
Social forankring og netværk

+

Jobsøgning 



Erfaringer og vidensdeling  
Hvordan bruger I netværk under sygdom?



• Lave nyt slide om netværk 

• Se Wikipeida ! 

• Socialt nedværk, Professionelle netværk, uformelle netværk. 



Netværking – at opbygge relationer i en 

given sammenhæng til andre mennesker

Ved at netværke kan du bl.a.:

• Opbygge og vedligeholde relationer
• Udnytte de kontakter, du allerede har
• Finde sparringspartnere
• Genfinde gamle kontakter
• Skabe bedre jobmuligheder



Netværk og velvære går
(ofte)  hånd i hånd

• Sammenhæng mellem social integration, socialt 
netværk, støtte, velvære og trivsel.
– jo bedre netværk – jo højere trivsel og velvære!

• Mennesket er et social flokdyr som trives bedst i 
fælleskaber, har brug for at ”høre hjemme” et sted og 
ikke mindst at være en del af noget.  



Aktivering af netværk

Under og efter sygdomsforløb



Netværks-mindmap!
Refleksions opgave side 13  

Tegn dit eget netværk som det ser ud nu 

- hvor møder jeg mit netværk?

Brug 5-10 minutter solo på opgaven



Fodboldholdet

Vuggestuen

Finansmand til barnedåb
Folkeskolen

Pædagog - studiekammerater 

Kollegaer fra 
Ringe Mor på Fyn

Os med hund

Mit netværk



Walk and talk

1. Skriv tre ting der fungerer godt i forhold til dit netværk 

samt tre ting der skal ændres på. 

2. Find refleksions partner og få respons. Hvilken forandring 

kan jeg lave som ville gøre en forskel? 



Pause



• Kender I nogle som har opnået sit mål?

• Hvordan fik de job?

Rollemodeller - uopfordret 

ansøgninger



Virksomhedspraktik



Udvidelse af 
beskæftigelsesperspektiv

Hvad kan jeg gøre af forarbejde i en jobsøgningsproces?! 



Personlige og faglige kompetencer



Cv som mindmap

Uddannelser

Personlighed

Job/ 
erhvervserfaring



Afdækning af jobmuligheder

• Arbejdsmarkedsbalancen.dk

• Jobbarometeret.dk

• Jobkompasset.dk 



http://arbejdsmarkedsbalancen.dk/

Hvor er der gode muligheder for mig?



https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/det-lokale-jobbarometer/rar-fyn/



Pause



Jobannoncen er fundet – hvad så ??
1. Læs annoncen grundig igennem  
2. Læs annoncen igen og markér vigtige sætninger
3. Skriv P for personlige kompetencer og F for faglige 
kompetencer – ved markerede sætninger
4. Find 3 overskrifter ud fra kompetencerne

• Eks. Struktureret, overblik og servicemindet
5. Brug de 3 overskrifter i ansøgningen og fyld ud. 

• Husk også at tilrette i CV – profilteksten. 



Den ”gode ansøgning”

-Hvad indeholder den?



7 gode CV råd

• Gør det overskueligt

• Husk foto

• Giv eksempler på dine kompetencer

• Det nyeste først

• Husk punktformer

• Skriv en profiltekst

• Google eventuelt CV – der findes forskellige måder at opbygge det på!



Eksempel på Skabelon



Tilfredhedsundersøgelse

https://response.questback.com/quickcareas/ud1mkhh2nd

https://response.questback.com/quickcareas/ud1mkhh2nd
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