
Albertslund

Virksomhedsrevalidering

Virksomhedsrevalidering er samlede uddannel-
ses eller optræningsforløb i en virksomhed, som 
kan iværksættes for personer med begrænsnin-
ger i arbejdsevnen, så de kan bevare tilknytnin-
gen til arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Typisk går virksomhedsrevalideringen (som fast-
sættes i en jobplan) ud på at optræne eller gen-
optræne personens faglige, sociale eller sprog-
lige kompetencer, så personen igen kan opnå 
ordinær beskæftigelse  ofte i et nyt fag, hvor per-
sonens begrænsninger ikke spiller en afgørende 
rolle for varetagelsen af arbejdet. 

Virksomhedsrevalidering skal så vidt muligt rette 
sig mod områder med mangel på arbejdskraft, 
og varigheden aftales individuelt. Revalideringen 
skal dog som udgangspunkt gennemføres på så 
kort tid som muligt, og revalidenden kan maksi-
malt modtage revalideringsydelse i fem år.

Virksomhedsrevalidering kombineres ofte af fle-
re typer af ordninger som fx virksomhedspraktik, 
ansættelse med løntilskud og elev og lærlinge-
forløb. Læs mere på de aktuelle faktaark eller hør 
mere i jobcentret.

Sådan gør du EksempelFordele

•

Kontakt jobcentret og hør mere om 
mulighederne for virksomhedsrevali-
dering. 

Giver personer med begrænsnin-
ger i arbejdsevnen mulighed for at 
bevare tilknytningen til arbejdsmar-
kedet på normale vilkår.

Kan både benyttes til at optræne 
ledige og allerede ansatte med 
begrænsninger i arbejdsevnen til 
nye funktioner.

Jobcentret yder støtte og 
vejledning. 

•

En 34årig gulvlægger får ødelagt 
sine knæ og må opgive sit arbejde ef-
ter længere tids sygemelding. I sam-
arbejde med jobcentret udarbejder 
gulvlæggeren en jobplan, som via en 
virksomhedsrevalidering skal omskole 
gulvlæggeren til bygningskonstruktør. 
Via sit netværk finder gulvlæggeren 
en entreprenørvirksomhed, som tilby-
der en indledende afklarende praktik 
og efterfølgende indgås aftale om et 
samlet uddannelses- og optrænings-
forløb. 
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eskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 
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