
 

 

 

 

10-timers aktiv sygemelding  

Ungegruppen  

i Hedensted Kommune. 

 

Formål: 

Formålet med etableringen af 10-timers forløb for unge sygedagpengemodtagere i regi af 
Afklaring og Opkvalificering for Unge er gennem et internt tilbud i regi af Jobcentrets Un-
gegruppe at give dig et aktivt tilbud til unge under sygemelding, så du ikke mister tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet og samtidig kommer til at profitere af at indgå i et netværk med 
andre unge.  
 
 

Indhold: 

Der er løbende indtag til 10-timers forløbene i Ungegruppen. 

 

Der er i forløbet flere forskellige arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, herunder 

 

o Livsstil og motion 

Deltagerne vil i forløbet få tilbud om at deltage i motion, så de derigennem kan opnå  

en forbedret fysisk og psykiske tilstand og dermed et større velvære. 

De vil endvidere lære om de faktorer, der har indflydelse på helbredet, så den sam- 

lede helbredsmæssige tilstand kan forbedres. 

o IT som hjælp til at komme tilbage til arbejde eller uddannelse 

Deltagerne får herigennem en kendskab til de mest almindelige IT programmer,  

som kan være nyttige for at finde et nyt job eller for fx at finde et relevant uddannel- 

sestilbud mv. 

o Aftalesystemet på arbejdsmarkedet - viden om fagforeninger, a-kasser, ferieloven 

osv.  

o Økonomi - viden om samfundets økonomi, vareproduktion, salg, tjenesteydelser, 

skat m.v. samt viden om privat økonomi og hvordan man får pengene til at slå til. 



Side 2. 

o Virksomheder - viden om hvilke kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne få 

arbejde indenfor de forskellige områder. 

o Uddannelse - viden om krav til de forskellige uddannelser, og hvilke stillinger man 

kan få efter endt uddannelse. 

o Arbejdssøgning - viden om arbejdsformidling og stillingsannoncer m.v. 

o Hygiejne - viden om vigtigheden af den personlige fremtræden. 

o Ansættelsessamtaler - viden om vigtigheden af den personlige optræden ved sam-

taler med en eventuel fremtidig arbejdsgiver.  

 

Som et væsentligt element i forløbet vil der i undervisningen blive arbejdet med emner, der 

giver dig redskaber til at afklare og styrke dine personlige ressourcer, selvindsigt og evnen 

til at tage ansvar for eget liv. 

 

 

Mødepligt: 
Når du af sagsbehandler i Sygedagpengeafdelingen er visiteret til et tilbud i Ungegruppen, 

så har du pligt til at møde i tilbuddet. 

 

Såfremt du ikke møder op, så mister du retten til sygedagpenge, så længe du ikke møder 

op, og der ikke er en "godkendt" årsag til fraværet. 

 

Ved udeblivelse fra tilbuddet, vil Ungegruppen kontakte din sagsbehandler inden to dage, 

så vedkommende i henhold til ovenstående kan foretage det videre i sagen. 

 

 

Pia Hermanstad 

Afdelingsleder 

 

 

 

 


