
Sidste Nyt - Februar 2015

Vi er glade i Fleksjobber Netværket endelig at kunne præsentere vores helt nye nyhedsbrev, 

som vi har valgt at kalde Sidste Nyt. I skrivende stund forventer vi at sende Sidste Nyt ud til vore 

læsere 3-4 gange årligt. Skulle der ind imellem ske tiltag eller udvikling i Fleksjobber Netværket, vil 

vil naturligvis informere jer om dette.

I Sidste Nyt kan du forvente at læse om

• Nye arrangementer og events

• Resumé af nye artikler fra hjemmesiden

• Links og resumé af spændende indlæg fra Fleksjobber Netværkets LinkedIn gruppe

• Spændende artikler fra Fleksjob - Netværk for fragfolk

• Sidste Nyt med Dagens Anbefaling

Premiere på Fest for Fleksjobbere

Af Jytte Kaagård, medlem af Fleksjobber Nværket

Over 200 deltagere havde meldt sig til, da Fest for Fleksjobbere for første gang løb af stablen 27. 

januar i Herlev Medborgerhus. På initiativ af Fleksjobber Netværket kom arrangementet op at stå 

med støtte fra Jobindex, en sponsoraftale til lokalet, frivillig arbejdskraft og indlæg fra gratis 

foredragsholdere.

Efter velkomst fra Knud Kjølhede Petersen, idemanden til Fleksjobber Netværket, og Carina 

Heckscher, indehaver af iCHECK og dagens konferencier, var første indlæg med Torben Koue og 

Sylvia Maria Rothschild fra Running With No Legs. Torben fortalte, hvordan de arbejder med 

motivation, tillid og robusthed for bl.a. at styrke handicappede og får personerne til at gå fra post-

traumatisk stress til post-traumatisk vækst.

Sylvia fortalte gribende om de oplevelser, hun havde haft i Afghanistan, og om dødsfald i familien i 

Danmark, som alt sammen bidrog til hendes diagnose med PTSD, angst og depression. Hun 

fortalte også, hvordan hun bl.a. med Torbens hjælp er på vej mod post-traumatisk vækst, hvor det 

at hun holder foredrag hjælper hende tilbage på sporet – noget hun følte, at en lang række 

psykologsamtaler ikke gjorde. Men også at træne andre, så de flytter sig, og at have en hund, som 

kræver hendes opmærksomhed, hjælper hende videre i tilværelsen.

"Det hjælper mig, at hjælpe andre" 

Efter en pause med mulighed for, at netværke var det Carinas tur til selv, at stå på scenen. Hun 

fortalte, hvordan vi skulle kortlægge og bruge vores netværk i alle sammenhænge for at sprede 

budskabet om, at vi er jobsøgende, og hvor vi ønsker at arbejde, så vi derved bliver 
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mulighedssøgende. Ud over betalte netværk kan netværk fx være familie, venner, tidligere 

kolleger, bekendte fra fritidsaktiviteter og foreningsarbejde og naboer. For at vi kunne øve os i at 

netværke skulle vi som afrunding på foredraget holde en elevatortale for vores sidemand. I den 

efterfølgende pause var der mulighed for at netværke og skabe nye kontakter.

På podiet efter pausen var det direktør Torsten Miland fra headhunterfirmaet Totem. Han talte om, 

hvad man som jobjæger skal gøre for at komme i betragtning til et job og specielt, hvad 

fleksjobbere skal gøre. Han foreslog, at man søger uopfordret ud fra research og gerne mindre 

steder, som ikke har ressourcer til at gennemgå mange ansøgninger, at man fortæller om sine 

kompetencer, så arbejdsgiveren ved, hvad firmaet får ud af ansættelsen, og at man fortæller, at 

man selv har styr på regler osv., da der generelt er manglende kendskab til fleksjobordningen.

"Hvis det du gør, ikke virker, så gør noget andet...."

Næste bidrag kom fra fleksjobambassadør i Egedal kommune, Anne Lund Bækkegaard, som 

fortalte om et projekt, som hun og en kollega har stået for i kommunen, hvor man arbejder med 

ledige fleksjobbere i mindre grupper, så de kan udarbejde en profil og en video om sig selv, som 

kan lægges på fleksmatch.dk, en hjemmeside, hvor potentielle arbejdsgivere kan se og søge på 

de ledige fleksjobbere. Projektet er blevet en stor succes, og flere kommuner har tilsluttet sig 

hjemmesiden, og forhåbentlig er flere på vej.

Kaare Danielsen afrundede dagens program med at fortælle om Jobindex og nævnte bl.a. andre 

foredrag, som er blevet holdt på Fest for Fyrede, og som kan ses på Jobindex’ hjemmeside.

Efter en dag med inspirerende oplæg gik alle hjem med input og gode ideer til deres videre 

jobsøgning og forhåbentlig også med et par nye navne til netværket.

Husk - sammen står vi stærkere!

Input til Sidste Nyt
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For at Sidste Nyt kan kom til at indeholde større relevans for vores modtagere, søger vi frivillige 

der har lyst til at skrive tekster, og komme med interessante og relevante indlæg. Det kan være 

indlæg om for eksempel

• Jobsøgning som fleksjobber

• Links og henvisninger til sider på internettet der vedrører fleksjobbere

• Artikler fra offentlige medspillere på arbejdsmarkedet om nye tiltag, eller for eksempel ændringer 

i lovgivningen.

• Eller måske noget helt andet ...

Tak

fordi du tog dig tid til at læse med i vores første udgave af Sidste Nyt. Vi forventer at sende dette 

magasin ud 3-4 gange årligt, eller pr. behov, hvis der for eksempel skulle komme et spændende 

arrangement for dig.

På vejne af Fleksjobber Netværket

Karina Rye Pedersen og Knud Kjølhede Petersen
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