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Om CEB

Erhvervsafklaring er et særligt tilrettelagt forløb, der beskriver
din arbejdsevne i forskellige funktioner. Forløbet varer op til ti
uger og giver dig mulighed for at få afklaret dine jobmuligheder og dit forsørgelsesgrundlag.

På CEB kommer mennesker med vidt forskellige baggrunde
og med vidt forskellige problemer. Alle er velkomne.

De første uger er en introduktion. Du får bl.a. ergoterapeutisk
og fysioterapeutisk rådgivning og nyttig viden om arbejdsmarked og lovgivning. Vi taler også om de psykiske følger af at
miste sin arbejdsevne. Introduktionen foregår i grupper på op
til ti kursister.
Resten af forløbet tilpasser vi dine behov og ønsker. Du kan
f.eks. komme i intern eller ekstern virksomhedspraktik eller
udarbejde en jobplan for at komme videre i dit arbejdsliv.
Hver dag deltager du i forskellige fysiske aktiviteter som
f.eks. gåture eller cykelture. Al træning og motion tilpasser vi
din situation.
Som afslutning udarbejder vi en rapport om dit forløb og din
arbejdsevne. Sammen med dig finder vi frem til hvilken form
for beskæftigelse, du vil kunne klare. Du bidrager selv til rapporten og er også med til at drøfte den med din sagsbehandler på et afsluttende møde.

Vi har en bred vifte af faglige medarbejdere, der kan give dig
gode råd om, hvordan du fremover kan bruge dig selv – og
samtidig passe på dig selv. Bl.a. fysioterapeuter, ergoterapeuter, lægekonsulent, psykologer, arbejdsmarkedskonsulent og
socialrådgivere.
Du får din egen kontaktperson på CEB. Kontaktpersonen yder
dig råd og vejledning, fungerer som bindeled til din sagsbehandler, og vejleder dig gennem dit forløb.
Inden du starter på forløbet har vi modtaget din ressourceprofil og andre relevante oplysninger fra din sagsbehandler. Så vi
kender din situation.

Erhvervsafklaring

Om forløbet

Din daglige mødetid er kl. 9-14.
Du har mødepligt. Bliver du forhindret pga.
sygdom eller andet, skal du ringe afbud på
telefon 9628 5100, kl. 8.30-9.00.
Vi har fælles spisepause kl. 11.45-12.15. Du
kan købe mad og drikke i vores kantine, eller
du kan medbringe din egen frokost.
Du er altid velkommen til en samtale med
din kontaktperson eller værkstedsleder, hvis
du har brug for det.
Erhvervsafklaring er ulønnet, og du bevarer
dit nuværende forsørgelsesgrundlag under
forløbet.
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