanskeligheder

Tegn på at borgeren kan være belastet



Hvad kan I gøre som buddies, når det bliver 
svært for borgeren? 

 Være imødekommende, tålmodig, venlig, nærværende og hjælpsom

 Det er forskelligt fra borger til borger, om de har lyst til eller behov for at snakke 
om deres hjemland, udfordringer eller selve krigen

 Husk, at det ikke er dit ansvar at tale oplevelserne igennem

 Hjælpe med at se ressourcer frem for barrierer



Eksempler 

 Tilgængelighed, fx systematiserede check-in 

 ”Hvad fungerer godt?” / ”Hvad synes du er udfordrende?” / ”Hvordan har du det?”

 At tage det lidt i opløbet 

 Træk til side (fx ved et angstanfald)

 At turde tage den svære samtale (uden altid at ‘fixe’ det). 

 Støtte til prioritering af arbejdsopgaver og ressourcer
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Hvordan er det at være
buddy?



Litteratur til inspiration

• David Clutterbuck (2014): Everyone needs a mentor: Chartered Institute Of Personnel & Development.

• Excellence i Mangfald (2013): Guide til mentorforløb: https://interreg-
oks.eu/download/18.2f79a9231506ca113761746c/1472022879270/EIM%20-%20guide%20til%20mentorforlxb.pdf

• Foreningen Nydansker (2008): Tjekliste til mentorer: https://www.foreningen-
nydansker.dk/site/sites/default/files/publikationer/mentortjekliste_haandbog_final.pdf

• Kirsten M. Poulsen (2015): Mentor+Guiden: KMP+Forlag.

• Nadja Holmgaard Lysen og Michelle Skovgaard (2019): Undersøgelse, refleksion og omsorg i socialt arbejde. 
København: Hans Reitzels Forlag.

• Mehmet Yüksekkaya (2007): Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked. København: People'sPress.

• Tom Thinggaard Pedersen (2011): Mentor for socialt udsatte. Danmark: MEN2R Forlag.
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