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Café Kolding – den hjertelige jobcafé 
- afgørende elementer i indretningen 

 
 
Målgruppe: 30+, sårbare borgere, mange kulturer. 
Moodboard: Vurderer at miljøet bør have et mere professionelt, modent 
signal og henvende sig til flere kulturer. 
Adskilte samtalerum: Vil kræve anden løsning, som ikke giver samme 
mulighed for åbent miljø og caféstemning. 

 
Positiv velkomst/flow: 
Fra Dieselvej og hele ”vejen til arbejde” – borgerne er forbeholdne/utrygge, 
når de besøger Jobcenteret og skal skånes fra ”at gå forkert” – der skal være 
let afkodning. 
Anvendelse af nudges – venlige ”skub” i ”rigtig” retning. 
Varmt miljø med noget for alle sanserne – hjemlighed og genkendelighed. 
Det anbefales at sløjfe indgangsdør nr. 2. 
 
Farver: 
Det er vigtigt for et imødekommende og trygt miljø, at borgerne ikke bliver 
mødt af det sædvanlige sort/hvide miljø, men derimod varme og naturlige 
farver, som er valgt i en nuance, som gør at man befinder sig godt i dem: 
 

• Spiregrøn for gå-på-mod, vækst, glæde 
• Himmelblå for kommunikation, flow og højt til loftet 
• ”Sensitive red” for nærhed, entusiasme, hjertelighed og respekt 
• Kaffebrun for tryghed, tillid og fundament 

 
Sort som professionelt og ekslusivt signal og som kontrast til farverne. 
Hvide vægge vil ikke være almindelig hvide, men i en varm ”fransk grå”. 
 
Stoflighed: 
Afgørende for en følelse af hygge og hjemlighed er tekstiler, tæpper mv. Der 
er desuden valgt lamper og afskærmninger i en naturlig filt, som både 
lyddæmper men også giver et ”blødt” miljø. 
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Stole i cafémiljøet: 
Fra lageret på Dieselvej. Træet vil blive lakeret i en mat sort/antracit og 
sæderne polstres i varme farver, som binder den øvrige farvesætning 
sammen og gerne i mønstre med oprindelse i forskellige kulturer. Den sorte 
lakering for professionalisme og kontrast. 
 
Rød tråd: 
Indgangsparti får vægudsmykning alla samtalerummene og/eller gangen og 
farverne går igen. 
 
Placeringer: 
Jobsøgningen i det højtloftede område – plads til inspiration og nytænkning 
og ved ”Vejen til arbejde” espalier. Trygge placeringer med ryggen væk fra 
traffik. 
Samtalepladser afgrænsede af skærmvægge i farvet filt og tilbagetrukkede. 
Cafémiljøet i det lavtloftede område og med placering ved vinduesparti ved 
indgangen, så man straks ser miljøet, når man ankommer. 
Vagten ”gemt”, hvor han har udsyn men ikke ses, som det første. 
 
”Vejen til arbejde”: 
Et Grid system af kvadratiske kasser udfylder det højtloftede rum og danner 
base for udstilling: lokale virksomheder, succeshistorier, værktøj mv. – 
inspiration til jobsøgningen. Samtidig placeres genkendelige ting, som kunne 
være fra borgerens eget hjem og fra forskellige kulturer – danner tryghed og 
vedkommenhed. Obs på ikke-farlige objekter. 
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