Udfyld dette udkast til ”Min Plan” og medbring det til mødet hos BUPL-A
CPR-nr :__________________________________________
Navn
:__________________________________________
Telefon :__________________________________________

Vejledning til ”Min plan”:
Når du er ledig og modtager dagpenge, skal du have en plan for, hvordan du hurtigst muligt kommer i job. Den
hedder ”Min Plan”, og den skal du lave sammen med a-kassen og jobcenteret. I ”Min plan” finder du blandt andet
de aftaler, du laver med a-kassen om, hvordan du skal søge job, mens du er ledig.
Mens du er ledig skal du blandt andet
•

søge mindst to stillinger om ugen og registrere dine jobsøgninger i din joblog på jobnet.dk hver uge.

•

uploade mindst én, af de stillinger du har søgt, i din joblog.

•

søge job på den måde, som er almindeligt inden for de fag, hvor du søger arbejde - og du skal søge
kontinuerligt. I Min Plan skriver du hvordan.

"Min Plan" indeholder også dine jobmål og de aftaler du indgår med jobcenteret om tilbud og aktivering. Det er
vigtigt, at du altid følger de aftaler, der står i "Min plan", da det ellers kan have betydning for din ret til ydelser.
Når du har godkendt planen bekræfter du samtidig, at du er vejledt om dine pligter og rettigheder som ledig ved at
have set videoerne på BUPL-A's introside. Du bekræfter desuden, at du er blevet gjort bekendt med pjecen
"Velkommen til BUPL-A" samt pjecen "Aktivering".

 Jeg bekræfter hermed at have læst vejledningen til ”Min Plan”.

Jobsøgning
Jeg søger arbejde inden for disse stillingskategorier/-betegnelser:








Pædagog
Klubpædagog
Skolepædagog
Specialpædagog
Pædagogisk Konsulent
SSP-medarbejder
Ungdomsrådgiver

Beskriv hvordan du søger:





Opslåede
Uopslåede/uopfordret
Telefonisk
Personligt fremmøde






Institutionsleder
Leder af børne- og
ungdomsklub
Socialpædagog
Socialpædagog ved
ungdomsinstitution






Socialpædagog på bosted
for voksne
Andet:_________________
Andet:_________________
Andet:_________________

Jobmål og indsats
Hvad er dit jobmål?:
 Pædagog
 Klubpædagog
 Skolepædagog
 Specialpædagog
 Pædagogisk Konsulent
 SSP-medarbejder








Ungdomsrådgiver
Institutionsleder
Leder af børne- og
ungdomsklub
Socialpædagog





Socialpædagog ved
ungdomsinstitution
Socialpædagog på bosted
for voksne
Andet:_________________
Andet:_________________

Beskriv hvilken indsats du mener, der skal til for at nå jobmålet:

Geografisk søgning:
Vælg mindst 2 geografiske områder du søger job indenfor. Du skal søge job med op til mellem 3-4
timers samlet transporttid med offentlige transportmidler.
Landsdele:
 Nordjylland
 Vestjylland
 Østjylland





Sydjylland
Fyn
Sjælland




Hovedstaden
Bornholm

Angiv de vigtigste kommuner hvor du søger job:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________

4. __________________________
5. __________________________
6. __________________________

Yderligere oplysninger
Har du yderligere oplysninger i forhold til jobmål og jobsøgning? (nævn fx hvis du har
helbredsbegrænsninger, der indvirker på din jobsøgning):

_______________________________________
Dato og underskrift

