
TYPOGRAFI & 
OMBRYDNING
SALGSMATERIALE TIL BLENSTRUP & BISGAARD



OPGAVEN

Blenstrup & bisgaard skulle ha’ udarbejdet noget salgsmateriale i 
form af en samling af A4 ark som de selv skulle kunne printe for at 
holde omkostningerne nede. De skulle have lavet materiale som 
de kunne levere til deres kursister, samt lave en version af samme 
materiale som var rettet mod dem som allerede var på kurset.

OVERSKRIFTER

• Myriad pro - bold condenced. Igen gøre dem så smalle som muligt så der var 
plads til mere tekst uden at eliminere alt luft på siden

• 15 pt venstrestillet

DOKUMENTET

•  200x200 mm, antal A4 ark: 9
•  2 spalter med 10 mm spalteafstand
•  Margin: Top 12 mm, bund 12 mm, inderside 12 mm, yderside 12 mm

BASELINE GRID

•  Sat til brødtekstens skydning på 15 pt
•   Grid flugter med bundmargin

BRØDTEKST

• Arial, Narrow. udfordringen var at få den store mændge af tekst til at 
være på et enkelt A4 ark.

• 10 pt/15 pt, venstrestillet
• Ordmellemrum: Minimum 70%, desired 100%, maximum 133%
• Ikke låst til grundlinienettet da det ville blive svært at få al tekst sat op 

med grundlinje slået til

KVALITETSVURDERING

Jeg har arbejdet med blenstrup & bisgaard i længere tid. Så der har konstant 
været rettelser, ændringer, og nye ark der skulle laves. Så det har været en lang 
men lærerig opgave. Opsætningen af elementer og tekst er stadig meget klemt. 
Men med den tekst jeg fik udleveret og de krav som de satte, så er jeg blevet 
godt tilfreds med det endelige resultat.  
Men set i bakspejlet, så ville jeg godt have haft mere orden i mine styles og haft 
nogle faste som jeg gik efter, men da arbejdsgangen har været som den har 
været, så syntes jeg at det var imponerende at jeg fik oprettet nogle styles som 
jeg kunne genbruge.

Dokumentation



Hos Blenstrup & Bisgaard er vores grundtanke, at hver enkelt borger er unik. Derfor tilpasses forløb hos os med udgangspunkt i den 
enkelte sag og borgerens behov. Med vores koncept kan den sagsansvarlige sammen med borger og psykolog udvælge og sammensætte 
de produkter, der er behov for i det konkrete tilfælde.

Ydelses oversigt - borgerrettede forløb  

En rapport på 2-3 sider. Rapporten er særlig velegnet til borgere 
på sygedagpenge, hvor der er brug for indblik i borgers aktuelle 
psykiske funktionsniveau bl.a. med henblik på virksomhedsrettet 
tilknytning. Her beskrives ressourcer, evt. barrierer, skånehensyn 
ved tilknytning til arbejdsmarkedet, motivation samt anbefalinger 
til mulige fremadrettede tiltag. 

Test er et vigtigt redskab i afklaringsarbejdet og vi benytter 
derfor flere forskellige test, som nøje udvælges afhængig af 
problemstillingen. Se mere på vores hjemmeside  
www.jobrobusthed.dk

De støttende samtaler er et forløb på 4 samtaler, der har fokus 
på støtte og mobilisering af ressourcer via dialog om konkrete 
og praksisnære udfordringer. Der arbejdes med værktøjer, der 
opbygger borgerens robusthed. Som sagsbehandler modtager 
du efterfølgende en beskrivelse af temaer, anbefalinger til 
fremadrettede tiltag, samt effekt og udbytte af forløbet. 

Vores virksomhedsrettede forløb foregår altid i tæt samarbejde 
mellem borger, jobcentret og en af vores erhvervspsykologer. 
Der kan både være tale om afklarende eller opkvalificerende 
praktikforløb, hvor sagsbehandler afslutningsvist modtager en 
grundig afrapportering til brug for det videre sagsarbejde.

Aktuelt psykologisk funktionsniveau 

Test

Støttende samtaler

Virksomhedsrettede forløb

En skræddersyet indsats

En rapport på 4-5 sider. En udvidet psykologisk afklaring er vores 
dybdegående rapport, hvor du ud over et indblik i det aktuelle 
funktionsniveau også får indblik i borgers historik, handlemønstre, samt 
identifikation af relevante sammenhænge i forhold til borgers aktuelle 
udfordringer. Rapportens omfang giver mulighed for en dybere indsigt, 
hvorfor den er særlig relevant ved komplekse eller tilbagevendende 
problemstillinger.

