AFT

Arbeidsforberedende trening 18 – 67 år

Formål
Avklare arbeidsevne og deretter bistå deltakere ut i jobb eller utdanning.
Hvordan
• Hver deltaker får sin egen jobbkonsulent gjennom hele tiltaket.
• Et godt innhold i tiltaket sikres gjennom handlingsplaner, den enkelte deltakers behov og NAV sin bestilling.
• Vi starter med å avdekke interesser og ferdigheter og evt. behov for kompetanseheving. Utgangspunktet er
kartlegging og erfaringer gjort tidligere. Aktiviteten skjer hovedsakelig i gruppe, men med individuelle mål.
• Tilbud om praksisnær, teoretisk opplæring innen basiskompetanse i norsk (les og skriv), matematikk, digitale
ferdigheter og kommunikasjon.
• Utvikle karriereferdigheter gjennom bl.a. opplæring i jobbsøkeaktiviteter som CV, søknad og intervju,
hverdagsmestring, m.m.
• Arbeidsutprøving starter innen 1 måned. Ved behov gis det tilbud om tilrettelagt arbeidsutprøving i MjøsAnkers
egne avdelinger, Matfatet og Triangel Café. Avsluttes normalt innen 4 måneder, for deretter å fortsette i ekstern
bedrift. Er det avtalt et faglig opplæringsløp, kan tilrettelagt utprøving internt utvides.
• Deltaker kan få tilrettelagt utprøving i utvalgte eksterne bedrifter, da med utvidet støtte fra vår
praksisveileder. Utprøving kan også skje i andre bedrifter etter deltakers ønske.
• Arbeidsutprøving skal kartlegge faglige ferdigheter og karriereferdigheter, samt behovet for tilrettelegging.
Utprøvingen gir arbeidserfaring og bidrar til å bygge selvtillit hos deltakeren.
Etter endt kartlegging er målet med utprøvingen lønnet jobb/utdanning.
Samarbeid med NAV
Innen 4 uker gjennomføres det et trepartsmøte hvor handlingsplan for videre tiltak utarbeides. I tillegg utarbeides
statusrapporter som sendes til NAV hver 3 måned. NAV og MjøsAnker avtaler trepartsmøter etter behov. Sluttrapport utarbeides og sendes NAV ved sluttdato.
Deltakere
Må ved oppstart ha minst 30 % (2 dager) tilstedeværelse som økes til minst 50 % (3 dager) innen 1 måned.
Innen 4 måneder skal alle ha fått mulighet til å starte i ekstern arbeidsutprøving/jobb.
Varighet
12 måneder, med mulighet for ytterligere 12 måneder.
For mer informasjon og innsøking
Maj Sandum Thrane, tiltaksleder AFT
Telefon 909 58 358
maj.sandum.thrane@mjosanker.no
Les mer på mjosanker.no

