
KREATIVITET OG VÆKST – KLAR TIL NÆSTE SKRIDT
Kreativitet og Vækst er et beskæftigelsesrettet tilbud, hvor vi arbejder med at skabe motivation gennem kreative og
kunstneriske temaer. Kreativitet og Vækst lægger vægt på at være et rummeligt tilbud til mennesker med psykiske ud-
fordringer – fx stress, depression, sorg, kriser og angst. Vi skaber et frirum fra hverdagens forventninger og gøremål,
hvor vi gennem arbejdet med hænderne giver mulighed for at udtrykke noget, der ellers kan være svært at sætte ord
på. De ting, man skaber, er genstand for refleksion hos én selv og andre, og den refleksion arbejder vi med og bruger
som et trinbræt videre til job eller uddannelse. Som deltager på Kreativitet og Væksts tilbud skal du være interesseret i
at arbejde kreativt.

MÅLGRUPPEN
◦ Aktivitetsparate ledige med psykiske udfordringer
◦ Uddannelsesparate unge med psykiske udfordringer
◦ Ressourceforløbspersoner, der har brug for et afklarende og støttende forløb
Tilbuddet kan også benyttes af andre grupper.

GENNEM ET FORLØB I KREATIVITET OG VÆKST OPNÅR DELTAGEREN:
◦ Afklaring af og retning på job- eller uddannelsesmål
◦ Redskaber til struktur og overblik sin hverdag
◦ Kommunikations- og samarbejdskompetencer
◦ Øget mødestabilitet

HVAD TILBYDER KREATIVITET OG VÆKST?
I undervisningen sørger vi for at undervisningsdifferentiere, så hver enkelt udfordres på et passende niveau. Der stilles
krav, der motiverer til at man yder noget, men uden at det tager modet fra deltageren. Det er vigtigt, at deltageren ople-
ver en klar kompetenceudvikling, så han eller hun bliver klar til uddannelse eller job. Der laves progressionsmålinger og 
arbejdes billedligt med den personlige udvikling gennem coaching. På forløbet indgår:

◦ Drift af socialøkonomisk virksomhed med produktion af kreative t-shirts (hele processen fra design, serigrafisk tryk,  
  indkøb, pakning/forsendelse, generel IT, Photoshop, lager, salg og administration)
◦ FVU i dansk og matematik (for dem, der er i målgruppen)
◦ Brobygning til job, uddannelse og praktik
◦ Håndværksmæssige færdigheder gennem kunstneriske processer (tegning, maling, keramik, redesign af genbrug)
◦ Vejledning, undervisning, samtaler

PRAKTISKE FORHOLD
Deltagere på Kreativitet og Vækst har mulighed for at træne yoga på et hold for Kreativitet og Væksts deltagere og i
FOKUS Fitness i fritiden, samt at følge FVU dansk og matematik, hvis de er i målgruppen for det. Tilmelding sker ved at 
sende jobplan, visitation + FVU screeningsresultater og tilmelding til Lone Jacobsen på lone@fokus-folkeoplysning.dk.

FORLØB
- Kreativitet og vækst

Kontakt info: Lone@fokus-folkeoplysning.dk - 99 30 10 00 - www.daghøjskolenfokus.dk


