
AFKLARINGSFORLØB 
FOR TEGNSPROGSTALENDE



Afklaringsforløb på tegnsprog
Afklaring af borgerens fremtidige arbejdsmarkedstilknytning

Forløbets formål
Forløbet afklarer den fremtidige ar-
bejdstilknytning for borgere, som er 
enten døve eller svært hørehæmmede.

Borgerens sagsbehandler modtager 
materiale til videre sagsbehandling, 
herunder afklaringsskrivelse til brug for 
indstilling til fx revalidering, ressource-
forløb, fleksjob eller førtidspension.   

Beskrivelse af forløbet
Forløb er individuelt tilrettelagt, oftest 
på baggrund af et indledende visitati-
onsmøde på Castberggård med delta-
gelse af både sagsbehandlere, borger og 
eventuelle andre relevante parter. 

På baggrund af mødet udfærdiges en 
kontrakt, hvori det aftales, hvilke for-
ventninger og behov, der er fra sagsbe-
handler og borger til forløbet. Herefter 
indgås aftale om formål, metoder, 
tidsforbrug, varighed og opfølgning. 

Oftest vil der være fokus på virksom-
hedsrettede aktiviteter og afklaring via 
praktikforløb indenfor relevant erhverv 
med hensyntagen til skånebehov. 

Før den virksomhedsrettede indsats 
Vi iværksætter en afdækning af bor-
gerens kompetencer, uddannelse og 
erhvervsmæssige erfaring. Ligeledes vil 
der blive arbejdet med motivation, skå-
nehensyn og arbejdsmarkedskendskab. 

Der vil blive sat fokus på mestring af 
de kommunikative barrierer og det at 
fungere på arbejdsmarkedet som en 
sproglig minoritet. 

Vi arbejder desuden på at fremme en 
positiv arbejdsmarkedsidentitet og styr-
ke borgerens tro på egne muligheder. 

Indtil der er fundet en praktikplads, vil 
der være ugentligt fremmøde på Cast-
berggård.

Vores metoder 
Castberggård Job- og Udviklingscenter har i mange år arbejdet med individuelt
tilpassede afklaringsforløb af borgere, som er døve eller har et høretab. Vi ved, at 
tværfaglighed er nøglen til det bedste resultat for borgeren. Derfor samarbejder vi 
tæt med både socialrådgiver og jobkonsulenter, kommunale kommunikationscentre, 
CFD, døvekonsulenterne, sundhedsområdet og andre relevante specialister. 

Vi ser ofte borgere, som har begrænset identitet fra arbejdsmarkedet og er usikre 
på deres kompetencer. Ud fra den enkeltes baggrund søger vi at finde passende 
muligheder for afprøvning af job. 

Vi ved, at der kan være andet end det, at borgeren er døv, der udfordrer tilknytnin-
gen til arbejdsmarkedet. Derfor sætter vi også fokus på forebyggelse af stress og 
udtrætning og vejleder i såvel energiforvaltning, søvn og restitution som i sociale 
forhold på jobbet og de ofte uskrevne arbejdsmarkedsregler. 



 

Under praktik
Vi følger praktikforløbet tæt og holder 
ugentlig kontakt. Vi sikrer os, at arbejds-
opgaverne er passende i forhold til de 
konkrete skånehensyn. 

Vi har fokus på arbejdspladsindretning 
og kompensationsordninger og giver 
løbende information og assistance til 
praktikstedet i forhold til hensigtsmæs-
sig kommunikation med borgeren.

Der vil ofte være opfølgningsmøder på 
arbejdspladsen. 

Kontakt: Sjælland
Gunnekær 24, 2610 Rødovre 

Job og Udviklingskonsulent  
Judi Brok-Lauridsen
Sikker mail: jbh@cbg.dk 
Mobil: 2810 7986

Job- og Udviklingskonsulent  
Sanne Nielsen
Sikker mail: sn@cbg.dk 
Mobil: 2893 2570

Kontakt: Jylland og Fyn 
Østerskovvej 1, Urlev, 8722 Hedensted

Job og Udviklingskonsulent 
Michael Olesen
Sikker mail: mo@cbg.dk 
Mobil: 2677 0508 (kun sms)

Job og Udviklingskonsulent  
Merethe Fuder Rasmussen
Sikker mail: mr@cbg.dk 
Mobil: 5219 0610

Læs mere på www.cbg-job.dk

Pris i 2021/2022
 

2.850 kr. pr. uge + moms.

Rapportering

Forløbet afsluttes med en større 
skriftlig rapport til brug for  
borgerens videre sagsbehandling. 

Denne rapport vil indeholde  
beskrivelser af følgende:

• Borgerens baggrund

• Borgerens uddannelses-
       niveau og erhvervserfaring

• Borgerens generelle 
 funktionsniveau

• Praktikforløbet

• Effektive arbejdstimer

• Ressourcer og kompetencer

• Skånehensyn



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/tegnsprogs-
talende borgere og borgere med høretab. Vi er et landsdækkende tilbud med 
to afdelinger: En i Urlev syd for Horsens og en i Rødovre.

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


