
Casebeskrivelser – skabelon 

Introduktion  

Rummelig imidt arbejder for at få midtjyske borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i job. 

Selvom dette er vores overordnede mål, kan de indsatser og aktiviteter, der er udviklet under 

Rummelig imidt, ligeledes føre andre positive effekter med sig end blot beskæftigelse.  

 

Nedenstående case-beskrivelses skabelon er udfærdiget med henblik på at indfange og beskrive 

diversiteten i de resultater, jeres projekt har opnået for forskellige borgere. I bedes derfor udfylde fire 

stk. skabeloner for fire forskellige borgere, der har været en del af jeres projekt. Her er det meningen, 

at I skal finde fire så forskellige case-personer som muligt, hvorfor det ikke nødvendigvis bør være fire 

borgere, som har opnået beskæftigelse efter projektdeltagelse.  

 

Case-beskrivelserne skal bidrage til den fortælling og de resultater, der ligger uden for de officielle 

måltal og skal ligeledes bidrage til forståelse af, at initiativer og indsatser kan have forskellige 

effekter på forskellige borgere af forskellige årsager. Case-beskrivelserne skal forsøge at belyse, 

hvordan og hvorfor projektdeltagelsen havde positive effekter for nogle borgere og hvorfor andre 

borgere muligvis havde udfordringer, der medførte, at projektdeltagelsen havde mindre positive 

resultater.  

 

Skemaet udfyldes så konkret og fyldestgørende som muligt, og alle case-personer holdes anonymt, 

hvorfor disse ikke bør angives ved navn. 

 

/Rummelig imidt 

 

 

 

 

 

 



BESKRIVELSE AF CASE-PERSON X  

 

Her beskrives case-person X og dennes forhold til målgruppen.  

Hvad er case-person for en type borger? 

Hvordan passer person X med den opstillede målgruppe for projektet? 

Hvorfor og hvordan er person X visiteret til deltagelse i projektet? 

Borgeren blev visiteret i efteråret 2020 og var i Domen ganske kort, hvorefter Domen lukkede ned 

på grund af Covid19. Grundet stress havde borgeren været uden for arbejdsmarkedet og var derfor 

visiteret til praktik i Domen. Borgeren genoptog siden praktik med henblik på flexjobafklaring, da 

Domen genåbnede i maj 2021. Borgerens uddannelsesmæssige baggrund var en påbegyndt, men 

ikke fuldendt, universitetsuddannelse. Borgeren havde arbejdserfaring inden for blandt andet 

lagerarbejde, SFO og pladebutik. Borgeren har grundet stresstilstand og en OCD-diagnose været væk 

fra arbejdsmarkedet før borgeren kom i Domen. Borgeren har haft brug for skånehensyn. Borgeren 

har kun haft tre timers vagter i alt 9-10 timer i ugen. Borgeren er rolig, pligtopfyldende og har været 

god at samarbejde med for andre borgere i projektet.  

 

 

 

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET 



 

Her beskrive, så konkret som muligt, de aktiviteter case-personen har deltaget i.  

Hvilke forløb har case-personen været igennem? 

I hvor lang en tidsperiode? 

Hvilke konkrete aktiviteter/materialer/virksomhedspraktikker er blevet tilbud case-personen? 

Hvad var begrundelserne for, at det netop var disse aktiviteter case-personen skulle igennem? 

Borgeren har været tilknyttet caféteamet, og har i den forbindelse lavet caféarbejde, som primært 

har bestået af at servicere kunder, lettere rengøring og kaffebrygning, hvor borgeren tog et lille 

baristakursus. Det har også været en del af jobbet at modtaget bestilte varer, sætte dem på plads på 

lageret samt fylde baren op, hvilket kræver et overblik. Borgeren har betjent kasseapparat. Borgeren 

har haft vagter på flere forskellige tidspunkt og har kunnet overkomme denne fleksibilitet. Udover 

baristakursus deltog borgeren i plantekurset “fra jord til bord”. Disse aktiviteter skete primært i 

tidsperioden maj 2021 til august 2021, hvor borgeren fik en flexjobafklaring og kort efter fik en 

flexjobpraktik i en kaffebar.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF RESULTATER – KORTSIGTET 

 

Her beskrives, så konkret som muligt, de resultater case-personen fik ud af at være en del af 
projektet. Dette kan være alle steder, hvor deltageren i projektet har været med til at skabe 
progression i case-personens situation. Her tages der udgangspunkt i de resultater, der kan ses lige 
efter endt projektdeltagelse.  

Kom case-personen tættere på arbejdsmarkedet? 

Borgeren kom i flexjobpraktik på en kaffebar og har skabt kontakt til andre virksomheder, hvor et 
flexjob ikke er umuligt.  

Gennemgik case-personen en personlig udvikling grundet projektdeltagelse? 



Fik mere tro på sig selv. I begyndelse var borgeren mere tilbageholdende, meget grundig – men 
tilbageholdende. Hurtigt faldt borgeren til og blomstrende. Borgeren blev en meget vellidt og dygtig 
medarbejder.  

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER 

 

Her beskrives, så konkret som muligt, de faktorer, som efter deres opfattelse var medvirkende til 

resultaterne for lige netop denne case-person. Var der dele af projektet, som virkede særligt godt for 

case-person X, eller var der udfordringer, der i projektet ikke blev taget hånd om, som muligvis er 

grunden til at vedkommende fik andet udbytte af projektet end forventet? 

Hvad virkede særlig godt for case-personen? 

Det var særligt godt for borgeren at få en fast baser i Domen i et rart og anerkendende miljø. Det har 

været godt for borgeren, at der har været efterværn. Det har borgeren brugt til at blive vejledt i 

jobsøgning og til at sparre.  

Hvilke årsager var medvirkende til at case-personen fik mindre positive effekter ud af 

projektdeltagelse? 

I begyndelsen var der noget forvirring omkring vagtplanen. Det skabte en vis usikkerhed. Borgeren 

deltog i et hygiejnekursus, der viste sig at være en alt for stor mundfuld. Borgeren måtte forlade 

kurset efter halvanden time.  

 

 

 

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET 



 

 

Her beskrives, hvis muligt, de resultater, der er opnået efter endt projektdeltagelse. Her med henblik 

på resultater, der muligvis er opnået et stykke tid efter endt projektperiode.  

Har I kendskab til case-personens situation et stykke tid efter projektdeltagelse? 

Har case-personen selv fundet job eller andet uden for projektdeltagelse? 

Borgeren fandt selv flexjob i en kaffebar. Det har vist sig ikke at være et godt sted, da det ikke har 

kunnet tage de fornødne skånehensyn og heller ikke var et rart arbejdsmiljø. Vagterne har været for 

lange og arbejdsgiveren nedladende. Borgeren søger flexjob et andet sted, hvor der er flere 

mennesker. Borgeren har kontakt til flere steder.  

 

 

ANDET 

 

 


