
Målrettet dokumentation af kompetencer   
baner vejen for at f lere STU-elever får arbejde

På vej t il 
KLAPjob



Det er vigtigt at have styr på sociale og personlige kompetencer såvel 
som de faglige, når man skal begå sig på en arbejdsplads.  
OCN-metoden gør det muligt at tydeliggøre og dokumentere indenfor 
alle  tre kompetenceområder. 

KLAPjob og OCN Danmark har i fællesskab udarbejdet programmet "På 
vej t il KLAPjob". 
Programmet er målrettet STU'er og skal bidrage t il, at eleverne 
hurtigere og bedre afklares t il det skåne- eller fleksjob, de ønsker efter 
endt uddannelse. 
OCN-metoden dokumenterer kompetencer, der knytter sig t il konkrete 
opgaver, som ofte skal løses, når man fx arbejder i et skåne- eller 
fleksjob.  Det kan være kompetencer som mødestabilitet, 
hygiejneregler, håndtering af flaskeautomat, vare- og pakkehåndtering 
samt kundeservice.

 Det skal være nemt for STU-elever at  
dokumentere  kompetencer, som de kan 

bruge t il f remt idig jobsøgning 

STU-eleverne modtager et OCN læringsbevis på de kompentencer, de har opnået. 
Beviset kan bruges t il jobsøgning efter endt STU. 



Læringen og dokumenteringen af kompetencerne foregår i STU'en, i 
praktikker eller lignende læringsmiljøer. Det sker i samarbejde med det  
personale, som støtter den enkeltes udvikling og møder eleven på det 
niveau, hvor han eller hun befinder sig. 

?Det bedste ved at  arbejde er, at  man 
kommer ud blandt andre mennesker og 
man føler, at  man bidrager med noget 

igen. Det er vigt igt  for mig.? 
(Lars - arbejder i Fakta)

Synliggørelsen af den enkelte elevs styrker er med t il at gøre eleven 
attraktiv ude hos landets arbejdsgivere.

OCN-metoden kan anvendes t il at dokumentere kompetencer på netop det niveau, 
der passer t il eleven.



Claus Bergman Hansen 
Leder af KLAPjob
cbh@klapjob.dk
Tlf: +45 29 65 36 08
www.klapjob.dk

KLAPjob er en indsats under Landsforeningen LEV, som laver skånejob og 
fleksjob t il mennesker med udviklingshandicap. For eksempel t il mennesker 
der har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet 
hjerneskade, der gør at de har behov for støtte t il at komme ind på det 
ordinære arbejdsmarked. KLAPjob har aftaler med kommuner, virksomheder 
og organisationer i hele landet. 

På www.klapjob.dk kan du finde KLAPjob's konsulent i dit område.

OCN  Danmark - Valide kompetencebeviser

KLAPjob - Job t il mennesker med udviklingshandicap

Bente Gimlinge 
Administration
bg@klapjob.dk
Tlf: +45 26 83 24 72
www.klapjob.dk

Sisse Høy Simonsen 
Daglig leder 
sisse@ocndanmark.dk
Tlf: +45 29 88 60 06

OCN står for Open College Network og har sin oprindelse i England. 
OCN-metoden validerer og dokumenterer uformelle og formelle 
kompetencer. Alle kan noget og anerkendelsen for læring giver mod på livet 
og en vej frem. Der kan arbejdes på 3 niveauer, som gør det muligt at møde 
den enkelte der, hvor han eller hun er. 
For at kunne bruge OCN skal STU'ens personale uddannes t il OCN-vejledere 
og STU'en oprettes med en licens. 
Kontakt os for at høre hvordan du kan få adgang t il at bruge OCN-metoden 
eller se mere på www.ocndanmark.dk

Danny Thøgersen 
Underviser 
danny@ocndanmark.dk
Tlf: +45 28 11 10 02
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