Udvidet psykologisk afklaring
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Se kursusbeskrivelser på www.jobrobusthed.dk
Kurser

Vores ydelser til jobcenterpersonalet har til formål at sikre udvikling af både faglige og personlige kompetencer. Vi har omfattende 
erfaring fra det beskæftigelsesrettede arbejde og ved at kombinere denne indsigt og forståelse med psykologisk ekspertise, 
bidrager vi med konkrete og brugbare metoder, værktøjer og sparring, der kan tages i anvendelse i hverdagen. 

Ydelser til jobcenterpersonale

Vi tilbyder sagssparring til dig, der har brug for at få indsigt i 
borgernes psykologiske udfordringer. Gennem sparringen danner vi 
os sammen et overblik og vi kommer med anbefalinger til konkrete 
handlemuligheder, så du kan komme videre i sagsforløbet. 

Vores kursus- og uddannelsesforløb til dig der ønsker udvikling 
af faglige og personlige kompetencer udvikling inden for det 
beskæftigelsesrettede felt. Alle vores kurser er praksisforankret, 
og du får derfor konkrete metoder og værktøjer, du kan anvende 
med det samme. Vi har løbende nye kursusforløb. Se mere på 
www.blenstrupbisgaard.dk for de aktuelle tilbud.

Sagssparring

Kurser og uddannelse

Hvorfor vælge Blenstrup & Bisgaard

Supervision er ofte en essentiel del af arbejdet med mennesker, 
da du herigennem har mulighed for at få afstand til det, der dræner 
dine ressourcer. Supervision bidrager med nye perspektiver og 
handlemuligheder i hverdagen, hvilket giver fornyet energi og mod på 
arbejdet. Supervisionen kan være individuel eller i gruppe. 

Supervision
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Færdige ark



• Deltagerne på kursusforløbene er både kontanthjælp- og 
sygedagpengemodtagere, borgere på ledighedsydelse, 
jobafklaring samt ressourceforløb.

• Kendetegnene for deltagerne er, at de beretter om en en 
stagnation i udviklingen af deres psykologiske tilstand til trods 
for deltagelse i andre forløb/behandling.

”Jeg har haft stort udbytte af kurset. Jeg kan lide strukturen, det 
konkret indhold jeg kan handle på og den respektfulde tilgang til 
kursisterne. Vi bliver mødt/hørt men kursuslederen holder stadig 
fast i den røde tråd på kurset.” (Lisbeth, pædagog)

”Jeg har haft en god positiv indsigtsrig og lærerig erfaring med Blenstrup & Bisgaard. Jeg har følt mig mødt og forstået. De redskaber, jeg har 
fået, tager jeg med mig i min hverdag. Dem og det havde jeg brug for. TAK”  (Maria, sygemeldt)

”Jeg har fået nogle meget brugbare værktøjer og teknikker gennem 
kursusforløbet, som bestemt gør en forskel! Kurset var rigtigt 
spændende og også udfordrende, og blev formidlet og udført rigtigt 
professionelt og struktureret - og samtidig med forståelse for, at 
kursusdeltagerne alle var forskellige. Tak for et super kursus!”  
(Børge, Orlogskaptajn)

”Jeg har haft stor glæde af kurset på mange måder. Undervisningen 
var tilrettelagt på så god en måde, og vi kunne hver især komme 
med vores problemer, som undervisningen derefter kunne belyse 
og klargøre, hvor vi stod og hvilken øvelse vi kunne få gavn af. Alt 
foregik på vores præmisser, med kyndig vejledning, omsorg og 
forståelse. Det har været en stor glæde at være sammen med andre 
i samme ”båd”. Selve mindfulness delen har også været gavnlig. 
Jeg fik en masse gode teknikker, jeg kan tage med mig. Og frem for 
alt, anerkendelsen af at bevidste valg er så vigtige i vores liv. Det 
har været det bedste kursus, jeg har været på i jobcenter regi. Jeg 
ville ønske, det havde varet længere tid. TAK.”  
(Sine, Butiksassistent)

• Følgende er resultaterne efter deltagelse på Blenstrup & 
Bisgaards kursusforløb:

• 61% raskmeldte

• 4,2% delvist raskmeldte

• 17,4% i praktikforløb

• 17,4% på samme ydelse (heraf udgør 50% uafsluttede 
arbejdsskadesager)

Resultater fra forløb 

Kursusdeltagere

Resultater

Borgernes udtalelser

Raskmeldte

Samme ydelse

I praktik

Delvist raskmeldte

61%

17,4%

17,4%

4,2%
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At forstå og håndtere symptomer på stress, angst og depression 
for derigennem at styrke funktionsniveau og livskvalitet. Vi arbejder 
med evnen til at rumme tanker og følelser fremfor automatisk at 
blive revet med af dem. Vi fastholdes i vores lidelse, når tanker og 
følelser tager styringen. Det er derfor nødvendigt at træne evnen til 
at rumme svære tanker og følelser og samtidigt stille skarpt på og 
bevæge sig mod det, der giver dit liv værdi og mening. 

