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SKÅNEJOB FOR FØRTIDSPENSIONISTER
INFORMATION TIL LEDERE OM ORDNINGEN

Bitten Larsen, kantineleder og Birthes chef: ”Det er vigtigt at lave et godt 
match, når man ansætter folk med skånehensyn. Det er ikke anderledes 
end i andre ansættelsessituationer. Vi har et godt match med Birthe, som 
jeg kan jage rundt med som alle andre”.



HAR DU MOD PÅ AT GIVE EN FØRTIDSPENSIONIST EN 
CHANCE MED ET SKÅNEJOB?

ANSÆTTELSESVILKÅR

”Jeg nyder at føle sig som en del af et team og at føle, at der faktisk forventes noget af 
mig. Hvis jeg har en dag med lav energi, møder jeg alligevel op. For hellere komme på 
arbejde og gøre noget end at blive hjemme. Arbejdstiden passer med, at jeg arbejder 
på den tid af dagen, hvor jeg kan yde den bedste indsats samtidigt med, at kantinen 
har mest at lave. Mine skånehensyn er ikke en hindring i dette arbejde, og der er 
ingen, der siger ’Dét skal Birthe ikke, for det kan hun jo ikke’.

Arbejdet er en ny begyndelse for mig og falder godt i tråd med, at jeg også 
derhjemme kan lide at arbejde i køkkenet sammen med min kæreste.”

BIRTHE ER I SKÅNEJOB I PHØNIX KURSUSCENTER SOM HUSASSISTENT

Førtidspensionister har ligesom alle andre behov for og lyst til at indgå i et 
meningsfyldt arbejdsliv. CSD-Odense formidler kontakter mellem 
virksomheder og personer, som ønsker at supplere pensionen med en 
lønindtægt. 
 
Ordningen giver glæde, netværk og øget selvtillid hos personer i 
ordningen. Og virksomheden får motiverede medarbejdere på vilkår, som 
tilpasses virksomhedens muligheder og behov. 

CSD-ODENSE HAR SOM ROLLE AT SKABE ET VELFUNGERENDE MATCH MELLEM 
VIRKSOMHED OG MOTIVERET ARBEJDSKRAFT.

Personer i skånejob er som udgangspunkt omfattet af lovgivningen for 
lønmodtagere, men er ansat på særlige vilkår. De særlige vilkår kan bl.a. 
være særlige funktioner, nedsat tid eller flere pauser end normalt. 
Jobkoordinatoren fra CSD-Odense vil både i den ulønnede praktik-
periode (typisk 4 uger) og i den følgende ansættelse stå til rådighed for 
både arbejdsgiver og arbejdstager så ofte, der er behov for det.

Lønnen aftales  mellem arbejdsgiver og arbejdstager ud fra de 
opgaver og den indsats, der ydes. Kommunen yder tilskud til 
lønnen. For 2015 er tilskudet kr. 26,54 pr. time.  I særlige til-
fælde, hvor arbejdsevnen er meget lav, kan kommunen yde et 
højere tilskud. 


