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BRANCHEPAKKER

NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE
Har I brug for hjælp til at få flere ledige
indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet?
Gør som 21 danske kommuner og brug
Branchepakker som et effektivt middel.
Branchepakker er sammenhængende forløb,
der gennem struktureret virksomhedstræning
opkvalificerer ledige borgere til brancher med gode
jobmuligheder. Resultatet er motiverede borgere, der
hurtigere kommer i varig selvforsørgelse.
Branchepakkekonceptet er implementeret i 21 danske
kommuner og er afprøvet på såvel integrationsborgere
som jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Konceptet skaber markante resultater ved at
fokusere på de lokale jobmuligheder, systematisere
beskæftigelsesindsatsen og strømline den kommunale
organisation.

Indsatsen bygges op om fire ufravigelige dogmer:

Branchepakker tager altid udgangspunkt i de krav
og normer, der er gældende inden for de respektive
brancher.
Alle faglige elementer i Branchepakker er relevante
og skal forstås og opleves som meningsfulde for
borgeren.
Forløbene skal være effektive og bygge på
princippet om kortest mulig vej til arbejdsmarkedet.
Vi spilder ikke borgerens tid.
Borgerne skal anerkendes og respekteres, og
samarbejdet skal bygge på tydelige aftaler om
rettigheder og pligter.

”Det er effektivt, fordi borgeren ikke oplever at spilde sin tid. Og når man så bliver
opkvalificeret inden for en bestemt branche, og man selv kan se, at man tilegner
sig de kvalifikationer, der skal til for at
kunne søge et job inden for det her erhverv, så virker det.”

Alle branchepakkeforløb bygger på en fælles struktur:

BRANCHEPAKKER - DEN BEDSTE INTEGRATION





1. virksomhedsforløb

Introduktionsforløb

Gennem hele forløbet benyttes progressionsværktøjer,
der synliggør mål og delmål for både virksomhed og
borger og fremhæver den gradvise progression.
Virksomhedstræning kombineres med sprogundervisning og evt. supplerende støtte efter behov.
Sprogundervisning, AMU-kurser og mentorstøtte

2. virksomhedsforløb

3. virksomhedsforløb

INTRODUKTIONSFORLØB
Fælles introduktionskursus (3-6 uger), hvor borgeren
introduceres til brancherne og forberedes personligt
og fagligt på virksomhedernes krav.
På introduktionsforløbet afdækkes borgerens ressourcer, og borgeren træffer valg om ønsket branche.
1. VIRKSOMHEDSFORLØB
Her introduceres til arbejdspladsen og branchen.
Borgerens basiskompetencer grundlægges.
2. VIRKSOMHEDSFORLØB
Her trænes selvstændig varetagelse af centrale opgaver inden for branchen. Borgerens tekniske kvalifikationer trænes intensivt, evt. suppleret af arbejdsmarkedsfaglige kurser.
3. VIRKSOMHEDSFORLØB
Her tilføres borgeren specialiserede og avancerede
kvalifikationer alt imens han eller hun placeres strategisk i en virksomhed, hvor der er jobåbninger.
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ERFARINGER OG RESULTATER
Med Branchepakker opnår borgerne hurtigere
progression, og flere kommer i selvforsørgelse.
Resultaterne viser:

•

Borgere i Branchepakker opnår hurtigere
progression og kommer i højere grad i job og
uddannelse.

•

Branchepakker systematiserer beskæftigelsesindsatsen og skaber mere effektivt tværfagligt
samarbejde.

•

Branchepakker styrker det kommunale
virksomhedssamarbejde.

For at opnå resultater skal konceptets dogmer overholdes, og der skal investeres den nødvendige tid og
energi i den lokale implementering af Branchepakker.
Når dogmerne følges, giver Branchepakker til gengæld
en markant mere effektiv beskæftigelsesindsats for alle
målgrupper af ledige borgere med behov for opkvalificering.

Branchepakker i Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune havde i 2015 en lav beskæftigelsesgrad for
integrationsborgere og besluttede sig derfor for at investere i
integrationsindsatsen, da der var udsigt til meget større antal nyankomne end
tidligere.

Olesen, sektionsleder i Silkeborg Kommune.

siger Maj-Britt Vejby

I Silkeborg har der været et vedvarende fokus på at tilpasse
Branchepakkekonceptet lokalt, involvere arbejdsmarkedets parter og at sikre, at
medarbejderne tog ejerskab for Branchepakker. Ifølge Maj-Britt Vejby Olesen er
det nødvendigt for at opnå de ønskede resultater:

siger Maj-Britt Vejby Olesen og
understreger, at det er en indsats, der betaler sig.

STYRKET VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE
Branchepakker giver mærkbart forbedret virksomhedssamarbejde. Det gør det, fordi der er tydelig
fokus på arbejdsgivernes krav og behov og konceptet sikrer grundig og meningsfuld opfølgning.
Virksomheder oplever, at Branchepakker giver markant
bedre forløb end almindelige virksomhedspraktikker.
Konkret ses forbedringen i form af:
• Introduktionsforløbet giver velforberedte, målret
tede borgere, der er motiverede for at arbejde i den
pågældende branche.
• Kvalifikationskort som værktøj sikrer tydelige, 		
meningsfulde krav til virksomheden og systematisk
opfølgning.
• De kommunale medarbejdere har bedre indblik
i vilkårene i de enkelte brancher og yder mere pro
fessionel og tilgængelig service.
• Branchepakker er velegnet som rekrutteringskanal,
da borgerne oplæres grundigt og effektivt i præcis
de opgaver, som virksomheden efterspørger.

”Det er lige præcis ensrettede
kvalifikationskort, der er brug for i
samarbejdet med jobcentre.
Det skaber en rød tråd i samarbejdet,
da jobcenteret får større kendskab til
virksomheden og branchen.
Kortene giver et overblik over
de opgaver, som vi løser i vores
daglige arbejde, og de sikrer, at alle
praktikker har et klart fokus på, at man
opkvalificerer med et mål for øje”
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TILPASSEDE FORLØB
Branchepakker skal tilpasses det lokale
arbejdsmarked og den kommunale organisation.
Branchepakker skal tilpasses det lokale arbejdsmarked,
ønskede målgrupper og den kommunale organisation.
Foreningen Nydansker tilbyder på baggrund af
erfaring fra 13 kommuner at give jer den nødvendige
rådgivning og support til at gøre Branchepakker til en
succes i jeres kommune.

KONKRET TILBYDER VI:

•

En arbejdsmarkedsanalyse, der giver jer ny viden om
jeres lokale arbejdsmarked og peger på brancher
med rekrutteringsbehov.

•

Udviklingsforløb for ledere og teamchefer, hvor vi
understøtter implementeringen og tilpasning af
konceptet i organisationen, herunder organiseringen
af det tværfaglige samarbejde omkring indsatsen.

•

Uddannelse af jeres kernemedarbejdere
i Branchepakkekonceptet og tilhørende
progressionsværktøjer.

•

Udvikling og tilpasning af kvalifikationskort i
samarbejde med relevante lokale virksomheder.
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VIL DU VIDE MERE?
Kontakt os gerne for yderligere information:
Foreningen Nydansker
Torben Møller-Hansen, direktør
tmh@foreningen-nydansker.dk
Mobil 20 12 92 72
Jes Vissing Tiedemann, projektleder
jt@foreningen-nydansker.dk
Mobil 50 53 35 15
www.foreningen-nydansker.dk

