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Slip ledigheden er et modulopbygget aktiveringsforløb for ledige    
beboere i Sønderparken og Korskærparken, der veksler mellem    
teori og praksis. Det består således både af undervisning og praktiske
forløb. 

Forløbet er et samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan og   
Fredericia Kommune.  Der er tale om et helhedsorienteret aktiveringstil-
bud, hvor formålet er at sikre dig øget mulighed for job og/eller uddannelse.

   Hvad tilbydes i aktiveringsforløbet?

Når du deltager i forløbet medvirker du, gennem fælles indsats, til at skabe 
egne muligheder for job og/eller uddannelse.

Du vil deltage i moduler, som er opbygget med forskellige retninger,
herunder bl.a.;
* Motion
* Kost og madlavning
* Danskundervisning for tosprogede
* Jobsøgning og CV
* IT
* Økonomi
* Minipraktik ved forskellige virksomheder og institutioner/ 
 foreninger 
* Praktiske forløb, som bidrager til din hverdag

   Hvad er Slip ledigheden?



Slip Ledigheden

Forløbet foregår mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 9.00 – 14.00 
+ tid til individuel samtale.

”alle DINe STyrKer”

   Praktiske oplysninger ?

Den første dag på forløbet skal du møde kl. 10 i Medborgerhuset Korskær, 
Ullerupdalvej 13. Her mødes du med Gizem Canik, som byder dig velkom-
men og sætter dig ind i de praktiske forhold, og sammen med dig vælger 
moduler for dit forløb.  Opstart vil altid foregå mandag.

Du kan deltage i forløbet i op til 13 uger. 

Hav altid tøj med/på, som du kan bevæge dig i og gode sko (gå/løb)

Du kan købe mad i caféen eller selv medbringe madpakken

Der er løbende indtag på forløbet og der kan deltage 40 personer ad   
gangen.

Da tilbuddet er en aktivering, er der mødepligt. Der bliver foretaget   
daglig registrering af fravær og bliver du forhindret i at møde op,     
skal du kontakte Gizem Canik på tlf. 24 95 50 03 inden kl. 9.00 på    
dagen.

Udeblivelse kan medføre sanktion.



Slip Ledigheden

    Kontakt

 Gizem Canik   Mobil 24 95 50 03
 
 anni lindum   Mobil 40 24 02 36

 Stine Berg Sørensen  Mobil 40 24 02 39

Vil du vide mere om forløbet i ”SLIP LEDIGHEDEN”

”Livet har ingen andenmening end den, vi giver den”  
– Thornton Wilder


