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Indsats for veteraner 
 

Sønderborg Kommune har samlet indsatsen for veteraner i jobcentret. 

Indsatsen koordineres af veterankoordinatoren. Veterankoordinatoren 

er eneste kontaktperson for den enkelte veteran og tovholder for de 

aktiviteter, der er iværksat i kommunal og regional regi og sørger for at 

koordinere den samlede indsats. 

Veterankoordinatoren deltager i veteranens kontaktforløb i jobcentret 

og understøtter jobkonsulenten i at sammensætte en individuel plan, 

der tager de nødvendige hensyn til den enkelte veterans behov. 

Jobcenter Sønderborg kan tilbyde følgende arbejdsrelaterede 

aktiviteter: 

- Tilbud for veteraner (AlsMic): Fokus på en aktiv hverdag, 

værkstedbaseret vejledning, jobafklaring, kost og 

motion/træning 

- Kompetenceklar (Business College Syd):  Realkompetence-

vurdering – ”Vejen fra militær til civil” 

- CV-værksted (Jobcenter): Hjælp til CV og ansøgning, oplæg fra 

lokale erhvervsfolk, kendskab til arbejdsmarkedet 

- Erhvervsmentorer: Netværk af frivillige erhvervsledere, som 

rådgiver ledige om deres branchekendskab og netværk 

 

Mulighed for mellemkommunale aftaler 

Veteraner fra andre garnisonsbyer kan tilbydes ovenstående 

veteranindsats. Veterankoordinatoren koordinerer planen for den 

enkelte veteran og er i dialog med veteranens hjemkommune. 

Hjemkommune afholder udgifter for forsørgelse, ophold og indsatser. 

  

Sønderjysk veteranforum  

Veterankoordinator er medlem af sønderjysk veteranforum og deltager i 

erfaringsudveksling med andre aktører på området for at styrke den 

tværfaglige indsats over for veteraner. Formålet med sønderjysk 

veteranforum er at koordinere og udvikle relevante tilbud og skabe en 

bred viden omkring veteraner. 

EKSEMPEL 

En 38-årig veteran lider af 

PTSD og angst modtager 

medicinsk behandling. Han 

har taget på i vægt, som 

generer ham rigtig meget. 

Veteranen har svært ved at 

finde frem til en regelmæs-

sig og aktiv hverdag og dø-

jer med søvnproblemer. 

Han har fungeret som ra-

diooperatør i Forsvaret, 

men ved ikke hvordan han 

kan bruge sine kompeten-

cer på det ordinære ar-

bejdsmarked.  Veteranen 

deltager i tilbuddet for ve-

teraner hvor han får sam-

mensat et individuelt træ-

ningsprogram og deltager i 

værkstedsarbejdet. Vetera-

nen gennemfører en real-

kompetencevurdering og 

finder frem til, at han godt 

kan bruge sine kompeten-

cer som logistikmedarbej-

der. Veterankoordinator og 

erhvervsmentor finder en 

virksomhed, hvor vetera-

nen kan afprøve denne mu-

lighed i form af en virk-

somhedspraktik. 

 

FORDELE 

 Én kontaktperson for 

den samlede indsats 

 Én plan 

 Jobfokus og 

arbejdsrelaterede 

aktiviteter (”Vejen fra 

militær til civil”) 

 En aktiv hverdag 

 Adgang til netværk 



  
  

 

Veteran-
koordinator

Et godt 
hverdagsliv

Jobfokus –
vejen fra 

militær til civil

Kontaktforløb
i jobcentret

Netværk

 

 

 

Indsatsen er samlet hos veterankoordinator 

• Én kontaktperson for den samlede indsats 

• Én plan for veteranen 

• Jobfokus og arbejdsrelaterede aktiviteter, som understøtter vejen 

fra militær til civil 

• Hjælp til en god og aktiv hverdag 

• Adgang til netværk 

  



  
  

 

Kontaktforløb 
i jobcentret

 

 

 

Kontaktforløbet tilrettelægges i to spor  

– i et job- eller et uddannelsesspor 

• Veterankoordinator deltager i alle jobsamtaler i 

jobcentret 

• Veterankoordinator understøtter 

jobkonsulenten med relevant viden 

• Indsatsen tilrettelægges under hensyn til 

veteranens særlige behov og hensyn 

  



  
  

 

Jobfokus -

vejen fra 
militær til civil

 

 

 

Jobcenter Sønderborg kan tilbyde følgende 

arbejdsrelaterede aktiviteter: 

• Tilbud for veteraner (AlsMic): Fokus på en aktiv hverdag, 

værkstedbaseret vejledning, jobafklaring, kost og motion/træning 

• Kompetenceklar (Business College Syd):  Realkompetence-

vurdering – ”Vejen fra militær til civil” 

• CV-værksted (Jobcenter): Hjælp til CV og ansøgning, oplæg fra 

lokale erhvervsfolk, kendskab til arbejdsmarkedet 

• Erhvervsmentorer: Netværk af frivillige erhvervsledere, som 

rådgiver ledige om deres branchekendskab og netværk 

  



  
  

 

Et godt 
hverdagsliv

 

 

 

Veterankoordinator støtter veteranen i at finde frem til 

en aktiv og struktureret hverdag 

• Veterankoordinator er med til at skabe sammenhæng i veteranens 

liv og i mødet med kommunen 

• Veterankoordinator sørger for, at aktiviteter i kommunal og 

regional regi koordineres 

• Veterankoordinator understøtter veteranen i at strukturere en god 

hverdag, der tager de nødvendige hensyn til den enkeltes behov 

• Veterankoordinator kan også bidrage med støtte til de pårørende 

og kontakt til netværk 

  



  
  

 

Netværk

 

 

 

Veterankoordinator deltager i Sønderjysk Veteranforum 

• Sønderjysk Veteranforum består af repræsentanter indenfor 

veteranindsatsen, jobcentre, psykiatri o.l. 

• Formål med Sønderjysk Veteranforum er at skabe 

erfaringsudveksling mellem de involverede aktører på området og 

styrke den tværfaglige indsats over for veteraner 

• Sønderjysk Veteranforum vil koordinere og udvikle relevante tilbud 

og skabe en bred viden omkring veteraner 

  



  
  

 

 

 

 

Mulighed for mellemkommunale aftaler 

• Veteranindsatsen kan også tilbydes veteraner fra andre 

garnisonsbyer. 

• Veterankoordinatoren koordinerer planen for den enkelte veteran 

og er i dialog med veteranens hjemkommune. 

• Hjemkommune afholder udgifter for forsørgelse, ophold og 

indsatser. 

 

 

 

Kontakt:  

http://sonderborgkommune.dk/veterankoordinatoren-i-soenderborg-kommune 

 

http://sonderborgkommune.dk/veterankoordinatoren-i-soenderborg-kommune
http://sonderborgkommune.dk/veterankoordinatoren-i-soenderborg-kommune
http://sonderborgkommune.dk/veterankoordinatoren-i-soenderborg-kommune

