
IPS Efterværn

For nogle af vores kandidater kan overgangen 
fra intensiv støtte og opfølgning i et IPS-forløb, 
til at være helt eller delvist selvforsørgende, 
være udfordrende. 

Erfaringerne viser, at nogle kandidater har 

behov for hjælp til at blive fastholdt i job eller 
uddannelse. 

Med Efterværn støtter vi til fastholdelse ved 
hjælp af opfølgningsmøder og samtaler om de 
udfordringer og succeser, kandidaten oplever.

Efterværnet er en overbygning til IPS-
forløbet, og bruges til at fastholde 
kandidaten i deres nye job eller uddannelse



IPS Efterværn
 
IPS Efterværn letter overgangen til en ny hverdag

Forløbets indhold
Efterværn omfatter ugentlig opfølgning, enten 
telefonisk eller personligt, med kandidatens 
faste konsulent fra IPS forløbet, så den gode 
relation og det indgående kendskab bibeholdes. 
Varigheden af efterværnet tilpasses kandidatens 
behov. 

Opfølgningsmøder vil ske efter kandidatens 
ønsker til sted og tidspunkt, og der vil blive 
snakket om det nye liv som lønmodtager eller 
studerende, og de succeser og problematikker 
der kan ligge i dette. Der kan også være tale 
om opfølgning på arbejdspladsen, dialog med 
arbejdsgiver mv.

Kommunale fordele
IPS-metoden sikrer, at vi og vores konsulenter 
tilrettelægger forløbene efter de individuelle 
behov, og giver kandidaterne den støtte som 
netop de har brug for. Efterværnet bidrager til at 
fastholde kandidaten i job eller uddannelsen, så 
frafald undgås og vejen henimod hel eller delvis 
selvforsørgelse opretholdes. 

IPS Efterværn er til  

 Kandidater som har gennemført et IPS 
         forløb hvor de er startet i ordinær 
         beskæftigelse eller uddannelse 

 Kandidater som er i risiko for frafald af 
          job eller uddannelse

 Kandidater som har særligt behov for 
         støtte i overgangsperioden
 

 Kandidater der har  gennemført 
         almindeligt forløb hos jobcenteret som 
         er startet i job eller uddannelse

Kom i gang med IPS Efterværn

Er du medarbejder i et jobcenter og interesseret i at 
henvise en eller flere borgere til et forløb, så kontakt 
os gerne på enten telefon eller e-mail. 

IPSCenter Danmark

Tlf. 26 34 44 54
kontakt@ipscenterdanmark.dk

Læs mere vores IPS forløb og 
IPS Uddannelser på 
ipscenterdanmark.dk 

Scan koden 
og læs mere


