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Dine muligheder, rettigheder og pligter
Kontaktforløb:

Inden for de første 26 uger: samtaler hver 4. uge.
Efter 26 ugers ledighed: Samtale efter behov eller
minimum hver 13. uge. Samtalerne tager
udgangspunkt i den ABC jobstrategi, du udarbejder
sammen med Jobhuset og A-kassen.

A-kasse samtaler:

Din A-kasse kan deltage i en fællessamtale ved
følgende samtaler:
Den 2., 5. eller 6. samtale samt samtale ved 16 mdrs.
ledighed
Vigtigt: Informer Jobhuset, hvis du ønsker at
fravælge a-kassens deltagelse. (Drøft fra- eller
tilvalg med din A-kasse eller Jobcenteret).

Tilskud til befordring ved
samtaler:

 Til ordinært job eller ansættelse i job med
løntilskud
 Transporttid: Mere end 3 timer - tur/retur
 Tilskud: Billigste offentlige transportmiddel udregnes jf. www.rejseplanen.dk
 Dokumentation:
 Indkaldelse til samtalen
 Kvitteringer for rejsen
Ansøgningsskema: Henvend dig i sekretariatet i
lokale 007, Jobhuset

Aktiviteter i forløbet:

Er du under 30 år – aktivitet senest ved 13 ugers
ledighed
Er du imellem 30 og 50 år – aktivitet ved 13 ugers
ledighed
Er du over 50 år – aktivitet senest ved 13 ugers
ledighed

Arbejde – deltid:

Minimum 20 timer om ugen:
Der kan aftales fritagelse for pligt til aktivitet.
Mindre end 20 timer om ugen:
Ved ret og pligt til aktivitet skal der fortsat laves aftale
omkring et aktivitetstilbud.

Arbejde - fuld tid:

Fuldtid 37 timer om ugen:
6 uger før start kan der søges om fritagelse for pligten
til aktivitet.
Bemærk – spørgsmål vedr. din jobsøgningsforpligtelse
skal altid rettes til A-kassen.

Arbejde - midlertidigt:

Arbejde på 14 dage eller derunder - kan meddeles
via ”Mit fravær” på www.jobnet.dk.

Barsel:

6 uger før forventet barsel kan der søges om fritagelse
for pligten til aktiviteter.
Bemærk – spørgsmål vedr. din jobsøgningsforpligtelse
skal altid rettes til A-kassen.

Bookning af møder:

Du skal selv booke dine møder på www.jobnet.dk
 Husk at du automatisk afmeldes, hvis fristen
overskrides.

Din ”Plan”:

Inden du starter i et aftalt aktivitetstilbud, udarbejder
Jobhuset din ”Plan”, som du skal kvittere for på
www.jobnet.dk

Efterløn/pension:

6 uger før datoen for efterløn eller pension kan der
søges om fritagelse for pligten til aktivitet.
Bemærk – du skal fortsat være aktiv jobsøgende samt
tjekke jobforslag.

Ferie:

Ferie skal meddeles via ”Mit fravær” på
www.jobnet.dk - er der mindre end 14 dage til feriens
start – kontakt din kontaktperson. Ferie kan som
udgangspunkt IKKE afholdes hvis der er planlagt en
konkret aktivitet i samme periode.

Joblog:

Du skal registrere din jobsøgning i Joblog på
www.jobnet.dk
I din Joblog kan du:
 Organisere og målrette din jobsøgning – evt.
tilføje netværksmøder
 Overføre aktuelle stillinger fra jobnets
jobdatabase til loggen.
 Uploade dit CV og ansøgning, som
udgangspunkt for en dialog om disse.
Din Joblog deles med din jobcenterrådgiver og a-kasse
ved kontaktsamtaler.

Sygdom:

Sygemeldingen skal meddeles via ”Mit fravær” på
www.jobnet.dk
Vigtigt: HUSK at raskmelde dig igen.
Er du på kursus - kontakt også kursusstedet.
Er du i en ansættelse med løntilskud – kontakt også
arbejdsgiver.

Rotationsvikar:

Vikar for fastansat medarbejder, der er i
uddannelse.
 Du skal have 6 måneders ledighed – ansættelse
som vikar kan max. være i 6 mdr.
 Du optjener ikke timer – dagpengeperiode står
på standby

 Du forbruger af referenceperioden på 3 år
Spørgsmål angående
dagpengeregler/referenceperiode: Spørg din akasse
Find rotationsvikariater på www.jobnet.dk
 Kontakt Helle Bonde (99315220/hebojobcenter@aalborg.dk) for dokumentation om din
ret til rotationsjob.
Voksenlærlingeordningen:

Alderskrav: 25 år ved uddannelsens påbegyndelse
Se mere om ordningen på www.star.dk eller kontakt
Jobhuset.

6 ugers jobrettet
uddannelse med
dagpenge:

Tvivl – spørg a-kassen

Realkompetencevurdering:

 Mulighed for ufaglærte over 30 år
 Vurdering af din viden, færdigheder og
kompetencer
 Få papir på de kvalifikationer du har opnået
gennem dit arbejdsliv

Virksomhedspraktik (fra 1.
ledighedsdag):

I private og offentlige virksomheder
 Spørg din kontaktperson om muligheder
Ansøgning foregår via vitas.bm.dk

Offentlig ansættelse med
løntilskud (kræver 26
ugers ledighed):

 Spørg din kontaktperson om mulige
løntilskudsjob
Ansøgning foregår via vitas.bm.dk

Privat ansættelse med
løntilskud (kræver 26
ugers ledighed):

Ansøgning foregår via vitas.bm.dk

Jobsøgnings-forløb:

Jobhuset tilmelder dig – Spørg din rådgiver om
udbydere.
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