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Din sagsbehandlers kommentarer til dig
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Trin 3: Søg ind på uddannelse(r)
Det næste skridt er, at du skal søge ind på den eller de uddannelser, som du og din sagsbehandler
er blevet enige om.
Når du har søgt ind, har du mulighed for at logge ind på jobnet.dk og registrere, at du har gjort det.
Du skal sende oplysningen til din sagsbehandler inden:
Frist: Torsdag den 30. juni 2016
Sagsbehandler: Ane Amdi, Jobcenter Gladsaxe

Uddannelsesmål 1 - Receptionist, hotel
Uddannelsessted 1
Receptionist
Hotelskolen
Njalsgade 72
2300 København S
Ansøgningsfrist: 31-05-2016
1. studiedag: 01-08-2016

Du skal også være jobsøgende
Selvom dit fokus lige nu er uddannelse, skal du stadig være jobsøgende for at få dagpenge. Du
kan herunder se, hvad du skal gøre i forhold til din jobsøgning og de aktiviteter, du skal deltage i.
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Jobmål
Mål
Receptionist, hotel
Sagsbehandler: Ane Amdi, Jobcenter Gladsaxe

Aktiviteter på vej mod uddannelse og job
Jeg har pligt til at deltage i:
Læs bedre - dansk
Type:

Arbejdsmarkedsuddannelse

Startdato:

Mandag den 23. maj 2016

Slutdato:

Fredag den 17. juni 2016

Timer per uge:
Aftalt med:

Ane Asta Amdi

Afholdelsessted:

Metropol
Njalsgade 72 72
2300 København S

Udbyder:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S

Kontaktperson:

Anders Andersen

Forsørgelsestype:

Dagpenge

Beskrivelse:

Kurset indeholder primært praktisk træning i læsning og forståelse af
fagtekster.

Begrundelse:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Aftaler
Seneste aftale med jobcenter
Mødetitel:

Jobsamtale

Dato:

Fredag den 20. maj 2016

Tid:

Kl. 14:17
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Mødeform:

Personligt fremmøde

Mødedeltagere:

STAR - Vibeke Engstrøm, Jobcenter

Indhold af mødet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Seneste aftale med a-kasse
Mødetitel:

CV samtale

Dato:

Fredag den 20. maj 2016

Tid:

Kl. 14:04

Mødeform:

Personligt fremmøde

Mødedeltagere:

STAR - Vibeke Engstrøm, A-kasse

Indhold af mødet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Krav til jobsøgning (A-kasse)
Jeg skal primært søge inden for disse jobområder
•

Bygge og anlæg

Jeg skal primært søge disse steder
•

Hovedstaden

Øvrige forventninger til jobsøgning
Du skal også søge inden for andre fagområder.
Sagsbehandler: Ane Asta Amdi, 3F

Vejledning
Du får en indsats i jobcenteret og derfor også ”Min Plan”, som du laver i samarbejde med dit
jobcenter. Den beskriver, hvordan dine muligheder for at få et job kan blive bedre og giver dig et
overblik over dine konkrete mål, og de tilbud og aktiviteter, du skal deltage i.
Hvis du har spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter.
”Min Plan” - dine rettigheder og pligter
”Min Plan” påbegyndes under din første samtale i a-kassen. ”Min Plan” gøres færdig og revideres
løbende i jobcenteret.
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”Min Plan” beskriver dine job- og uddannelsesmål og aktiviteter. Aktiviteter er tilbud, test og andre
aktiviteter, som du skal deltage i, så længe du er ledig.
Tilbud kan være vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, nytteindsats og ansættelse med
løntilskud. Tilbud om nytteindsats kan kun gives som rådighedsafprøvende tilbud. Dit jobcenter kan
give rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt du har den
fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen.
I ”Min Plan” kan du desuden se de aftaler, du har indgået med jobcenteret og a-kassen.
Hvis du har spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter.
Aktiviteter du skal deltage i
Jobcenteret har vurderet, at du kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår, og du er
derfor blevet pålagt inden for en fastsat frist at komme med forslag til en eller flere relevante
studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, som du kan søge optagelse på.
Uddannelsespålægget fremgår af ”Min Plan”
I og med du har et uddannelsespålæg skal ”Min Plan” også indeholde dine uddannelsesmål og frist
for uddannelsespålæggets trin.
Du skal overholde ”Min Plan” og har pligt til at deltage i de aktiviteter, som fremgår af planen. Det
betyder, at du skal overholde fristerne for uddannelsespålægget og deltage i eventuelle aktiviteter.
Hvis du ikke overholder uddannelsespålægget eller afslår, ophører eller udebliver fra aktiviteterne,
kan det få betydning for din ret til dagpenge.
Jobcenteret skal orientere din a-kasse, hvis du ikke deltager.
I perioden hvor du er pålagt en frist til at komme med forslag til en uddannelse, som du kan søge
ind på, samt hvis du deltager i aktiviteter, får du dagpenge, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne
for at modtage dagpenge. Hvis du er i et job med løntilskud, får du løn af din arbejdsgiver.
Husk
I perioden, hvor du er pålagt en frist til at komme med forslag til en uddannelse, som du kan søge
ind på, og eventuelt deltager i aktiviteter, skal du stadig:


være tilmeldt Jobnet som ledig



tjekke jobforslag på ”Min side” mindst hver 7. dag



vedligeholde dit CV på Jobnet



søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med jobcenteret og a-kassen
om din jobsøgning



løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet



stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job

Dit jobcenter kan i særlige tilfælde fravige betingelserne om, at du skal stå aktivt til rådighed for
arbejdsmarkedet.
Aftaler
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Du skal overholder de aftaler, du har indgået med jobcenteret og din a-kasse. Hvis ikke du
overholder dem, kan det få betydning for din ret til dagpenge.
Krav til jobsøgning
Denne vejledning er til dig som har en ”Krav til jobsøgning”
I ”Krav til jobsøgning” beskrives de krav til din jobsøgning, som er fastsat af din a-kasse. Det er
blandt andet, hvilke fagområder du primært skal søge arbejde indenfor, samt hvilket geografisk
område du skal søge inden for.
A-kassen vil løbende vurdere, om du har været aktiv jobsøgende. A-kassens vurdering sker med
udgangspunkt i ”Krav til jobsøgning”, de jobsøgningsaktiviteter, som du har registreret i joblog, de
jobansøgninger, som du har uploadet i joblog og eventuelle aftaler om jobsøgning, som fremgår af
”Min Plan”.
Reglerne for ”Min Plan”
Reglerne om ”Min Plan” fremgår af kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og det
tilhørende kapitel 6 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Du kan se mere om reglerne for ”Min Plan” på www.retsinfo.dk.
Klagemulighed
Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelse om en aktivitet eller indholdet i dit uddannelsespålæg
i ”Min Plan”, skal du gøre det inden 4 uger. 4-ugers-fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du kan se
aktiviteten eller indholdet i uddannelsespålægget i ”Min Plan”.
Du skal klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse,
sendes din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.
Hvis planen er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, skal du klage til denne aktør,
som genvurderer sagen. Hvis anden aktør fastholder sin afgørelse, sender anden aktør klagen
videre til jobcenteret.
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