
Vikar... i Landbyen Sølund ?
 

•	 invitation til informationsmøde om et rotationsprojekt 
der ruster dig til at arbejde med voksne med udviklingshæmning

Et vikarforløb 
•	 Er du ledig?
•	 Er du god til det der med 
          mennesker? 
•	 Kan du se dig selv arbejde 

med voksne med ud-
viklingshæmning i Lands-
byen Sølund?

•	 Kan du se dig selv blive en 
del af livet i Landbyen?

Så er denne invitation måske 
noget for dig!

Landsbyen Sølund er hjem for 
voksne med udviklingshæmning - 
alle over 18 og alle med fysiske og 
psykiske handicap. 
Landsbyen er et samfund, - et 
rummeligt fællesskab,  hvor 
det optimale liv for beboerne 
sætter rammerne for, hvad der er 
normalt.

I 2014-15 skal en del af de faste 
medarbejdere på efteruddan-
nelse. 
I denne periode skal der bruges 
vikarer for disse. 

 

Forløbet indebærer en grundig 
praktisk og teoretisk introduk-
tion til arbejdet og mulighed for 
personlig- og faglig udvikling, så 
du kan gøre dig klart, om arbejdet 
er noget for dig.  Den endelig 
udvælgelse af vikarerne sker i 
praktikperioden.
I er et hold af vikarer, der ud-
dannes sammen og følges ad.  
En del af forløbet er, at du kommer 
til at indgå i et vikarnetværk, hvor I 
kan hjælpe og støtte hinanden.

I Landsbyen kommer du til  at lære 
i en praksis der har stor respekt for 
det liv, der leves på Sølund.
Så er du enig i at:
•	 Mennesker er lige meget 

værd, uanset hvem de er, 
•	 at beboerne er voksne 

mennesker, der ikke skal 
opdrages, 

•	 at man som professionel er 
gæst i beboernes hjem...

så er du måske en af de vikarer, der 
kan indgå i rotationen.

Indholdet
Vikaruddannelsen er både et 
teoretisk og praktisk forløb. 
Det består af 6 ugers kursus og 
praktik, hvor du er med som føl 
sammen med en eller flere af 
de ansatte. 
Den teoretiske  undervisning 
tager udgangspunkt i den 
praksis, du skal fungere i.

Hvem henvender 
projektet sig til?  
Rotationsprojektet er et

basisforløb målrettet ledige  

som kan se sig selv arbejde med 

og tage del i livet i Landsbyen 

Sølund.

Via forløbet bliver du en del af et 

fast vikarkorps specielt uddannet 

til arbejdet i Landsbyen. 

Mere info
Hvis du er interesseret i at høre 

mere, er du velkommen til at 

kontakte Jobcenter Skanderborg:

Helle Møller,  tlf. 8794 7544

Tilmelding
Tilmelding til informationsmødet 

skal ske til Jobcenter Skander-

borg senest den 17. december til:  

Helle Møller; 

helle.moeller@skanderborg.dk - 

Tlf. 8794 7544

I forløbet kan du blive afklaret, 
så ved du også, om arbejdet er 
noget for dig.
Kan du se dig selv i arbejdet 
med voksne med udviklings-
hæmning, og går din samtale 
godt, kan du se frem til ansæt-
telse i forløbet.

Forløb og økonomi
Forløbet bliver i alt på 62 uger 
med:
6 ugers uddannelse på dagpenge,
4 ugers praktik på dagpenge samt 
52 uger i jobrotation på overens-
komstmæssig løn.

Forløbet ruster dig til at arbejde 
med voksne med udviklings- 
hæmning, eller til at søge ind på 
SSH-uddannelsen og den Pæda-
gogiske Assistent uddannelse.
Al undervisning foregår i Landsby-
en Sølund.

Nysgerrig?
Der er informationsmøde 
i Landsbyen Sølund 
den 9. januar 2014 kl.10-12 
med oplæg om rotationen, 
vikaruddannelsen, 
din økonomi og om arbejdet i 
Landsbyen Sølund.

Fakta om jobrotation
Jobrotation er en ordning, hvor 

en virksomhed får støtte til at 

ansætte en vikar, mens virksom-

hedens medarbejdere er på 

efteruddannelse. 

Man skal have 13 ugers ledighed, 

for at kunne blive rotationsvikar. 

Når du er ansat som vikar, får du 

udbetalt overenskomstmæssig 

løn. 

Man forbruger ikke af sin dag-

pengeperiode, og optjener ikke 

timer til en ny dagpengeperiode. 

Man forbruger af sin så kaldte 

referenceperiode. 

Dagpengeperioden er den 

periode, hvor du kan modtage 

dagpenge. Det kan du i 2 år.  De 

2 år kan spredes over 3 år - det er 

referenceperioden. 

Vi vil anbefale dig, at du tager 

kontakt til din A-kasse for at 

undersøge, dels hvor lang tid du 

har ret til dagpenge, dels hvor 

lang tid din referenceperiode er.
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