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Aktivitetsskema – pr. 14.03.2022 

 

Individuelle samtaler planlægges med kontaktperson og kan finde sted alle hverdage mellem 08.00-16.00. 

Der er indlagt små pauser løbende mellem de forskellige undervisningsmoduler 

Såfremt der etableres virksomhedsbesøg, vil dette være i tidsrummet 08.00-16.00, men vil kunne erstatte andreplanlagte aktiviteter i skemaet 

 

 

Vi ser frem til at have dig i forløb hos os og vil glæde os til at hjælpe dig videre! Vi tror på, at alle har ret til et godt arbejdsliv 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.00 – 08.30  

08.00 – 10.00 
Jobklub / 
Træning 

08.15 – 09.15 
Psykisk 

Mestring 

  
08.00 – 10.00 

Træning 

   
08.00 – 10.00 

Jobklub / Træning 
08.30 – 09.00    

09.00 – 09.30 09.00 – 10.00 
Walk & Talk 

09.00 – 10.00 
Yoga 

09.00 – 10.00 
Mental Fitness 

 
09.30 – 10.00 09.30 – 10.30 

Mental Fit-
ness 10.00 – 10.30  10.00 – 11.00 

Jobrettet un-
dervisning - 

branchekendskab 

 
10.00 – 11.00 

Hverdagsmestring 
 

 
10.00 - 11.00 

Smertehåndtering 

 
10.00 - 11.30 

Walk & Talk + afspænd-
ing 

10.30 – 11.00  
 
 

10.30 – 12.00 
Jobrettet undervisning 
Jobnet CV - jobportaler 

11.00 – 11.30  
11.00 – 12.00 
Afspænding & 
mindfulness 

 
11.00 - 12.00 
Jobrettet un-

dervisning i fx. 
jobsamtale 

 
 

 
11.00 – 12.00 

Afspænding & mindful-
ness 

11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 
Mave/ryg 
træning - 

online 

11.30 – 12.15 
Pause + egen jobsøgning 

/ andre opgaver 

12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 
Jobrettet undervisning - joblog 

 
12.15 -13.45 
Jobrettet un-

dervisning 

 
12.15 – 13.45 

Jobrettet undervisning 

 
12.15 – 13.45 

Jobrettet undervisning 

12.15 – 13.00 
Funktionel træning 

online 12.30 – 13.00   

13.00 – 13.45   13.00 – 13.30 
Funktionel træning 

online 
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Uddybende beskrivelse af aktiviteterne 

Formålet med tilbuddet i Falck Quick Care er, at bringe dig i eller nærmere beskæftigelse. Vi tilbyder et ugeskema med aktivitet alle hverdage, hvor der 

veksles mellem jobrettet undervisning samt andre sundhedsmæssige aktiviteter. 

Alle aktivitererne er med et beskæftigelsesrettet fokus, hvorfor du således skal forvente at vores underviser samt konsulenter opkvalificerer dig på det 

fysiske og mentale plan og derigennem forholder dig til dine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. Vi ønsker at du deltager på så mange 

forskellige hold/aktiviteter som muligt således dit udbytte af forløbet bliver stort. Det er din konsulent og jobrådgiver, der fastsætter dit fremmøde. 

 

Vi kan hjælpe dig med at komme til samtale med din eventuelt kommende arbejdsgiver og vi oplever, at mange arbejdsgivere er meget interesserede 

i at tage kandidater til samtale, som har deltaget i forløb hos os, da dette blandt andet kan sikre; 

✓ Et godt personligheds- og kompetencematch 

✓ Du er bevidst om dine kompetencer, styrker og opmærksomheder ift. arbejdsmarkedet 

✓ Du er mødestabil og har sammen med din konsulent gjort dig tanker om, hvor du ønsker at arbejde – samt hvorfor 

 

Jobrettet undervisning samt walk & talk: 

Formålet med disse aktiviteter kan blandt andet være, at: 

✓ Øge kendskabet til lokalområdet gennem gåture. Virksomhederne vi møder, kan vi besøge eller skrive virksomhedsnavnet ned. I den 

efterfølgende undervisning udvides branchekendskabet mhp. bevidsthed om opgaver, arbejdstider, vilkår, muligheder 

✓ Netværke med andre ledige og igennem deres netværk eventuelt finde din kommende arbejdsgiver 

✓ Udarbejde ansøgningsmateriale og opnå viden omkring arbejdsmarkedets tendenser 

 

Fysisk træning, yoga, afspænding- og mindfulness, mestring & mental fitness: 

Formålet med disse aktiviteter er, at du f.eks.: 

✓ Opnår en større forståelse for din fysiske kunnen og får redskaber til at finde teknikker til at mestre eventuelle fysiske udfordringer. Herved at 

kunne finde relevante og gode brancheområder, hvor du kan mestre opgaverne 

✓ Bliver klogere på dig selv og opnår mestringsteknikker til bl.a. at finde en indre ro og kunne passe på dig selv samtidig med at indgå på 

arbejdsmarkedet 

✓ Styrker din koordination og koncentration gennem øvelser i mental fitness 

✓ Arbejder med din sundhed, søvn, livsstil for at blive den bedste udgave af dig selv 

✓ Bliver en del af et socialt fællesskab, hvor der er plads til grin, samtaler og vidensdeling 


