
Erhvervsafklaring

Erhvervsafklaring er et afklaringsforløb, hvor sentudviklede og unge med særlige behov får 
støtte i de færdigheder, som er nødvendige for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.

Elmelunds Erhvervsafklaring er et hel-
hedsorienteret tilbud til unge med sær-
lige behov. I Erhvervsafklaring får den 
unge træning i at begå sig på arbejds-
markedet så kvalificeret som muligt. 
Thy Naturkraft afklarer samtidig den 
unges sociale, personlige og arbejds-
mæssige muligheder.

Fase 1
I Fase 1 er den unge i et internt forløb 
på Thy Naturkraft. Her arbejder vi med 
at give den unge forståelse af, hvad 
det indebærer, at have et arbejde. Vi 
træner helt specifikt i at møde til tiden, 
huske madpakken, være soigneret og 
med at øve de sociale spilleregler på 
en arbejdsplads. Målet med Fase 1 
er at gøre den unge parat til en prak-
tik – både fagligt, personligt og socialt. 
Vi vurderer også den unges evner i 
forhold til praktiske færdigheder, selv-
stændighed, ansvar og overblik, så vi 
kan finde det helt ideelle praktiksted.

Fase 2
I samarbejde med en lang række lokale 
virksomheder træner vi gennem prak-
tikker den unge i regulært arbejde. Vi 
starter blidt op og supplerer med fast 
støtte fra Thy Naturkrafts jobkonsu-
lent. Vi sørger for hele tiden at være i 
tæt kontakt med virksomheden og den 
unge for at sikre, at den unges trivsel 
er i fokus.
Fase 2 er desuden delt i tre etaper, hvor 
vi gradvist øger timetallet i praktikken.

Fase 3
Fase 3 er indledningen til en ansættel-
se. Her laver vi for eksempel særlige 
aftaler om mentorstøtte – afhængig af 
behovet hos den unge og virksomhe-
den. Elmelund kan geninddrages, hvis 
der skal løses særlige problemer, og 
den unge kan også vende tilbage til 
Fase 2 kortvarigt.

Gennem hele Erhvervsafklaringen øver 
vi den unge i at opnå selverkendelse i 

forhold til egne evner. Det gælder både 
fagligt og socialt. Vi holder fokus på 
den unges personlige udvikling, forstå-
else af egen situation og forventninger 
til fremtiden.

For at nå det bedst mulige resultat er 
personalet på Thy Naturkraft tværfag-
ligt sammensat. Der er ansat pæda-
goger, lærere, SOSU assistenter og 
håndværkere.

Mere information om 
Elmelunds Erhvervsafklaring:
Tjek www.thynaturkraft.dk, 
skriv til info@thynatur.dk 
eller ring på 9791 2423.

Fælles værdier  
på Elmelund

Næstekærlighed er også om-
sorg. Vi ser det enkelte men-
neske som unikt og uendeligt 
værdifuldt.

Fællesskab har værdi for 
os, fordi vi tror på, at det er i 
relationen og i mødet med hin-
anden, at vi får styrken til – og 
muligheden for – at udfolde os 
og vokse som individer.

Udvikling betyder for os, at 
vi er ambitiøse, resultatorien-
terede og initiativrige i vores 
daglige arbejde. Succes er, når 
vi opfylder de mål vi har sat os.

Anerkendelse vil sige, at vi er 
lyttende, opmærksomme og 
interesserede i hinanden. Vi 
møder hinanden med åbenhed 
og nærvær.

Elmelunds Erhvervsafklaring er inddelt i tre faser, hvor de unge gøre parat til prak-
tik. Både fagligt, personligt og socialt. Ud fra en grundig vurdering finder vi det helt 
ideelle praktiksted for den enkelte.
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