
Borgerdialogmøde

I Fredericia skaber vi arbejdsfællesskabet 
sammen

7. september 2020, kl. 17:00 – 19:30 i Panorama Biograferne i Fredericia

Formål

I sensommeren er Social- og Beskæftigelsesudvalget vært for endnu et borgerdialogmøde om beskæftigelse 
og Fredericia Jobcenter. På mødet vil der være fokus på de otte analyser af jobcentret, som blev lavet hen 
over efteråret 2018 og frem til august 2019. Der kom 80 anbefalinger ud af analyserne, som Jobcentret er i 
fuld gang med at omsætte til virkelighed, og det arbejde bliver præsenteret for alle interesserede. 

Deltagerne skal have et indtryk af, hvor arbejdet er, og hvor langt vi sammen er nået. Der skal berettes om, 
hvor vi kom fra, og hvor vi nu er på vej hen. 

Borgermødet er det tredje og sidste i en række af møder, og har til hensigt at skabe åbenhed, sikre et godt 
informationsniveau samt garantere inddragelse af borgere, ansatte og andre med interesse i 
beskæftigelsesområdet. 

Udvalgets rolle

1. At understøtte formidlingen af visionerne ’Et menneskeligt Jobcenter’, ’Flere skal med i fællesskabet’ 
og ’Virksomhedsservice i Verdensklasse’.

2. Udvalget sidder på forreste række og har mulighed for at deltage i dialogen ved at markerer, under 
’Film, oplæg og dialog om de gode forandringer’, når de gerne vil respondere på et spørgsmål eller 
en udtalelse fra en af deltagerne. 

3. Peder Tind indleder mødet.
4. John Nyborg afslutter mødet.

Deltagernes rolle

Aftenens deltagere kan komme med input og kommentarer til hvordan Fredericia Jobcenter bliver endnu 
bedre til det gode, 

Aftenens program

Tid Overskrift Indhold Ansvarlig
17:00 – 
17:10

Velkomst En velkomst der sætter rammen for, hvad det var vi 
kom fra og hvor vi sammen er i dag.

Peder Tind



17:10 – 
18:00

Film, oplæg og 
dialog om det 
menneskelige 
jobcenter og 
de gode 
forandringer

Fire emner om de gode forandringer og hvordan man 
kan forvente at blive mødt på jobcenteret i dag. Dette 
introduceres via præsentation, oplæg og små film.

1. Hvordan kan de ledige mærke forandringerne 
 FILM: SKAL PRODUCERES (Sanela)
 FLIM: med Charlotte og Fredericia Shipping, 

produceret af Fredericia Kommune

2. Hvordan kan virksomhederne mærke forandringerne
 FILM: Max Weishaupt, produceret af STAR

3. Hvordan kan samarbejdspartnerne mærke 
forandringerne

 FILM: SKAL PRODUCERES (Sanela)

4. Hvordan kan medarbejderne mærke forandringerne
 FILM: SKAL PRODUCERES (Sanela)

Sanela sørger 
for 
præsentation, 
oplæg og dialog

Louise sørger 
for at starte 
film, styrer 
mikrofoner og 
dialog

Udvalget 
markerer hvis 
de ønsker at 
respondere på 
en refleksion fra 
deltagerne

Deltagerne 
markerer hvis 
de har 
input/spørgsmål 
eller 
refleksioner

18:00 – 
18:30

Sandwich og 
vand

I cafeen serveres der sandwich og vand Louise

18:30 – 
18:55

’Et mere 
rummeligt 
arbejdsmarked
’

Oplæg om et mere rummeligt arbejdsmarked og 
hvordan hjælper vi mennesker med 
funktionsnedsættelser i job. 

 FILM: Fra udsat til ansat, Strategi for Udsathed

Annette Graver 
Thomsen

18:55 – 
19:15 

’Flere i Job’ Oplæg om virksomhedsservice i verdensklasse
- Hvordan samarbejdet med virksomhederne får 

flere i job
- Initiativer som understøtter gode jobmatch og 

jobformidling

 FILM: Måske?

Trine Maria 
Nielsen

19:15 – 
19:20

Hvad byder 
fremtiden på i 
jobcenteret

Opsamling Sanela

19:20 – 
19:30

Afrunding og 
tak for i aften

Et kort overblik over hvad Social- og 
Beskæftigelsesudvalget tager med sig fra aftenen

John Nyborg
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