FORSVARETS PERSONELTJENESTE

STØTTE TIL FORLIGSRAMTE MEDARBEJDERE
Forsvaret vil gerne støtte dig på den bedst mulige måde i den kommende
tid og hjælpe dig til at blive afklaret og kvalificeret til en ny situation.
Du kan læse mere om de støtteaktiviteter, du har mulighed for at gøre
brug af, i denne folder.

Denne folder henvender sig til dig, der har fået besked om, at forsvaret påtænker at afskedige dig. Du har nu modtaget en partshøring og om nogle dage vil
du modtage en invitation til en orienteringsmøde. Hvis du bliver afskediget, vil
forsvaret gerne støtte dig i din opsigelsesperiode, så du kan blive afklaret om det,
du allerede kan og det du har lyst til fremadrettet.
Der er mange forskellige muligheder for at blive opdateret på både dine faglige
og personlige kvalifikationer og måske erhverve nye færdigheder og kompetencer,
som arbejdsmarkedet har brug for lige nu.
DINE MULIGHEDER
Du vil blive inviteret til et orienteringsmøde, der holdes ved din myndighed. Forsvaret har indgået et samarbejde med et professionelt firma, der er vant til at tale
med mennesker, der står i den situation, du gør nu. De vil fortælle om de naturlige
menneskelige reaktioner, der kan opstå ved at få besked om afskedigelse. De vil
også kunne fortælle dig om dine muligheder for støtte i din opsigelsesperiode.
Nogle uger efter orienteringsmødet bliver du inviteret til en samtale på ½ time,
hvor du sammen med en konsulent finder frem til de muligheder, der giver bedst
mening for dig i den kommende tid.

Besked om
påtænkt afsked.
Partshøringsskrivelse udleveres.

>

Orienteringsmøde afholdes
i myndigheden.

>

Det endelige
afskedsbrev
udleveres.

FORSVARETS STØTTETILBUD BESTÅR AF:
•
•
•
•

Orienteringsmøde i myndigheden
Samtale med en konsulent
Individuel rådgivning
Jobsøgningskursus

>

½ times samtale med en
konsulent.

>

Medarbejderne
vælger, hvilke
støtteaktiviteter
de ønsker inden
for opsigelsesperioden.

Mulighederne er forskellige og du kan selv vælge, hvilke du ønsker at benytte, blot
de er tilpasset dine behov og er indenfor de rammer forsvaret har. Du kan eksempelvis få rådgivningsforløb hos en professionel konsulent, uddannelse og kurser,
der er målrettet din profil og dine ønsker.
FORSVARETS RAMMER
Forsvaret ønsker, at afskedigede medarbejdere bliver afklaret i forhold til hvilke
kompetencer de allerede har, og hvilke de ønsker at forbedre. Forsvarets ønske
er også, at medarbejderne benytter eksisterende kompetencer og kvalifikationer
for på den måde, at blive opkvalificeret med afklaring og uddannelse i forhold til
arbejdsmarkedets krav.
De aktiviteter du vælger, skal alle være tilmeldt og betalt indenfor din opsigelsesperiode. Dit tjenestested kan hjælpe dig med tilmelding til kurser.
Inden du tilmelder dig, skal du aftale deltagelse med din nærmeste leder eller
chef.
HVAD GØR DU?
Du modtager en invitation på din mail og i et brev, der bliver sendt til dig på din
hjemadresse. Her bliver du inviteret til orienteringsmødet, der holdes i din myndighed.
Hvis du ikke ønsker at deltage i orienteringsmødet, men ønsker uddannelse eller kurser, skal du henvende dig direkte til dit tjenestested, som kan hjælpe dig
videre. Hvis du ikke ønsker støtte af nogen art, skal du ikke foretage dig noget.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Hvis du har spørgsmål til den kommende tid, kan du tage kontakt til din
nærmeste leder eller chef, som kan støtte dig. Derudover kan du tage
kontakt til dit tjenestested, som ligeledes kan vejlede og støtte dig i din
proces mod at blive afklaret og kvalificeret til en ny situation.
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