
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Min sag Min situation Bemærkninger 

1.1 Borgerens oplysninger 1.2 Familie & netværk 

Navn: ________________________________________________________ Partner: _______________________________________________________ 

Cpr-nr : ______________________________________________________ Børn: _________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________ ________________________________________________________________ 

1.3 Kontaktpersoner 

Sagsbehandler: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Læge: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Andre kontaktpersoner : _____________________________________________________________________________________________________ 

1.4 Seneste aktiviteter (praktikker og tilbud) 

Aktivitet Formål og udbytte Periode 

1.5 Seneste job & uddannelse 

Beskrivelse Periode 

1.6 Andre sager 

Marker om der er andre sager. 

Sag Kontaktperson 

Aktuel sag på børneområdet Ja             Nej 

Aktuel sag på voksen- socialområdet Ja             Nej 



 

 Min sag Min situation Bemærkninger 

2.1 Evner 
Spørgsmål 1: Tror du, at dine erfaringer og evner kan bruges på en arbejdsplads? 

1) 
 
 
 
 

Jeg er sikker på, jeg har noget at tilbyde en arbejdsplads 
2) Jeg er for det meste sikker på, jeg har noget at tilbyde en arbejdsplads 
3) Det svinger meget. Jeg er indimellem usikker på, om jeg har noget at tilbyde en arbejdsplads 
4) Jeg tvivler meget på, jeg har noget at tilbyde en arbejdsplads 
5) Jeg tror ikke, jeg har noget at tilbyde en arbejdsplads 

Spørgsmål 2: Tror du, at du kan varetage et arbejde (på fuld tid, deltid eller få timer)? 
1) 

 
 
 
 

Jeg er sikker på, at jeg kan varetage et arbejde  
2) Jeg er nogenlunde sikker på, at jeg kan varetage et arbejde  
3) Jeg er usikker på, om jeg kan varetage et arbejde  
4) Jeg tvivler meget på, at jeg kan varetage et arbejde  
5) Jeg tror slet ikke, at jeg kan varetage et arbejde 



 Min sag Min situation Bemærkninger 

2.2 Netværk 
Spørgsmål 3: Hvor god er du til at samarbejde med andre? 

1) 
 
 
 
 

Jeg har rigtig nemt ved at samarbejde med andre 
2) Jeg har for det meste nemt ved at samarbejde med andre 
3) Det svinger. Nogle gange er jeg god til det, andre gange ikke 
4) Jeg har tit svært ved at samarbejde med andre 
5) Jeg har rigtig svært ved at samarbejde med andre 

Spørgsmål 4: Har du støtte fra familie og venner? 
1) 

 
 
 
 

Min familie/venner støtter mig meget 
2) Min familie/venner støtter mig for det meste 
3) Det svinger. Nogle gange støtter familie/venner, andre gange ikke 
4) Min familie/venner støtter mig ikke særlig tit, når jeg har behov for det 
5) Min familie/venner støtter mig næsten aldrig, når jeg har brug for det



 Min sag Min situation Bemærkninger 

2.3 Helbred 
Spørgsmål 5: Hvordan vil du alt i alt vurdere dit (fysiske og psykiske) helbred i forhold til at
kunne varetage et arbejde (på fuld tid, deltid eller få timer)? 

1) 
 
 
 
 

Mit helbred er ikke i vejen for, at jeg kan arbejde 
2) Mit helbred er ikke i vejen for, at jeg kan arbejde, men kan sætte enkelte begrænsninger 
3) Det svinger. Indimellem gør mit helbred det svært at arbejde 
4) Jeg vil måske kunne varetage et job på få timer 
5) Mit helbred sætter store begrænsninger for, at jeg kan arbejde

Spørgsmål 6: Har du overskud i hverdagen til at fokusere på at få et arbejde, herunder virk
somhedspraktik eller et uddannelsesforløb? 

1) 
 
 
 
 

Jeg kan sagtens overskue at fokusere på det  
2) Jeg kan for det meste overskue at fokusere på det  
3) Det svinger. Nogle gange kan jeg overskue det, andre gange ikke  
4) Jeg kan for det meste ikke overskue at fokusere på det  
5) Jeg kan næsten aldrig overskue at fokusere på det  



 

 Min sag Min situation Bemærkninger 

2.4 Mål 
Spørgsmål 7: Har du en idé om hvilket arbejde, du gerne vil have? 

1) 
 
 
 
 

Jeg ved lige hvilket arbejde, jeg gerne vil have 
2) Jeg har en idé om, hvilke typer arbejde jeg gerne vil have 
3) Det svinger. Nogle gange har jeg en klar idé, andre gange ikke 
4) Jeg har få, men uklare idéer om, hvilke typer arbejde jeg gerne vil have 
5) Jeg aner ikke, hvilke typer arbejde jeg gerne vil have 

Spørgsmål 8: Ved du, hvad du skal gøre for at forbedre dine muligheder for at få et arbejde
(på fuld tid, deltid eller få timer)? 

1) 
 
 
 
 

Jeg ved helt klart, hvad jeg skal gøre for at nærme mig et arbejde  
2) Jeg ved en del om, hvad jeg skal gøre for at nærme mig et arbejde  
3) Jeg ved nogenlunde, hvordan jeg kan nærme mig et arbejde, men er også noget i tvivl  
4) Jeg ved kun lidt om, hvordan jeg kan nærme mig et arbejde  
5) Jeg ved ikke, hvordan jeg kan nærme mig et arbejde 



 Min sag Min situation Bemærkninger 

3.1 Borgerens bemærkninger 

Hvis du har yderligere bemærkninger  kan du skrive dem her: 

3.2 Sagsbehandlers bemærkninger 

Hvis du har yderligere bemærkninger, kan du skrive dem her: 

Dato: 

OBS! Dokumentet kan ikke redigeres, efter det er blevet låst.
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