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Case beskrivelser – 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 
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BESKRIVELSE AF CASE-PERSON Y 

 

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgeren har særdeles aktivt deltaget i aktiviteter udført af projektets ”Bygge- og udeteam”, hvor forskellige 
praktiske opgaver med vedligeholdelse af bylivshusene og forefaldende opgaver med at varetage 
bæredygtige projekter sammen med medarbejdere og 5 andre borgere. Opgaverne fra juni til november har 
bl.a. været; Rengøring af grønne områder, klargøre fundament til Klimacafe i Skæring,  aflevere materialer 
og haveaffald til genbrugsplads, bygge opbevaringsvogne til inventar, reparationer af borde-bænkesæt og 
andre møbler, oliering af dørpartier i Domen, byggeprojekter særligt omkring facadebeklædning, tekniske lyd 
og lys installationer, maleopgaver og vaske vinduer i Ø-Lab bylivshus, udskifte tag på det grønne bylivshus i 
Marselisborg, opsætte hylder, opstille og nedtage inventar til forskellige arrangementer i Domen, nedlægge 
fliser, Varemodtagelse og bistå ved transport af inventar, paller og materialer til forskellige projekter osv.… 

Borgeren har desuden deltaget i mindre kurser bl.a. Grønt Plante Kursus, hvor der både er konstrueret en 
række højbede og deltaget i undervisning i emner omkring fra Jord til Bord gennem flere kursusgange tilbudt 
på weekenddage og andre dage end praktikdage. Derefter pasning af højbede og planter. Borgeren har også 
deltaget i førstehjælpskursus. Kurser som borgeren har fået stort udbytte af. 

 

Borgeren er en kreativ og handy person, der desværre aldrig kom i gang med arbejdsmarkedet efter 
gymnasiet og som har gennem en del år været i flere forskellige praktikforløb og kommunale 
aktiveringstilbud. Borgeren vil forhåbentligt fremadrettet kunne påtage sig et ordinært job på måske halv tid 
og er dermed inden for projektets målgruppe. 

Borgeren er samtidigt en borger med misbrugs- og angstproblematikker, som har behov for en særlig indsats, 
i henhold til at etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder støtte og vejledning i at udvikle en 

rolleforståelse, mødestabilitet og selvstændig deltagelse i planlægningen af arbejdet.  

Borgeren er visiteret til projektet efter endt fysisk sygeperiode og særligt efter en pandemi, hvor det klart 
vurderes, at borgeren havde stort behov for at komme i gang med aktiviteter uden for hjemmet.  
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BESKRIVELSE AF RESULTATER – KORTSIGTET 

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF UDFORDRINGER/SUCCESKRITERIER 

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET 

 

 

 

 

 

ANDET 

 

Der er i skrivende stund stadig 5 uger tilbage af praktikperioden i RIM projektet for borgeren og her vil der 
være fokus på ny kommunal mentor og projektets efterværn samt på brobygning til nyt praktikforløb i 
konkrete virksomheder i samarbejde med virksomhedskonsulent for borgeren i 2022. 

Borgeren har ikke selv fundet nogle former for aktiviteter ud over projektdeltagelsen, men det er vores håb at 
vi kan motivere til frivillig deltagelse i projekter i forbindelse med Århus kommunes bylivshuse i fremtiden 

 

Der er umiddelbart ikke andre specifikke forhold, der er afgørende for borgerens situation, men det er 
bestemt ikke optimalt for borgeren, at der er flere udfordringer omkring misbrug og psykiske diagnoser som 
bl.a. nødvendiggør arbejdsmæssige skånehensyn ikke mindst på antal af timer, som i projektet har været ca. 
9-11 ugentlige timer og nødvendig motiverende mentorstøtte, som nu endeligt iværksættes for borgeren. 

 

Borgeren havde som udgangspunkt flere erfaringer og kompetencer inden praktikopstart i det praktiske 
team, som blev forstærket af deltagelse i projektets overskuelige team, konkrete synlige opgaver, den 
målrettede vejledning, tæt sidemandsoplæring, anerkendende pædagogik og borgerens egen positive 
imødekommenhed, som alt i alt har medvirket til et godt resultat og et positivt forløb for borgeren i projektet.                                                                                                                     
Borgeren er blevet mere bevidst om egne styrker og svagheder, og har helt sikkert oplevet en del 
succesoplevelser med særlige gode resultater; borgeren har fået dannet nye sociale netværk, målrettethed, 
forståelse for egne praktiske evner samt fået en bevidsthed om fremtidige muligheder.  Projektet fik etableret 
mulighed for socialt frikort som fremadrettet kan motivere borgeren til at søge noget ordinær beskæftigelse 
inden for bl.a. rengøring eller andet forefaldende arbejde. 

Borgeren har vist stor mødestabilitet, vist selvstændighed, håndelag, skabt mange nye gode relationer og nyt 
netværk, afprøvet mange funktioner og blevet motiveret til at finde nye veje til at skabe større livskvalitet, 
mere energi, og afklare forskellige nye kompetencer. Borgeren har gennemgået en personlig positiv udvikling, 
bl.a. blevet meget mere bevidst og positiv omkring de muligheder, som borgeren har fremadrettet inden for 
nye interesseområder.  

Borgeren er bestemt kommet tættere på arbejdsmarkedet, og der arbejdes konkret på en ny praktik i det nye 
år indenfor en virksomhed, der servicerer og udlejer materiel og værktøj.  En praktik der skal være med til at 
afklare om borgeren kan tilbydes ordinære timer samt skabe mulighed for uddannelse og generhvervelse af 
kørekort. 


