
Bylivsjob i Domen og de forenede Bydelshuse  
 
 
 
Hvem 

• Sociale Forhold og Beskæftigelse 
• Borgmesterens Afdeling  
• Rummelig I Midt, Fond 
• Ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet (minimum 30) 

• Andre magistratsafdelinger, virksomheder, samarbejdspartnere m.fl. efter interesse 
og muligheder 

 
 
Ambition og mål: 
Udvikle nyt samarbejde der bringer ledige, kommune og virksomheder sammen om job og 

beskæftigelse.  

Benytte Domen og De forenede bydelshuse som udviklingsbane for ledige. 
På den korte bane hjælpe minimum 30 ledige borgere i job i offentlige og private 
virksomheder inden udgangen af 2021. 
På den lange bane have en afprøvet og effektiv metode til beskæftigelse inden for 
virksomheder, der har fokus på cirkulær økonomi og bæredygtighed. 
 

 
Rammen om projekt bylivsjob 
Vi bruger Domen og bydelshusenes inkluderende miljøer, aktiviteter og rammer til at skabe 
kvalificering og kompetenceudvikling der fører til jobs i offentlige og private virksomheder. 
Og gerne virksomheder, der har fokus på cirkulær Økonomi, bæredygtighed og 
medborgerskab.  
 

 
Om Domen og De forenede Bydelshuse 
De Forenede Bylivshuse understøtter implementeringen af medborgerskabspolitikken, som 
byrådet besluttede 9. marts 2016. Med de Forenede Bylivshuse skaber Aarhus en helt ny 

ramme og platform for fællesskab, samarbejde, netværk og (by)udvikling lokalt og på tværs 
af lokalområdet.  
 

Fokus i projekt bylivsjob 
Projekt Bylivsjob er primært knyttet til café, Folkekøkken og kantine.  

I kvalificeringsforløbet lægges der vægt på, at den ledige både opdyrker praktiske og 
videnbaserede kompetencer indenfor café, kantine, fællesspisning og den grønne omstilling.  
 
Dette særlige fokus skal blandt andet bidrage til, at gøre den ledige interessant i forhold til 
arbejdspladser, der ønsker at fremme medborgerskab og grøn omstilling.  
 

Deltagerens kvalificeringsforløb og grønne profil kan tilrettelægges individuelt så deltageren 
får de bedste forudsætninger for at matche konkrete virksomheder, opgaver - og aller helst 
drømmejobbet.  
 
 
Samarbejde og støtte 

I Domens café er der tilknyttet faste medarbejdere, som skal oplære og støtte de ledige i 

deres vej ind på arbejdsmarkedet. Ud over den daglige kontakt, oplæring og støtte, så 
bringer Domens medarbejdere også netværk og øvrige bydelshuse i spil for at bygge bro og 
udvide mulighederne for jobs.  
 
Domen og Bydelshusene arbejder tæt sammen med beskæftigelsesforvaltningen om dette 
bylivsjob-initiativ. Og det er også beskæftigelsesforvaltningen, der har viden om og kontakt 
til virksomheder med relevante jobåbninger.  

 



 
Eksempler på et individuelt tilrettelagt forløb i projekt bylivsjob 

 
 
Eksempler på temaer der kan indgå i det individuelle bylivsjob-forløb er:  
 

● Cafédrift, med fokus på økologi, sæson, indkøb, optælling, ejekontrol osv.  

● Bæredygtigt miljø, design og spisefaciliteter (stemningsskabende indretning) 
● Have og højbede, dyrkning, råvarer, urter mv. ude og inde. 
● Formidling (præsentation af menu, Domen, medborgerskab, mv.) 
● Fællesskabende aktiviteter, hvor mad kan være en anledning – fx Folkekøkken-

fællesspisning 
● Viden om allergener mv.  

 
 
Efterværn 
Når det individuelle kvalificeringsforløb er slut kan deltageren fortsætte med at have 

tilknytning til Domen og bylivshusene. Det kan være via mentorsamtaler, opfølgende forløb, 
medlem af Domens Venner og netværk. Dette uanset om deltageren er kommet i job eller 
fortsat er ledig. Længden af denne type efterværn vil blive tilrettelagt individuelt. 
 

 
Kontaktpersoner 
Birthe Borgensgaard Andersen, Center for Kontanthjælp mob. 4187 4355  
Anne Marie Frederiksen, Fagligt Sekretariat, MSB mob. 41856068  
Tine Holm Mathiasen, Innovation og Medborgerskab mob. 51576604 
 
 
Links 
https://domen.aarhus.dk/ 
https://nyeveje.aarhus.dk/nye-veje-til-velfaerd-og-vaekst/medborgerskab/de-forenede-
bylivshuse/ 
Facebook søg på Domen 
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