
Tre dimensioner av livet!
Vecka 1-4, tisdagar och torsdagar kl 13-16

Jag själv Mina 
relationer

Mitt arbete



Tidslinjen för SIUS
Fas   Sökandeanalys Ackvirering Introduktion Uppföljning

Aktivitet Grupp Personliga Leta & skapa jobb Praktik Anställning

samtal Grupp 1 tim/vecka Åter till handläggaren

om arbete saknas

Tid 1 månad 1 månad Högst 6 månader sammanlagt 12 månader från anställningsdatumet



Vi pratar om livet och arbetslivet

 Självbild och självkänsla

 Kommunikation

 Konflikthantering

 Arbetsintervjun

 Mina starka sidor och sånt jag helst undviker

 Yrkesinriktning och intressen

 Så vill jag bli presenterad för en arbetsgivare



Namn Hinder och problem Presentation för arbetsgivaren Stöd och anpassning

EN ADHD, svårt att sitta stilla, blyg, svårt att Blyg, energisk, arbetsvillig, vill alltid ha något Behöver tydliga instruktioner.
tala i telefon samt svårt att ta kontakt att göra. Är försiktig i början men blir mer Undvika tala i telefon och skriver
med andra. social med tiden. helst  sms eller e-post.

SLS ADHD - medicinerar mot det. Nötallergi. Morgonpigg, stresskänslig ibland - när det blir Koppla in arbetsterapeut ev. Vi SIUS:ar

för mycket kan det bli jobbigt. Tydliga rutiner vill ha läkarintyg för att veta, hur vi ska
instruktioner. Struktur. Vill börja på 50%. tänka kring allergin.
En uppgift i taget. Nötallergi. Inte för långa resvägar. 

Anpassade arbetstider - inga sena kvällar/nätter.

AN Morgontrött, svårt att hantera nervositet. Morgontrött, ibland kan bli stressad av ny uppgift Tar gärna senare skift .
och måste ta paus (eftersom stressen blockerar). Gärna samma arbetskamrater

Ju tryggare arbetsplats desto mindre stress. Ta pauser!

WC Har diskbråck, ont i ben och fot, kan ej Diskbråck, vill börja 4-5 timmar per dag. Gärna fysiskt lättare jobb nära.

stå, sitta eller gå långa stunder. Högt Börjar gärna jobba kl. 10.00. Kan vara skönt att kunna gå ifrån

Blodtryck – medicin för det, tappar ibland Bra att vi säger det mesta av hinder och problem och jobba själv, avskilt bord t.ex. 

balansen,  har depression - tar medicin så arbetsgivaren vet. Pauser!

mot det. Gråter ibland.

Presentation för arbetsgivaren



För mej var det bästa idag …

Samla på alla dina positiva upplevelser 
och försök lämna de andra bakom dej!



SIUS i GRUPP – det bästa
Det mest exklusiva Arbetsförmedlingen kan erbjuda

Vi kombinerar det bästa av individuellt stöd med gruppverksamhet

Du får tillgång till 3 SIUS-konsulenter som samarbetar för ditt bästa

Vi ersätter varandra vid ev. frånvaro

Våra olika kompetenser och kontakter ökar dina möjligheter till anställning 

Vi bygger ständigt ut vårt nätverk med nya företag

Du får intervjuträning

Vi erbjuder genomgång av ditt cv

Du får personligt stöd för att söka arbete

Vi följer alltid med på intervjuerna

Vi informerar arbetsgivarna om ekonomiskt stöd

Du får personligt stöd på din arbetsplats

Genom oss får du tillgång till Arbetsförmedlingens specialister: 
arbetsterapeut, socialkonsulent och psykolog

Du och din arbetsgivare får uppföljning under ett helt år efter anställningen



SIUS i GRUPP
Avslutade 2015
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47 Anställning minst 1 år (82 %)
2 Språkproblem eller studier (4 %)
4 Sjukskrivning (7 %)
2 Flyttade (4 %)
2 Åter till handläggare (4 %)

57 Avslutade totalt 2015 (100 %)


