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Casebeskrivelse Sylab – Ikast Brande Kommune 
 

Borgeren er i udredelse for hendes stres og gigt. Hun passede ind i projektet, i det med hun fik afprøvet, 
hvor mange timer hun kunne holde til, og vi fandt ud af, hvor god hendes effektivitet var i forhold til vores 
arbejde. Det var med til at gøre hende klar til arbejdsmarkedet, da hun efter sit ophold ved Sylab vidste, 
hvad hun kunne og ikke kunne i løbet af sin arbejdsdag. 
 
Borgeren var ved os i 5 måneder, grunden til dette var, at hun var i en udredelse, som tager længere tid. 
Det skal siges, inden borgeren startede, var hun til et møde, hvor vi snakkede om, hvorvidt hun kunne sy og 
udføre andre ting, vi laver på systuen.  
 
Fra dag et, blev borgeren en del af hverdagen på Sylab som alle andre. Hun fik nogle syopgaver, som blev 
tjekket inden godkendelse. Borgeren var også med i mange kundeopgaver, alt fra at klippe sengetøj ud, til 
oplægning af bukser, og presning af godkendte styles, der var klar til levering. Borgeren kom igennem så 
mange forskellige opgaver, fordi hun ikke var så fysisk dårlig, som andre borgere har været. Og vi har på 
Sylab brug for medarbejdere, som kan hjælpe til i så mange opgaver som muligt. 
 
Efter sit forløb ved Sylab fik borgeren desværre ikke job, men er i praktik over ved Virksomhedsportalen i 
Ikast. Borgeren var glad for at være en del af projektet, glæden i et fællesskab i hverdagen og det at være 
med til at skabe produkter til gavn for andre. Borgeren begyndte til sidst at blive klar til at komme tilbage til 
og var klar til at få hendes udredelse færdig, så hun kunne få en fast base i sin hverdag. Så vidt vi ved leder 
borgeren stadig efter et job, men hun har gode muligheder, da hun er en person, som gerne vil tilbage på 
arbejdsmarkedet, og hun var en stabil og positiv person. 
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