
● (Skriv til mail@codeofcare.dk og få tilsendt det sidste nye billede af din Task
Force)

● Jeg vil fortælle jer om et vigtigt projekt og inspirere jer til jeres egen 
virksomheds sociale strategi.

● Vi er en række virksomhedsledere, som er gået sammen om et vigtigt formål. 
At øge det sociale ansvar i danske virksomheder.



● Hvem er jeg – og min virksomhed?



● Det er store tal og store beløb - og store menneskelige omkostninger.
● Vi er en del af det samfund vi agerer i. Ja, vi betaler vores skat – men det er 

ikke nok.



● (Indsæt visionen for din Task Force)
● Og fordi det er os der har de brede skuldre og kan gøre noget for mennesker 

med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet.
● Indskriv visionen for vores Task Force. Du kan finde den på 

www.codeofcare.dk under Task Force – bynavn.



● Så der er mindst fem meningsfulde grunde til at tage et socialt ansvar.



● 1. Mennesket:
● For det enkelte menneske, der bliver en del af arbejdsfællesskabet/ får 

jobindentitet. 
● Og bruge de kompetencer han/hun har.
● Noget at stå op til om morgenen er vigtigt for os alle.
● At bidrage med sine evner er en del af det at være med i samfundet. 
● Bryder den sociale arv.



● 2. Kommunen/samfundet: (indsæt evt. tal fra din kommune)
● Vi har ikke råd til at have så mange på reservebænken/ på 

overførselsindkomst.
● I Danmark står over en halv million mennesker udenfor arbejdsmarkedet. 
● I vores kommune er det xxxxxx Indsæt vores tal.
● Det har vi ikke råd til i et velfærdssamfund.



● 3. Virksomheden:
● I vores virksomhedder mangler arbejdskraften.
● Vi er en del af det samfund vi agerer i og skal tage vores sociale ansvar. 
● Vi har de brede skuldre.
● Det giver god omdømmekapital.
● At tage socialt ansvar gør det lettere at rekruttere, fordi vi vil arbejde i 

virksomheder med stærke værdier.



● 4. Medarbejderne:
● De øvrige medarbejdere bliver stolte og engagerede - og loyale. 
● De ved vi også vil passe på dem.
● Loyale medarbejdere bidrager til virksomhedens udvikling og økonomi.



● 5. Dig selv:
● Fordi det giver mening at tage et socialt ansvar.
● For din egen skyld. At gøre noget godt for et andet menneske er også godt for 

dig selv.
● At bukke sig ned og samle et andet menneske op er den bedste øvelse for 

hjertet.



● Ansættelse
● Giv de andre medarbejdere besked om ansættelsen
● Tag godt imod din nye medarbejder med blomster/ instruktion…



● Film med en ledigs livshistorie



● Film med en ledigs livshistorie – eller din egen historie fra virksomheden –
gerne med billede.



● Eksempler på mennesker vi ønsker at gøre en forskel for



● Hvordan gør vi så noget ved det. For at sikre udvikling og handling er vi gået 
sammen i Code of Care.



● Vi er en lang række virksomhedsledere – og vi vil have dig med…



● Vi har dannet denne velfærdsalliance med kommunen.
● En velfærdsalliance, hvor vi arbejder sammen og bryder siloerne ned.
● Det er en Task Force ikke blot et netværk. 
● Vi vil sætte action. 
● Du er også velkommen til at deltage.
● Vi deler tanker og ideer til aktiviteter der fremmer det sociale ansvar i 

virksomhederne.
● Det handler om Mere Care – mindre mig



● Vi arbejder konkret med tiltag sammen med jobcentret







● Med de ledige
● - speeddating på andre steder end jobcentret
● - mød os som chefen
● - sparring på kompetencer, CV, jobsøgning



● Vi hjælper jobcentret med at forstå vores virksomheder og processer
● Vi sparrer på hvordan jobcentret kan blive mere virksomhedsrettet i deres 

virke
● Vi er en slags Advisory Board for jobcentret





● Skriv vores måltal ind





● Se rundt i din virksomhed og find et job på få timer – print evt. SpotEtJobArket
til dine tilhører. Lad dem udfylde nu eller tage med hjem.

● Led efter:
● Et job der i dag ikke bliver udført men som vil give din virksomhed øget 

effektivitet, større service til kunderne eller mere tid til dine øvrige 
medarbejdere

● Dine kernemedarbejdere udfører måske noget i dag, som ikke er det vigtigste 
de bruge deres tid på

● Det kan også blot være opgaver, som du vil stille til rådighed for et menneske 
der skal i gang på arbejdsmarkedet.



● Åbne virksomheder, hvor vi fortæller om:
● Forskellige jobfunktioner i vores virksomhed
● Værdier og kultur på arbejdspladsen
● Hvordan søger man job i vores virksomhed
● Hvad lægger vi vægt på i rekrutteringen?
● Hvordan fastholder vi vores medarbejdere i jobbet?

● Inden har de ledige undersøgt vores virksomhed
● Og lavet et profilkort/ miniCV



● Det handler ikke om at prale med at du tager et socialt ansvar i din 
virksomhed – det handler om:

● Internt - At det giver intern god energi at have høje menneskelige værdier
● Eksternt - At din virksomhed opnår god omdømmekapital
● At du ved at fortælle om det er med til at inspirere endnu flere 

virksomhedsledere til at se værdien af at ansætte mennesker med psykiske, 
fysiske eller sociale udfordringer i livet.





● Ja – verdensmålene handler om at at have mere end en økonomisk bundlinje.
● Det handler om at vi som virksomhedsledere skal være med til at skabe 

fremtidens verden
● Vi har verdensmålene for at have noget at lede efter – og at det er VORES 

verdensmål. Vores og vores virksomheders.



● Ja – verdensmålene handler om at at have mere end en økonomisk bundlinje.
● Det handler om at vi som virksomhedsledere skal være med til at skabe 

fremtidens verden
● Vi har verdensmålene for at have noget at lede efter – og der er VORES 

verdensmål
● I Code of Care arbejder vi især med:
● FN mål 8 – Fair arbejde til alle
● FN mål 10 – Mindre ulighed. Ved at bryde den sociale arv skaber vi 

økonomisk og menneskelig lighed.
● FN mål 17 – Samarbejde/ partnerskabe på tværs. Styrk et globale partnerskab 

for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene. Her gå vi sammen 
med kommunen, uddannelsesinstitutioner og andre relevante 
samarbejdspartnere for at gøre en forskel. Bryde siloer ned. Sætte mål og 
skabe action.




