Juli 2015

Fritagelse fra møder
Hvis du inden for de næste 6 uger går i arbejde, på barsel, efterløn, flexydelse eller
folkepension kan du søge jobcentret om at blive fritaget fra møder hos Ase, jobcentret eller
anden aktør samt blive fritaget fra at deltage i aktivering. Ordningen hedder ”Mindre intensiv
indsats”.

Du skal også tjekke dine jobforslag på Jobnet.dk
mindst hver 7. dag.

Hvem kan blive omfattet?
Du kan blive omfattet af ordningen, hvis du inden
for de næste 6 uger skal:


Begynde fuldtidsjob (ikke jobtræning)



På barsel



På efterløn, flexydelse eller folkepension

Hvis du er nyledig, og endnu ikke modtager
dagpenge, når du får tilladelsen, skal du oprette
dit CV på jobnet.dk, som vi skal godkende.
Hvis du efter reglerne skulle til samtale hos os,
vil vi kontakte dig telefonisk eller bede dig
kontakte os.

Du kan også søge fritagelse, hvis du er:


Omfattet af en arbejdsfordeling



Hjemsendt på grund af vejrlig eller
materialemangel

Kan du altid få fritagelsen?
Jobcentret kan nægte dig fritagelse hvis:

Hvad betyder fritagelsen?
Du behøver ikke møde op til:



Der er gode muligheder for øjeblikkelig
beskæftigelse inden for dit fagområde.



Jobcentret vurderer, at det vil være en fordel
for dig at deltage i tilbud eller møde
personligt op til samtaler.



CV-samtalen



Jobsamtalerne i jobcentret



Kontaktforløbet for flexydelsesmodtagere

Hvad skal du gøre?



Samtaler hos anden aktør



Henvend dig til dit lokale jobcenter, som står for
at udstede fritagelsen.

Samtaler hos Ase



Aktiveringstilbud arrangeret af jobcentret

Husk: Fritagelsen gælder først fra den dato, der
står i tilladelsen fra jobcentret.
Hvis du får fritagelsen, skal du fortsat være
tilmeldt jobcentret som ledig.

Der sker ikke andre ændringer i dine rettigheder
og pligter.
Hvis du allerede har fået eller er begyndt i et
aktiveringstilbud, har du ret til at gøre det færdigt.
I den periode, hvor du er fritaget, skal du stadig
søge job. Det kan for eksempel være korte
afløser- eller vikarjob. Du skal taste din
jobsøgning i din joblog på jobnet.dk
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