
AVKLARING
Kartlegger deltakers ressurser og arbeidsevne, ser muligheter i arbeidsmarkedet

Formål:
Avklare arbeidsevne, og ha en plan over videre aktivitet for å beholde eller skaffe jobb.

Hvordan:
• En fast jobbkonsulent gjennom hele tiltaket

• Innhold tilpasses den enkelte deltakers behov og NAV sin bestilling

• Bred kartlegging av interesser, verdier, ressurser og kompetanse.
 For deltakere i jobb kartlegges arbeidsplassen og oppgavene der for å finne gode 

løsninger på hvordan jobben kan mestres best mulig

• Kartleggingen settes i sammenheng med muligheter i arbeidsmarkedet, og ser på 
behov for tilrettelegging og behov/muligheter for kompetanseheving  

• Sammen med jobbkonsulenten legger deltaker ukentlige planer med målrettede 
aktiviteter 

• Eksempler på aktiviteter:  
 - Utforske arbeidsmarked, interesser og yrkesvalg
 - Egenarbeid for å bli kjent med egne ferdigheter knyttet til jobb, språk 
  eller digitale verktøy 
 - Arbeidsutprøving/«jobbsmak»
 - Kurs med mestringsfokus (jobb og fritid, endringsprosesser, planarbeid mm.)
 - Oppdatere CV

 De fleste aktivitetene gjennomføres individuelt, og noe kan gjøres i gruppe, 
 avhengig av hva som passer best for deltaker. Deltaker og jobbkonsulent gjennom-
går resultatene sammen og evaluerer deltakers læring og erfaringer i fellesskap. 
Erfaring ene benyttes i arbeidet med videre plan for aktivitet. Alle aktiviteter er rettet 
mot å finne deltakers muligheter for å stå i arbeid.

 Aktiviteter tilrettelegges slik at deltaker fortsatt kan være i behandling, drive egen-
trening eller ha arbeidsrettede aktiviteter på egen arbeidsplass. 



• Arbeidsutprøving gir mulighet til å prøve om et yrke/arbeidsoppgaver er interessant og 
noe deltaker kan trives med. Videre om deltaker mestrer oppgavene og/eller hvor mye 
han/hun mestrer å stå i jobb. For noen er det i første omgang viktig å få trening  
i å møte opp og delta i et arbeidsmiljø. Arbeidsutprøving gir også mulighet for å finne 
ut om tilrettelegging på arbeidsplass eller i arbeidsmiljø kan bidra til økt deltakelse  
i jobb.

• Tiltaket avsluttes med at deltaker og jobbkonsulenten legger en videre plan for hvilke 
aktiviteter/tiltak som skal fortsette for å nå målet om deltakelse i arbeidslivet. 

 En sluttrapport oppsummerer aktivitet og resultat av tiltaket. I rapporten deles også 
deltakers plan med NAV som bidrar til videre aktivitet for å benytte sin arbeidsevne.

VARIGHET: 
4 uker med mulighet for forlengelse i 4 + 4 uker.

Les mer på mjosanker.no

For mer informasjon og innsøking
Mona Finborud, tiltaksleder Avklaring
Telefon: 415 35 536
mona.finborud@mjosanker.no
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