
JOBFORLØB FOR DØVE



Jobforløb for døve
Holdundervisning og efterfølgende praktik

Formål
Det overordnede formål med forløbet 
er at bringe deltageren tættere på 
arbejdsmarkedet. Det konkrete formål 
aftales med deltagerens jobcenter og 
kan fx være afklaring af borgerens 
arbejdsevne, arbejdstid, skånehensyn 
eller klargøring til rehabiliteringsteam.

Om målgruppen
Ledige tegnsprogstalende døve, der er 
klar til at komme i virksomhedspraktik. 

Om forløbet 
Jobforløbet består af to ugers holdun-
dervisning kombineret med individuelle 
samtaler samt praktikperiode afhængig 
af borgerens ydelsesstatus. Der arbejdes 
ud fra nøgleordene, viden og mestring. 

Undervisningen
Undervisningen omhandler blandt 
andet adfærdsprofil, kompensations-
muligheder, kommunikationsstrategier, 
arbejde med CV og jobsøgningsstrategi 
samt kompetenceafklaring og konkrete 
beskæftigelsesmål. 

Praktikken
I virksomhedspraktikken har vi fokus på 
at skabe et godt match mellem prakti-
kant og virksomhed. Castberggårds rolle 
under praktikken er at hjælpe borger og 
virksomhed til lettere kommunikation, 
hjælpe med at formidle de konkrete 
behov praktikanten måtte have samt 
sikre, at virksomhed og praktikanten 
på længere sigt selv kan varetage de 
udfordringer, der kan opstå. 

 

Ledige døve og arbejdsmarkedet
Over halvdelen af alle døve danskere i den erhvervsaktive alder er ledige. Forklarin-
gen skal findes både hos de døve og det arbejdsmarked, de gerne vil være en del af. 

Det mest synlige problem er naturligvis kommunikationsbarrieren, når den døve taler 
tegnsprog og resten af arbejdspladsen kommunikerer verbalt. Derudover har døve 
generelt et lavere uddannelsesniveau, mange har et begrænset netværk og en ten-
dens til at isolere sig på jobbet – netop på grund af kommunikationsbarrieren.

Samtidig ved vi, at det hørende flertal på arbejdsmarkedet er usikre på døves kom-
petencer. I en undersøgelse fra Ankestyrelsen svarer 60 procent, at en døv ikke ville 
kunne varetage deres job, selv om han eller hun havde samme uddannelsesniveau 
og erfaring som dem selv. I samme undersøgelse siger 66 procent af de adspurgte, 
at det er mindre sandsynligt, at de ville kalde en døv jobansøger til samtale. 



 

Indsatsmodeller
Samarbejdet om at finde en virksom-
hedspraktik kan foregå på to måder: 
Det lokale jobcenter kan gøre brug af 
egne virksomhedskontakter og selv 
finde praktikpladsen eller Castberggård 
kan stå for hele udplaceringen. 

Det er vores erfaring, at et tæt samar-
bejde mellem alle parter er med til at 
gøre processen omkring udplacering 
og rekruttering lettere for både virk-
somheden og jobcentret.

Kontakt 
Michael Olesen
Jobkonsulent
Mail: mo@cbg.dk
SMS: 2677 0508 

Merethe Fuder Rasmussen
Socialrådgiver og jobkonsulent
Mail: mr@cbg.dk
Mobil: 5219 0610

Praktiske oplysninger om forløbet
Opstart: Løbende optag  

Undervisning: 2 + 3 dage fordelt over to uger

Undervisningssted: Castberggård, Østerskovvej 1,  Hedensted eller Gunnekær 24,  

Rødovre

Praktik: Mellem 4 og 13 uger afhængigt af ydelsesstatus

Pris: 2.000 kr. pr. uge

Målet er, at deltagerne 

- opnår viden omkring forskellige 
kommunikationsstrategier samt 
kompetencerne til at anvende dem 
i praksis.

- opnår øget viden omkring arbejds-
markedet og de handicapkompen-
serende ordninger.

- opnår øget viden omkring egne 
kompetencer og realistiske og 
konkrete beskæftigelsesmål.

- opnår viden omkring processerne 
i forhold til ansøgninger af personlig 
assistance, bestilling af tolk, ansøg-
ning om hjælpemidler mv.

- gennem virksomhedspraktik 
opøver nye kompetencer.

- gennem virksomhedspraktik bliver 
introduceret for mulig arbejdsgiver.

- gennem virksomhedspraktik bliver 
bragt tættere på arbejdsmarkedet.



Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted
Tlf    76587317
Mail   jobcenter@cbg.dk
Web  www.cbg-job.dk

Castberggård Job– og Udviklingscenter er Danmarks eneste jobcenter, der 
arbejder målrettet med en aktiv beskæftigelsesindsats for døve og personer 
med høretab. Vi er et landsdækkende tilbud med en hovedafdeling i Urlev 
syd for Horsens og en mindre afdeling i Rødovre.

Castberggård Job- og Udviklingscenter har en fast bevilling fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering. Læs mere på www.cbg-job.dk 


