
 

 

  

Uddannelsesgaranti Thy 

Landkortet  
– overblik over særlige tilbud til unge i Thisted Kommune 

 
 
Ungeaktør: 

 
Tilbud, rådgivning og vejledning: 

 
Stedets navn samt 
eventuelt organisatorisk 
tilhørsforhold  

 
Jobcenter Thisted / Team Uddannelse 
Beskæftigelses-, social- og sundhedsforvaltning. 

 
Adresse, postnr. og by: 

 
Jobcenter Thisted, Skolegade 4c, 7700 Thisted 
 

Telefonnr., e-mail, 
website: 

Tlf. nr.: 99171717 
E-mail: Jobcenter@thisted.dk 

 
Oplistning og kort 
beskrivelse af stedets 
forskellige tilbud (f.eks. 
rådgivning, vejledning, 
kontaktperson, mentor, 
coach, psykolog, SPS m.fl.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ydelser: 

 Sygedagpenge: Ydelsen for sygemeldte forsikrede ledige. 

 Dagpenge: Ydelsen for forsikrede ledige. 

 Kontanthjælp: Ydelsen for ikke-forsikrede ledige over 30 år / 
ledige under 30 år med erhvervskompetencegivende 
uddannelse. 

 Uddannelseshjælp: Ydelsen for ikke-forsikrede ledige under 30 
år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

 Fleksjob (løn eller ydelse) 

 Revalidering (forskellige muligheder for ydelse/løn og 
revalideringsformer) 

 Førtidspension (Kun skånejob er i jobcenterregi) 
 
Ansøgning om kontanthjælp/uddannelseshjælp (visitation): 
 
Tidsbestilling via hovednummeret. 
 
For unge under 30 år og uden uddannelse:  
Team Uddannelse, EUC Nordvest, Kronborgvej 119, 7700 Thisted 
 
For +30-årige og unge under 30 med uddannelse:  
Jobcenter Thisted, Skolegade 4c, 7700 Thisted 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson for de 
enkelte tilbud  

Sagsbehandlerne har pligt til råd og vejledning i forhold til LAB-loven, 
dvs. afholdelse af fx jobsamtaler, sygeopfølgningssamtaler mm. 
 
I Team Særlig Indsats (sagsbehandling for aktivitetsparate unge) er 
sagsbehandlerne ofte koordinerende sagsbehandlere og tovholdere i 
forhold til Misbrugscentret, Handicap og Psykiatri, KRIM, bosteder, UU 
mm. 
 
I Team Uddannelse varetages sagsbehandling for uddannelsesparate 
unge. Team Uddannelse er placeret på EUC Nordvest i Thisteds 
campusmiljø og varetager kontakten til de lokale 
uddannelsesinstitutioner generelt i forhold til den forebyggende 
frafaldsindsats og specifikt i forhold til unge med uddannelsespålæg. 
Kontaktperson: Thilde K. Heidemann, TKH.jobcenter@thisted.dk Tlf. 
2937 2594   

 
Relevante 
”Ungeparagraffer” – 
oplistning af navn på lov 
og relevante paragraffer 
for 15 til 30-årige unge 
med særlige behov 
(mentor, 
virksomhedspraktik, 
støtte/kontaktperson 
osv.):  

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB): 

 Uddannelsespålæg: LAB § 21b 

 FVU screening: AKL § 13 stk. 5 

 Praktik: LAB Kap 11 

 Vejledning og opkvalificering: LAB Kap. 10 

 Mentor: LAB § 31 b og c 

Kommunal aktivering i Center for Afklaring og beskæftigelse (CAB) 

CAB tilbud:  

 Tilbud for sygemeldte Quick Care 

 Ungeforløbet 

 I gang igen 

 Arbejdsmarkedsforløb 

 Funktionsafklaring 

 Min plan 

I CAB er der tilknyttet mentor, psykolog, fysioterapeut, coach, 

kostvejleder og FVU screening.  

Virksomhedscenter: 23 virksomhedscentre fordelt på forskellige 

brancher og geografisk placering.  

Ud over aktiveringstilbud i regi af CAB, visiterer Jobcentret til: 

 Virksomhedspraktik/nyttejob/løntilskud i lokale virksomheder 

 Diverse andre tilbud: Basen, Skiftesporet, Døgnekspressen mv. 

 

mailto:TKH.jobcenter@thisted.dk

