
UDRULNING AF GRIB LIVETS NÆRMILJØER 
 

SKABELON 
 
 
 
SETTINGEN  
HVOR? 
Herunder 
sammenhængen i 
supersettingen 
 

Kantinen på jobcenteret 
 
Supersetting 
Som setting hænger kantinen sammen med uddannelsescenteret. 
 

Dato for opstart 
 

September 2017 
 

IDEEN  
HVAD? 
Herunder det 
sundhedsfremmende 
perspektiv 
 

Kantinen er rammen for et aktiveringstilbud for en meget bred målgruppe af 
jobcenterets ydelsesmodtagere. Der er dog en stor del af borgerne, der modtager 
kontanthjælp, integrationsydelse eller er på sygedagpenge. Borgerne er 
aldersmæssigt fra 18 år til 65. Kerneopgaven er at understøtte borgerne mod 
beskæftigelse eller uddannelse. 
 
Kantinen fungerer desuden som spisested for medarbejderne på jobcenteret.  
Maden, der serveres, bliver produceret af de borgere, som er tilknyttet kantinen. 
 
I det daglige arbejde med borgerne indgår sundhedsfremme og forebyggelse som 
en del af kerneopgaven. Arbejdet med den mentale trivsel tager blandt andet 
afsæt i ABC for mental sundhed. Kantinen arbejder desuden ud fra 
Sundhedsfremmetræet og principperne bag Grib livet. 
 

HVORFOR? 
 

Sundhedsfremmende perspektiv 
Kantinen kan understøtte indsatsen for den enkelte borger, ung som ældre, ved 
at arbejde med deres handlekompetencer i en praktisk ramme. I kantinen indgår 
borgerne i den daglige drift af kantinen, hvor alle har en vigtig funktion. Dermed 
opnås en plads i et arbejdsfællesskab, og alle får brugt deres kompetencer til at 
producere et synligt resultat (mad). Kantinens drift har samme rutiner og vilkår, 
som dem der findes på en ordinær arbejdsplads.    
Borgerne bliver mødt med et ressourceblik, og der forventes, at de bidrager til 
kantinens drift. På trods af skavanker af psykisk eller fysisk karakter er der fokus 
på at udvikle handlekompetencer og nå målet om at blive selvforsørgende eller 
komme i beskæftigelse eller uddannelse. 
 
Borgerne bevæger sig i en bred alders- og kulturramme, der kan skabe en øget 
indsigt og forståelse.  
 

ORGANISERING  
HVEM? 
Målgrupper 
 

Borgere, der modtager ydelse fra jobcenteret i alderen 18-65 år. 
 

Chefansvarlig 
 
Teamledere  
 

Peter Steen Olsen 
 
Teamledere: 
Christell Thielke med ansvar for kantinen 
Christina Wollesen med ansvar for ungeindsatsen 
 

Organisering 
 

Både kantinen og uddannelsescenteret, hvor de unge primært er tilknyttet, 
indgår allerede i Sundhedsfremmeambassadørnetværket. 
 
Repræsentanter fra begge indsatser (settings) aftaler en organisering for deres 
arbejde med sundhedsfremme. De vælger herunder en tovholder.  
Grib livet vil rammesætte første møde, hvorefter de to settings selv står for 
afholdelse af møder. 



 
Grib livets Programledelse vil følge op på, at arbejdet med sundhedsfremme 
bliver effektmålt. 
 

KOBLINGER TIL:  
Kerneopgaven 
 

At afklare unge til uddannelse og understøtte de unge mod selvforsørgelse. 
Opbygge de unges kompetencer til at indgå i et fællesskab samt fokus på 
teamforståelse og arbejdsidentitet. 
 
At fremme trivsel og handlekompetencer for alle borgere, som er tilknyttet 
kantinen, og herved støtte disse borgere til at blive raskmeldt og 
selvforsørgende. 
 

Sundhedspolitikken 
 

Kobler sig til tidlig indsats, lighed i sundhed og mental trivsel for målgrupper, 
som står i risiko for mistrivsel. Som setting vil kantinen kunne øge sundheden for 
flere målgrupper. 
 
 

På tværs i 
org./eksisterende 
indsatser/VUP 
 

Kobler sig til ny ungestrategi ved at indgå som setting med uddannelsescenteret, 
som også har forbindelse til UU. 
 
Idet kantinen arbejder med sundhedsfremme som en del af kerneopgaven, vil 
kantinen som setting understøtte kommunens arbejde med udsatte borgere 
uanset alder. Derfor kan kantinen bidrage til VUP indsatsen for alle segmenter, 
hvorfor også voksne og familiesegmenterne omfattes. 
 

EFFEKT  
Effektmål 
 

Effektmålene skal defineres af arbejdsgrupperne i de to settings. Et bud kan 
være: 
 
At øge sundheden (borgerne oplever øget fysisk og mental trivsel). 
 
At fremme handlekompetencer, så de bliver i stand til at indgå på en 
arbejdsplads, mestre eget liv, samt bliver i stand til at påbegynde og fastholde en 
uddannelse.  
 
At styrke den fysiske og mentale trivsel for alle borgerne i kantinen og herved 
understøtte den beskæftigelsesrettede indsats. 
 

Målemetoder 
 

Eventuelt WSAS, som kantinen bruger nu. 

ØKONOMI  
Midler til aktiviteter 
 

Der ønskes midler til:  
 

• Motionsaktiviteter for borgerne f.eks. skridttællere eller gangstave. 
• Kompetenceudvikling målrettet brug af naturens urter som ingredienser 

til en sund kost. 
• Kompetenceudvikling af de medarbejdere, der har ansvar for den daglige 

drift af kantinen, således at de i en større udstrækning kan tilberede en 
sund og varieret kost, som både er indbydende og næringsrig.  

 
Mange af de øvrige medarbejdere på jobcenteret spiser frokost i kantinen og en 
sund og varieret frokost kan være med til at øge sundheden og inspirere til sunde 
madvaner.  
Kompetenceudvikling vil ligeledes have en betydning for borgerne, som arbejder i 
køkkenet, idet de vil lære, hvordan en sund frokost tilberedes. 
 

Medarbejder-
ressourcer 
 

To medarbejdere fra kantinen og tre fra uddannelsescenteret 
Deres arbejde understøttes af Grib livets programledelse 1-2 timer ugentligt. 
 

 