8-ugers kursus - Håndtering af stress, angst og depression 
At leve et meningsfuldt liv med vanskelige tanker og følelser

Alle vores kurser indledes og afsluttes med en 
individuel samtale. Det gør vi for at: 

• Sikre et individuelt fokus og fortsætte individuelle mål 

• Etablere en stærk og tryg platform, hvorfra udviklin-
gen kan finde sted. 

• Evaluere forløb, samt forankre udvikling og  
individuelle mål

Dialog, praktiske øvelser, hjemmeopgaver og mindfulness 
meditation. Deltagerne præsenteres hver uge for værktøjer, som 
kan tages i anvendelse med det samme. Vi træner: 

• En venlig, omsorgsfuld og accepterende indstilling over for sig 
selv.

• Evnen til at være opmærksom i nuet fremfor at fokusere på 
fortid eller fremtid. 

• Evnen til at træffe valg og tage skridt i retning af det, der er 
meningsfuldt og har værdi for den enkelte deltager. 

• Evnen til at rumme vanskelige tanker og følelser. 

Kurset er oplevelsesorienteret og forudsætter, at der deltages aktivt 
under de ugentlige møder og at der arbejdes med de ugentlige 
hjemmeopgaver. Kurset bygger på metoden ACT

Kurset ledes af en psykolog fra Blenstrup & Bisgaard 
Erhvervspsykologer. Det er ikke et terapeutisk forløb med 
gruppeterapi. Det er et oplevelsesorienteret undervisningsforløb, hvor 
der trænes konkrete metoder og øvelser.

Alle vores kursusforløb er oplevelsesorienterede, 
da de bedste betingelser for forandring og 
udvikling omfatter erfaringsbaseret læring.

Metode

Underviser

Indhold

Formål

Personlige handlemønstre 
& strategier
Gruppe/2 timer + Hjemmearbejde

Bevidst opmærksomhed & 
accept
Gruppe/2 timer + Hjemmearbejde

Håndtering af tanker & følelser 

Gruppe/2 timer + Hjemmearbejde

Forankring af personlig  
retning & mål
Gruppe/2 timer + Hjemmearbejde

Engageret & målrettet handling

Gruppe/2 timer + Hjemmearbejde

Værdibaserede valg  
& handlinger
Gruppe/2 timer + Hjemmearbejde

UGE 1 UGE 2

UGE 4UGE 3

UGE 5 UGE 6

UGE 8UGE 7

Screening  
& identifikation af mål
Hjemmearbejde & individuel samtale

Evaluering & forankring af mål

Hjemmearbejde & individuel samtale
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Udleveret materiale som inspiration 

Susanne Østergaard
Erhvervspsykolog

 
+45 53 379 140

soe@blenstrupbisgaard.dk
www.blenstrupbisgaard.dk

blenstrupbisgaard.dk
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Blenstrup og bisgaard havde allerede et design 
som de gerne ville have at jeg arbejde ud fra. 
Det var et ret klart design som de allerede 
havde, så min opgave var at vise mig fleksibel 
og tilpasse mig det udleverede materiale.



Opbygning 

BRØDTEKST 

EKSEMPEL

EKSEMPEL

OVERSKRIFTER

STYLES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquet 
eget ligula a consectetur. Quisque vitae dui dolor. Suspendisse quis mauris 
congue, sodales nisl nec, euismod leo. Nulla quam enim, mollis in arcu varius, 
luctus egestas nulla. Nullam porta volutpat ligula. Vivamus vel neque purus. 
Praesent sed sapien facilisis, suscipit erat vel, ultricies felis. Vestibulum orci 
tellus, porttitor in est ac, interdum tempus nulla. Aenean pretium sem arcu, non 
consequat velit congue at. Curabitur feugiat ornare enim, sed vehicula neque 
efficitur nec. Vestibulum laoreet nunc sed urna tristique interdum.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Jeg har forsøgt mig at holde mig til så få 
styles some muligt. Men eftersom der var 
nogle ekstra grafik elementer som krævede 
noget tekst oven på, så skulle der oprettes 
nogle som kun blev brugt et par gange, eller 
måske kun en enkelt gang.


