[Skriv tekst]

Spørgeskema til borgere
Progressionsspørgsmål i
BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Dato
Navn
Cpr-nummer

Introduktionstekst
Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år.
Forskere er ved at undersøge, hvordan jobcenteret kan give ledige i samme situation som dig den bedst mulige hjælp. Ved at deltage leverer du et værdifuldt bidrag til dette!
Vi vil nu bede dig om at svare på 11 spørgsmål, som handler om din aktuelle situation. Spørgsmålene skal besvares ud fra en 5-skala. Du skal svare på en skala
som går fra 1 til 5. Teksten ud for tallene er eksempler på, hvad skalatrinnet svarer
til. Du skal klikke ud for det tal, der passer bedst til din vurdering af, hvor du ligger på skalaen.

Progressionsspørgsmål

1. Har du en ide om hvilket arbejde, du gerne vil have?
1.

2.

3.

4.

Jeg aner ikke,
hvilke typer af
job jeg gerne
vil have

Jeg har nogle
få, men uklare
idéer om hvilke typer af job
jeg gerne vil
have

Det svinger.
Nogle gange
har jeg en klar
ide, andre gange ikke

Jeg har en ide
om, hvilke
typer af job jeg
gerne vil have

5.

Ønsker
ikke at
svare

Jeg ved lige
hvilket job,
jeg gerne vil
have

2. Hvordan har du det med at tage kontakt til nogle, du ikke kender (her
menes til virksomheder, myndighedspersoner, uddannelsessteder)?
1.

2.

3.

4.

5.

Jeg har meget
svært ved at
tage kontakt til
nogle, jeg ikke
kender

Jeg har for det
meste svært
ved at tage
kontakt til
nogle, jeg ikke
kender

Det svinger
Nogle gange
har jeg let ved
det, andre gange svært

Jeg har for det
meste let ved at
tage kontakt til
nogle, jeg ikke
kender

Jeg har meget
let ved tage
kontakt til
nogle, jeg
ikke kender
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Ønsker
ikke at
svare

3. Hvor god er du til at samarbejde med andre?
1.

Jeg har rigtig
svært ved at
samarbejde
med andre

2.

Jeg har tit
svært ved at
samarbejde
med andre

3.

4.

5.

Det svinger.
Nogle gange er
jeg god til det,
andre gange
ikke

Jeg har for det
meste nemt
ved at samarbejde med
andre

Jeg har rigtig
nemt ved at
samarbejde
med andre

Ønsker
ikke at
svare

4. Har du støtte fra familie og venner, når du har brug for hjælp?
1.

2.

Min familie/venner
støtter mig
næsten aldrig,
når jeg har
behov for det

Min familie/venner
støtter mig
ikke særlig tit,
når jeg har
behov for det

3.

4.

Det svinger.
Nogle gange
støtter familie/venner,
andre gange
ikke

Min familie/venner
støtter mig for
det meste

5.

Ønsker
ikke at
svare

Min familie/venner
støtter mig
meget

5. Har du overskud i hverdagen til at fokusere på at få et arbejde/følge et
aktiverings- eller uddannelsesforløb eller få et fleksjob?
1.

2.

3.

4.

5.

Jeg kan næsten
aldrig overskue at fokusere på det

Jeg kan for det
meste ikke
overskue at
fokusere på det

Det svinger.
Nogle gange
kan jeg overskue det, andre
gange ikke

Jeg kan for det
meste overskue at fokusere på det

Jeg kan sagtens overskue
at fokusere
på det

3

Ønsker
ikke at
svare

6. Hvordan vil du alt i alt vurdere dit (fysiske og psykiske) helbred ift. at
kunne varetage et arbejde (fuldtid, deltid, ikke fleksjob)?
1.

2.

3.

4.

Mit helbred
forhindrer, at
jeg kan arbejde

Mit helbred
sætter store
begrænsninger
for, at jeg kan
arbejde.
Jeg vil måske
kunne varetage
et job på få
timer.

Det svinger.
Indimellem
gør mit helbred det svært
at arbejde. Jeg
vil måske
kunne varetage
et job på deltid/halv tid
med den rette
form for hjælp
og støtte.

Mit helbred er
ikke i vejen
for, at jeg kan
arbejde, men
kan sætte
enkelte begrænsninger

5.

Ønsker
ikke at
svare

Mit helbred
er ikke i
vejen for at
jeg kan arbejde

7. Tror du dine kompetencer kan bruges på en arbejdsplads?
1.

Jeg tror ikke,
at jeg har
noget at tilbyde en arbejdsplads

2.

Jeg tvivler
meget på, at
jeg har noget
at tilbyde en
arbejdsplads

3.

4.

5.

Det svinger
meget. Jeg er
indimellem
usikker på, om
jeg har noget
at tilbyde en
arbejdsplads

Jeg er for det
meste sikker
på, at jeg har
noget at tilbyde en arbejdsplads

Jeg er sikker
på, at jeg har
masser at
tilbyde en
arbejdsplads

Ønsker
ikke at
svare

8. Tror du, at du kan klare et arbejde (fuldtid, deltid, ikke et fleksjob)?
1.

Jeg tror slet
ikke, at jeg
kan klare et
arbejde

2.

Jeg tvivler
meget på, at
jeg kan klare
et arbejde

3.

4.

5.

Jeg er usikker
på, om jeg kan
klare at arbejde

Jeg er nogenlunde sikker
på, at jeg kan
klare et arbejde

Jeg er helt
sikker på, at
jeg kan klare
at have et
arbejde
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Ønsker
ikke at
svare

9. Ved du, hvad du skal gøre for at forbedre dine muligheder for at få et
job?
1.

Jeg ved ikke,
hvordan jeg
kan nærme
mig et job

2.

3.

4.

5.

Jeg ved kun
lidt om, hvordan jeg kan
nærme mig et
job

Jeg ved nogenlunde, hvordan
jeg kan nærme
mig et job, men
er også noget i
tvivl

Jeg ved en del
om, hvad jeg
skal gøre for at
nærme mig et
job

Jeg ved helt
klart, hvad
jeg skal gøre
for at nærme
mig et job

Ønsker
ikke at
svare

10. Hvordan søger du job? (Sæt gerne flere kryds)
Gennem opslag i aviser, blade o.lign.
Gennem jobbaser på internettet
Har kontaktet en arbejdsgiver uopfordret (f.eks. ringet til dem, sendt en ansøgning eller
mødt op)
Har spurgt min familie, venner og bekendte, om de kender nogen, der kan hjælpe mig med
at finde et job
Har gjort min praktikvirksomhed opmærksom på, at jeg gerne vil have et job efter praktikken
Vikarbureau, rekrutteringsbureau
Jeg søger ikke job (fordi jeg er syg eller af andre årsager)
Ønsker ikke at svare

11. Hvor stor en løn skal du have, før skat, for at påtage dig et arbejde, du
fik tilbudt?
____________ Angiv beløbet i Kr./måned
□ Ønsker ikke at svare / ved ikke
□ Lønnens størrelse betyder ikke noget

12. Hvis du har kommentarer til spørgeskemaet, kan du skrive dem her:
__________________________________________________________
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