13 ugers forløb med praktik
For uddannelses-, job- og aktivitetsparate
Målgruppe
Målgruppen er uddannelses-, job- og aktivitetsparate, der
er indstillede på en praktikplads efter fire ugers kursus og
vejledning. Under hensyntagen til eventuelle barrierer, f.eks.
helbredsmæssige, vil praktikperioden finde sted i en virksomhed, der er relevant for den enkelte. Deltagerne sørger
selv for befordring.

Formål
Forløbet har til formål at optimere den enkeltes forudsætninger med hensyn til påbegyndelse/færdiggørelse af en
uddannelse eller indslusning på arbejdsmarkedet.

Overordnet mål
Deltageren gennemfører et fire ugers kursusforløb efterfulgt af en ni ugers praktikperiode.
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Disponibel tid er deltagernes mulighed for at arbejde selvstændigt med f.eks. opgaver eller kontakt til praktiksteder.

13 UGERS FORLØB MED PRAKTIK
Visitationssamtale
Inden et forløb hos Alsted Consulting afholder vi et informationsmøde for borger og evt. sagsbehandler. Her afstemmer vi forventninger forud for samarbejdet.
Metode
Vi tilstræber et læringsforløb, der styrkes af deltagernes
psykosociale samspil i gruppen og udvikler den enkeltes
relationsformåen, fællesskabsbevidsthed, samarbejdsevne
og refleksionsniveau. Støtte og sparring i gruppen medvirker til at sikre fastholdelse i forløbet trods udfordringer.
Indhold
I undervisningsoplæg, gruppeøvelser og individuel vejledning vil fokus være på de faglige kvalifikationer, som deltagerne har brug for på deres vej tilbage til arbejdsmarkedet

Socialt Mentalt Økonomisk

med særlig vægt på kommunikative kompetencer. Den individuelle vejledning skal dels sikre et realistisk billede af
den enkeltes formåen og målsætning, dels støtte deltageren i at undersøge og finde mening i det livsområde, der har
med beskæftigelse at gøre.
Dokumentation
Alle forløb hos Alsted Consulting dokumenteres i statusrapporter, der skildrer og vurderer den enkelte deltagers udvikling og progression.
Sted
Storstræde 21, 2620 Albertslund. Horsholmgaard ligger i
Herstedvester landsby og danner rammen om læring, udvikling og glæde. Omgivelserne og stedets energi understøtter den fælles rejse.
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