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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 
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BESKRIVELSE AF CASE-PERSON X  

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE I PROJEKTET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 

MX blev visiteret til projektet – først i byggeteamet. Det viste sig hurtigt ikke at være et godt match, 

hvorefter MX kom med i cafeteamet.  

MX havde været uden for arbejdsmarkedet længe. Han led af søvnløshed og havde et hashmisbrug, han dog 

selv mente var under kontrol.  

MX havde flere mere eller mindre vellykkede forsøg på uddannelse og arbejde bag sig.  

MX havde en halv aftale med en bekendt, om at kunne blive tjener i hans pizzeria. Han var meget opsat på, 

at han ville skulle kunne forsørge sig selv.  

Han skulle bare lige have et ekstra skub. Derfor passede det fint med nogle måneder i projektet.  

Her beskrives, 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? 

 

Cafearbejde, servicearbejde, lettere caferengøring, kaffebrygning 

 

Fra slut maj til august.  
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BESKRIVELSE AF RESULTATER – KORTSIGTET 

 

 

 

BESKRIVELSE AF UDFORDRINER/SUCCESKRITERIER 

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF RESULTATER - LANGSIGTET 

Her beskrives, så konkret som muligt, de faktorer, som efter jeres 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? 
MX oplevede et rart og anerkendende miljø, hvilket havde den positive effekt, han kunne åbne op og ærligt 
finde ud af, hvilken slags hjælp han havde brug for.  

Hvilke årsager var medvirkende til at case-personen fik mindre positive effekter ud af projektdeltagelse? 
MX havde en urealistisk forståelse af egne evner i begyndelsen. Styret af et enormt ønske, om han kunne 
klare sig selv i et fuldtids tjenerjob.  
I projektet har koordinatorerne både skulle skubbe i en retning, give borgerne mere arbejdstid og ansvar. Og 
indimellem har vi skulle få borgerne til at få et realistisk billede af, hvad der muligt.  

 

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 deltage 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? 
Nej. MX blev desværre sygemeldt og måtte stoppe.  

Gennemgik case-personen en personlig udvikling grundet projektdeltagelse? 
MX blev i sin tid i projektet endnu mere klar over sine udfordringer og begrænsninger.  
I de første vagter kom MX veloplagt og til tiden, men derefter begyndte det at smuldre. Han kom for sendt 
eller meldte sig syg. Og til sidst blev han helt sygemeldt. 
MX blev klar over, at han havde brug for en helt anden slags hjælp, før han kunne komme videre med sit liv. 
En hjælp, han ikke havde været bevidst om, at havde brug for. Og nu kunne begynde at få. MXs deltagelse i 
projektet første ikke direkte til et job, men det første til den rette hjælp, så han på sigt er endnu tættere på 
arbejdsmarkedet. 
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ANDET 

 

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 situationen et stykke tid efter projektdeltagelse? 
MX gik i gang med en mere dyb personlig udvikling og redegørelse i et andet regi.  

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

Vides ikke. 

 

 Er der resultater eller specifikke forhold, der var afgørende for case-personens situation, der ikke er beskrevet 
i det ovenstående? 

 


