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» Castberggård Job- og 
Udviklingscenter forberedte 
mig på at komme ud på 
arbejdsmarkedet efter 24 
år som ledig. Nu er jeg 
fastansat « 

Heidi Allkja
Døv borger

HVAD KAN VI? 

▶ Vi kan give borgerne den specifikke viden, 
de har brug for, for at kunne klare sig bedst 
muligt på arbejdsmarkedet.

▶ Vi kan med den rigtige virksomhedsrettede 
indsats sikre, at døve borgere er klædt bedst 
muligt på i forhold til at få succes på den 
rette arbejdsplads.

▶ Vi kan kommunikere med borgerne på 
deres modersmål, dansk tegnsprog.  

HVAD TILBYDER VI? 

Vores forløb og tilbud henvender sig til alle 
målgrupper i henhold til Lov om Aktiv 
Beskæftigelsesindsats. 

Med et jobrettet fokus tilrettelægger vi, i 
samarbejde med jobcenteret og den ledige, 
et individuelt og håndholdt forløb som på 
forhånd er nøje forventningsafstemt.

FACTS OM MÅLGRUPPEN
▶ Der er ca. 4500 døve danskere. Heraf 
ca. 3000 i den erhvervsaktive alder.

▶ Kun 4 ud af 10 døve er i job. Over halv-
delen af alle døve oplever ledighedsperioder 
på mere end et år.

▶ Danske døve har dansk tegnsprog som 
modersmål. Det er et selvstændigt sprog 
med egen grammatik, som er forskellig fra 
talt dansk. Dansk tegnsprog udtrykkes visuelt 
med bevægelser, gestus og mimik.

▶ Døve har generelt et lavere uddannelses-
niveau, et begrænset netværk og en tendens 
til at isolere sig – netop på grund af kommu-
nikationsbarrieren.

▶ Det hørende flertal på arbejdsmarkedet
er usikre på døves kompetencer. I en 
repræsentativ undersøgelse fra 2016 svarede 
60 % nej til, at døve personer ville kunne 
varetage hans eller hendes arbejde, selv om 
de havde samme uddannelsesniveau og 
erfaring. 



» Det var fantastisk at møde 
nogle rådgivere, som er vant 
til at arbejde med folk, der er 
døve eller hørehæmmede, 
så vi ligesom kom over den 
hurdle med det samme  

 
A. P. Jensen
Jobcenter Odder 

 

KONTAKT

«

Castberggård Job- og Udviklingscenter

Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted

Gunnekær 24
2610 Rødovre

Tlf: 7658 7317
Mail: jobcenter@cbg.dk 

HVEM ER VI? 

▶ Castberggård Job- og Udviklingscenter er  
Danmarks eneste jobcenter, der arbejder  
målrettet med døve og personer med 
høretab. 

▶ Vi er et jobcenter med et højt tegnsprogs-
niveau og et solidt kendskab til døves 
præmisser.

▶ Vi har en permanent satspuljebevilling fra 
Beskæftigelsesministeriet til at drive vores 
arbejdsmarkedsrelaterede tilbud.  

» Castberggård tog 
sig af det hele. Havde 
de ikke gjort det, var 
vi ikke kommet i gang 
med den her proces «

Kim Snebang
Produktionschef, Troldtekt



10 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Sandsynligheden for at lykkes er størst, når...

1 ...den døve borger selv tager ansvar for sin bevilling og bestilling af tegnsprogstolke

2 ...den døve borger har viden om alle kompensationsmuligheder

3 ...den døve borger har kendskab til virksomhedens uskrevne regler

4 ...virksomheden i starten udviser fleksibilitet og tålmodighed

5 ...virksomheden er åben overfor alternative kommunikationsmuligheder 

6 ...jobcentret er klar med bevilling af personlig assistance til tegnsprogstolkning

7 ...virksomheden er klædt på ift. tolkning og andre kommunikationsløsninger

8 ...vi i fællesskab sikrer et godt introforløb på arbejdspladsen 

9 …en mentor på arbejdspladsen understøtter den sociale tilknytning i introforløbet

10 ...forventningsafstemningen sikrer fokus på det, der er vigtigt


