
Praksislogikker i Hverdagen
Tilbudte ydelser

Kom godt fra start 
PRAKSISLOGIKKER  I  HVERDAGEN er  et  værktøj  til  refleksion  og 
sparring om sagsarbejdet i jobcentret. Værktøjet er ikke udviklet til 
at  kunne  anvendes  (startes  op)  uden  facilitetering.  Større  eller 
mindre grad af støtte sikrer en god start, hvor deltagerne får fat i 
’gangen’ i værktøjet. Derudover styrker en facilitering deltagernes 
fortrolighed med det teoretisk baserede jobcenterkompas og dets 
fire praksislogikker, som værktøjet trækker på. 

Tilbudt facilitering
Nedenstående  typer  af  facilitering  er  udviklet  på  baggrund  af 
tidligere  erfaringer  med  værktøjet  og  facilitering.  I  nogle  af 
ydelserne  indgår  Programleder  Dorte  Caswell  (AKF),  som  Lotte 
Rømer Grove har udviklet værktøjet sammen med. Dorte Caswell 
står primært for de teoretisk baserede oplæg.

Samtlige  ydelser  kan  tilpasses.  Ligesom  der  kan  udformes  nye 
ydelser,  som  matcher  pågældende  kommunes  behov  og 
udfordringer.  Kontakt  LRG/  Lotte  Rømer  Grove  for  at  høre 
nærmere. 

Praksislogikker i Hverdagen – Oplæg til medarbejderne

To-timers  oplæg  om  værktøjet  (opbygning,  anvendelse)  og  om 
jobcenterkompasset.  Giver  deltagerne  basalt  indblik  i  værktøjet, 
samt  i,  hvad  de  skal  være  særligt  opmærksomme  på  under 
anvendelsen. 
Pris: 6000 kr. 
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Praksislogikker i Hverdagen – Oplæg til medarbejderne, fortsat

Heldagsseminar  med  Dorte  Caswell  og  Lotte  Rømer  Grove  om 
værktøjet  (opbygning,  anvendelse)  og  om  jobcenterkompasset. 
Øvelser  med  kompasset  og  afprøvning  af  værktøj. 
Forskningsbaseret  oplæg  om  kollektive  refleksionsprocesser  på 
beskæftigelsesområdet.  Giver  deltagerne  inspiration  til  kollektive 
refleksionsprocesser og et fyldigt indblik i og kendskab til værktøj og 
kompas.
Pris:25.000 kr. 

Greb om Praksislogikker i Hverdagen - Supervision til mellemledere 

3 x 2 timers erfa-forløb for medarbejdere, der står for sagsmøder i 
beskæftigelsesindsatsen  (teamledere,  faglige  koordinatorer  mv.). 
Introduktion  til  værktøjet  (opbygning,  anvendelse)  og 
jobcenterkompasset,  dialogøvelser  med  kompas,  afprøvning  af 
værktøj,  øvelser  med  mødelederrollen,  afprøvning  i  praksis  og 
supervision.  Giver  deltagerne  et  fyldigt  indblik  i  og  kendskab  til 
værktøj  og  kompas,  samt  klæder  deltagerne  på  til  at  facilitere 
medarbejdere i processen med værktøjet. 
Pris: 20.000 kr. (samlet) 4.500 kr. (pr. person). Oprettes ved fire 
deltagere.

Fortrolig  med  Praksislogikker  i  Hverdagen  –  Læringsforløb  for 
medarbejdere

3  moduler  (1  dag,  Afprøvning  på  arbejdsplads,  ½  dag).  Dorte 
Caswell  og  Lotte  Rømer  Grove  om  værktøjet  (opbygning, 
anvendelse) og om jobcenterkompasset. Øvelser med kompasset og 
afprøvning  af  værktøj.  Forskningsbaserede  oplæg.  Dialogøvelser. 
Tilrettelæggelse  og  afprøvning  på  arbejdsplads.  Evaluering  af 
afprøvning. Giver deltagerne inspiration til kollektive og individuelle 
refleksionsprocesser og et solidt indblik i og kendskab til værktøj og 
kompas.
Pris: 32. 500 kr.   (1 ½ dag) 

Alle priser er eksl. moms og transport.
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