
Progressionsskema Dato:__________ 

  

 

 
Alder   Uddannelse   Forsørgelsesgrundlag 

18-29 år     Mindre end folkeskolen     Kontanthjælp/dagpenge   

30-49 år     Svarer til folkeskolen     Sygedagpenge/revalidering   

over 50 år     Erhvervs/gymnasial udd.     Førtidspension/efterløn   

 
  Mellemlang videregå.udd.     Deltidsarbejde   

Baggrund   Lang videregå.udd     Fuldtidsarbejde   

Etnisk dansk baggrund     Ved ikke     Under uddannelse   

Anden etnisk baggrund      Familie/Ægtefælle   

                

Ledighedshistorik 

Ingen arbejdsmarkedserfaring (Har aldrig haft et job)    

Lille tilknytning til arbejdsmarkedet (Har samlet set været uden job størstedelen af voksenlivet)    

Nogen tilknytning til arbejdsmarkedet (Personen har ca. været i job halvdelen af sit voksenliv)   

Stor tilknytning til arbejdsmarkedet (Har samlet set været i arbejde i størstedelen af voksenlivet)   

      
  

       Har deltageren modtaget boligsocial beskæftigelsesvejledning før resultatmålingens start? 

Hvor mange vejledninger 
har personen modtaget før 
medio maj 2013?  

Angiv tal Hvor lang tid har 
personen været tilknyttet 
før medio maj 2013? 

<1 mdr 1-3 mdr 3-12 mdr >12 mdr 

          

 

Hvilke aktiviteter (forløb) deltager personen i for tiden:   
Ved hver ”måling” af personen bedes du sætte et kryds, ved de aktiviteter(forløb) personen deltager i, eller har 
deltaget i den mellemliggende periode siden sidste måling (Placer kun hver aktivitet ét sted efter det primære formål. 
Se evt. uddybning i vejledning). 

Der skal både afkrydses timeantal pr. uge samt aktivitetens varighed.   

 
Antal timer pr. uge Forløbets varighed 

  Aktiviteter (forløb) 
Under 20 

timer/uge 

Over 20 

timer/uge 
1-5 dage 

1 uge –  

1 mdr. 

Mere end  

1 mdr. 

 Komptenceløftende kursus (både kommunale og boligsociale)           

 Virksomhedspraktik/aktiveringsforløb            

 Løntilskud           

 Sprogundervisning           

 Mentorforløb           

 Boligsociale netværkstilbud           

 Boligsociale sundhedstilbud           

 Frivilligt arbejde           

 Andre tilbud           

  

Ingen aktivitet:           Ved ikke:  

 

Stamdata 

Navn: 



Progressionsskema Dato:__________ 

Vejledningens emner:  
 

 

 

Hvad har I talt om/ har du hjulpet med i vejledningen i dag og i vejledningerne siden sidste måling (sæt kryds):  

Emner Nej Ja, i nogen grad Ja, i høj grad 

Personlig udvikling (Motivation, afklaring og opbygning af selvtillid)    

Hverdagsforhold (sociale/personlige/familiære og økonomiske udfordringer etc.)    

Job-/uddannelsessøgning (praktisk hjælp – skrivning af CV+ansøgning, finde job/udd.)    

Arbejdsmarkeds -/udd. forhold (afklarende samtaler – bl.a. om uskrevne regler + lovgivning)    

Helbred/sundhed    

Faglige kvalifikationer (eks IT og sprog)    

Samfundsforhold (Alt der ikke omhandler udd./arbejdsmarkedet. Eks. hjælp til at forstå breve /NemID)     

 

 

Forandringsparametre:  
Herunder bedes du registrerer din vurdering af personen ved samtalens start. Dine vurderinger af personen skal foretages i forhold 

til de jobs som personens søger/ønsker at søge. 

Vurderings- 
skala 

1 2 3 4 5 

I meget ringe grad i ringe grad i nogen grad i høj grad i meget høj grad 
 

Parameter Forklaring 
Angiv 
(1-5) 

Ved 
ikke 

Motivation  I hvor høj grad er personen interesseret i at komme i job   

Afklaring 
I hvor høj grad er personen realistisk afklaret om egne kompetencer ifh. til 
job/uddannelsesmuligheder  

  

Job/uddannelses 
søgningskompetencer 

I hvor høj grad mestrer personen relevante 
job/uddannelsessøgningskompetencer 

  

Arbejdsmarkeds- og 
uddannelsesforhold 

I hvor høj grad personen har kendskab til/og kan begå sig i forhold til love 
og (uskrevne) regler på arbejdsmarkedet/udd.  

  

Helbred/sundhed 
I hvor høj grad mestrer personen eventuelle fysiske eller psykiske 
helbredsproblemer ift. til at varetage et job/udd. 

  

Hverdagsmestring 
I hvor høj grad mestrer personen egen hverdag ift. at kunne varetage et 
job/uddannelse 

  

Faglige kvalifikationer 
I hvor høj grad mestrer personen relevante faglige kompetencer ift. til de 
job/den udd. personen søger  

  

Sproglige kompetencer 
I hvor høj grad mestrer personen relevante sproglige kompetencer ift. til at 
kunne opnå job/uddannelse  

  

 

 

Hvilken udd./job arbejdes der hen imod: 
 
 
Vejleders vurdering af hvad der er den/de primære årsag(er) til, at personen ikke er i beskæftigelse/udd. 
(hvad står i vejen for at lave ændringer): 

Hvor mange vejledninger har 
deltageren fået siden sidste måling?  

Angiv tal 

 

Mål og udfordringer 


