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UDPLACERING OG OPFØLGNING PÅ PRAKTIK 
 
 

Hvad er udplacering i og opfølgning på virksomhedspraktik? 

Udplacering i og opfølgning på virksomhedspraktik er et tilbud til dig, som er visiteret til en virksomhedspraktik som 

et led til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

 

 

Afklaring af dine muligheder 

Formålet med dette forløb hos Quick Care er at styrke og afklare dine muligheder for at vende tilbage til arbejds-

markedet. Forløbet skal hjælpe dig tættere på beskæftigelse gennem en indsats, som går på tværs af dine forud-

sætninger, behov, ressourcer og helbredstilstand. 

Vores virksomhedskonsulenter har stor erfaring i at arbejde med komplekse problemstillinger. Fokus er på dine 

behov, og vi arbejder målrettet mod at få dig tættere på beskæftigelse. 

 

 

Fokus på arbejdsmarkedet 

Det er målsætningen, at du hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hele forløbet har fokus på, at 

du bevarer eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

 

Forløbets indhold 

Forløbet indledes med at Quick Cares virksomhedskonsulent sender din sagsbehandler en dato og tidspunkt for 

første møde, hvorefter du modtager tidspunkt for opstartssamtale. 

Samtalen består af: 

• En afdækning af dine kompetencer og ressourcer 

• Information om din tidligere beskæftigelse 

• Information om evt. uddannelse og generel baggrund 

• Eventuelt drøftelse af interesser, hobbyer, fritidsaktiviteter - for at sætte dette ift. beskæftigelse 

• Afdækning af dit netværk 

• Ønsker til praktiksted (samt samtale om, hvad der er realistisk ift. dine kvalifikationer og kompetencer) 

• Evt. skånehensyn 

Efter den første samtale begynder vi at udsøge en praktikplads. Vi forventer, at du også selv er aktiv og kontakter 

relevante virksomheder, hvor du kunne tænke dig at komme i praktik. Jo mere aktiv du selv er i udsøgningen og 

jo mere ejerskab du selv tager, des bedre kan du være medbestemmende ift. valg af sted. 

 

 

Når der er fundet en praktikplads til dig, så sørger virksomhedskonsulenten for at varetage de praktiske opgaver 

med etableringen af praktikken. Du indkaldes til samtale sammen med virksomhedskonsulenten og virksomhe-

den. Her har I en dialog om forløbets indhold, formål og eventuelle skånehensyn. 
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Der vil være løbende kontakt mellem dig og virksomhedskonsulenten under hele praktikforløbet, hvor I løbende 

evaluerer på, hvordan det går med praktikken. Hver tredje/fjerde uge vil der blive afholdt et statusmøde med del-

tagelse af dig, arbejdsgiveren og virksomhedskonsulenten. Såfremt der ses behov for hyppigere opfølgninger, vil 

dette blive arrangeret. Der er mulighed for løbende telefoniske opfølgninger. 

 

Forløbet afsluttes med et møde, hvor I evaluerer praktikforløbet i fællesskab og drøfter den videre plan. Virksom-

hedskonsulenten sender en afsluttende skrivelse til din sagsbehandler, således denne ud fra beskrivelsen kan tage 

stilling til, hvad der skal ske fremadrettet ift. vejen tilbage til arbejdsmarkedet. 

 

 

Mødested 

Når du skal møde til første samtale med virksomhedskonsulent er det i Quick Cares lokaler 

Lille Kolstrup 20, 6200 Aabenraa 

 

 

Mødepligt 

Der er mødepligt og Quick Care har ikke myndighed til at bevillige dig en fridag. Såfremt du skal fritages for 

deltagelse, skal det aftales med din sagsbehandler og efterfølgende meddeles til virksomhedskonsulenten. Virk-

somhedskonsulenten skal orienteres ved hver fraværsdag, og når du er startet op i praktikforløbet, skal praktik-

giver ligeledes orienteres. 

 

 

Kontaktoplysninger 

Find kontaktoplysninger via link: https://www.quickcare.dk/find-kontaktper-

son/aa/aabenraa/ 

Eller kontakt os på mailen:  aabenraa@quickcare.falck.dk 
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