
Kontaktinformation 

Du kan blive henvist til tilbuddet ”Fasanvej” via din 
sagsbehandler.  

Ved henvisning kontakt:

 

 

Adresse: Fasanvej 16, 2680 Solrød Strand 

E-mail:  tilbudfasanvej@solrod.dk  

 

Anne Mette Nielsen Jannie Asklund 

Koordinator Leder 

Tlf. 21 34 06 07 Tlf. 20 48 41 94 

Alle forløb forsøges tilrettelagt så individuelt som muligt 
så forløbet tilpasses dig og dine behov 

SOLRØD KOMMUNE Job– og SocialCenteret 

Solrød Center 1 Tlf. 56 18 20 00 

2680 Solrød Strand jobcenter@solrod.dk 

 www.solrod.dk 

 SOLRØD KOMMUNE | JOB– OG SOCIALCENTERET 

Det aktive tilbud  

”Fasanvej” 

I denne folder kan du få svar på nogle af de spørgsmål,  

der melder sig, når man som ledig er visiteret til Fasanvej 



Fasanvej 
Et tilbud til dig, som: 

•  Er uafklaret omkring dine jobmæssige ønsker for fremtiden 

•  Er i tvivl om hvordan du kan indtræde på arbejdsmarkedet 

• Har brug for at kunne håndtere de udfordringer du måtte have, 
før du kan indtræde på arbejdsmarkedet eller indgå i et 
uddannelsesforløb 

 

Fasanvej tilbyder  

Forløbet henvender sig til dig som måske har svært ved at skulle 
starte i et forløb, hvor der er flere mennesker tilstede, har svært ved at 
komme ud fra dit hjem, eller har brug for at kende personalet og 
Fasanvej inden du er parat til at indgå i andre aktiviteter. 

Hvad: 13 ugers forløb med 1 ugentligt samtale som har fokus på en 
afklaring af dine arbejdsmæssige kompetencer og ressourcer samt, 
hvordan du kan håndtere dine udfordringer i forhold til at kunne indgå i 
et andet beskæftigelsestilbud under Solrød Kommune eller i en 
virksomhedspraktik. 

 

Virksomhedspraktik 

Praktik på en privat eller offentlig arbejdsplads som springbræt til en 
fast plads på arbejdsmarkedet. 

Hvis du har behov for yderligere afklaring af dine ønsker og interesser 
i forhold til arbejdsmarkedet, eller har behov for langsomt at vænne 
dig til at være sammen med andre mennesker, kan du inden 
virksomhedspraktikken tilbydes et 6 ugers undervisningsforløb som 
foregår i Beskæftigelsescentret. 

Gruppeundervisning i Beskæftigelsescentret 

Hvad: Undervisning hver torsdag i tidsrummet kl. 9.00-12.00. 

Fra kl. 12.00-14.00 arbejdes der med selvstændige opgaver i 
tilknytning til undervisningen eller der afholdes individuelle samtaler. 

Indhold: Hvad er mine kompetencer og ønsker til et fremtidigt 
arbejdsliv, hvilke muligheder har jeg på arbejdsmarkedet, hvordan 
håndterer jeg mine arbejdsmæssige udfordringer på en arbejdsplads, 
hvordan finder jeg en praktik, hvad kan jeg bruge et praktikforløb til og 
hvordan skal mit praktikforløb være. 

I undervisningen kan der løbende tages emner op som er relevante 
for dig i det omfang, det kan lade sig gøre. 


