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- Det handler alt for meget om kassetænk-

ning og kortsigtet tankegang fra kommu-

nernes side, siger en frustreret Britta Bak, 

direktør for Unges Uddannelsescenter og 

fortsætter: - Alt for mange fra denne mål-

gruppe ender på offentlig forsørgelse. Nu 

har vi endelig et samarbejde, hvor de un-

ge er garanteret job, og hvor samfundet er 

garanteret en økonomisk besparelse. Og så 

sker der ingenting.

Jobgaranti 
– men kursisterne mangler!
Landsdækkende jobgaranti efter endt uddannelse. Det lyder næsten for godt til at 
være sandt – især når jobgarantien dækker gruppen af unge med ASF. Men jobga-
rantien er der. Det er de unge bare ikke. For de venter – i mange tilfælde forgæves 
– på at blive visiteret ud i uddannelse af deres kommuner.

”Klar til Start” er navnet på det helt unik-

ke beskæftigelsesprojekt, som er resultatet 

af et samarbejde mellem Unges Uddannel-

sescenter og Fakta/Coop-koncernen i sam-

arbejde med Landsforeningen Autisme. Det 

højt specialiserede autismetilbud Unges Ud-

dannelsescenter i Værløse er ideophavsmand 

bag projektet.

- Vi startede ”Klar til Start” for godt 2 

år siden. En del af vores unge, som gik på 

STU, klarede det rigtig godt, når de var ude 

i praktik, men fik ikke job bagefter, fortæl-

ler Britta Bak om baggrunden for samarbej-

det.

- Unge med Autisme Spektrum Forstyr-

relse er en svær gruppe at fastholde i job 

pga. det kommunikative og sociale handi-

cap. De skal have ekstra hjælp. Vi havde 

nogle elever i praktik i vores lokale Fakta – 

og de unge var rigtig gode til mange ar-
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bejdsopgaver, men var ikke parate til at bli-

ve ansat. Vi tog kontakt til butikschefen og 

til Jens Romundstad, på det tidspunkt HR-

chef i Fakta, og nu salgsdirektør for Fakta 

Øst. Vi blev enige om et uddannelses- /op-

kvalificeringsforløb, der byggede på autis-

mepædagogik, men som var skræddersyet 

til Faktas behov i forhold til arbejdsopgaver-

ne i butikkerne.

Fakta koncernen kunne hurtigt se en 

pointe i samarbejdet. De unge er en stabil 

arbejdskraft ikke på trods af, men i kraft af 

deres udfordringer. Deres handicap bliver 

en spidskompetence for de unge trives med 

rutinepræget arbejde og med at lave orden. 

Og det var netop det, Fakta kunne bruge 

de unge til. Samtidig har de unge ikke am-

bitioner om lederstillinger, men er glade og 

utrolig stolte af at være butiksmedarbejder 

i en Fakta-butik, fortæller Britta Bak.

For at gøre ”Klar til Start” landsdækken-

de har Unges Uddannelsescenter indgået 

partnerskabsaftaler med flere autismecen-

tre eller andre former for centre fordelt rundt 

landet. På nuværende tidspunkt er der 8 

partnere. Disse partnere bruger samme me-

tode og undervisningsmateriale, og de står 

for hele det pædagogiske og afklaringsmæs-

sige arbejde i forbindelse med projektet. Ind-

til videre er det bare lykkedes for 15 unge 

(og voksne) at blive visiteret til projektet. 

”Klar til Start” kan indgå som det sidste år 

af et STU forløb eller som et selvstændigt 

forløb, og det varer normalt mellem 9 til 

max. 22 måneder med en månedlig udgift 

for kommunerne på mellem ca. 14.000 og 

16.900 kr.

 - Vi nedsatte fra start en arbejdsgrup-

pe, som består af en ekstern autismekonsu-

lent samt projektmedarbejdere fra Unges 

Uddannelsescenter samt fra vore partnere 

Autismecenter Nord-Bo og Idavang.  Grup-

pen har stået for en helt fantastisk detalje-

ret og gennemarbejdet projektbeskrivelse 

samt udviklingen af hele undervisningsma-

terialet. Dette er udviklet i tæt samarbejde 

med Fakta-butikschefer. Her er alt, hvad kur-

sisten skal igennem i løbet af deres forløb 

er beskrevet, forklarer Britta Bak. 

Når de unge starter i ”Klar til Start”, skal 

de ud i en træningsbutik. Her vil en pæda-

gogisk medarbejder fra eks. Unges Uddan-

nelsescenter eller en af de øvrige partnere 

være med på fuldtid med sidemandsoplæ-

ring.

Medarbejderen fungerer som mentor 

og som teoriunderviser – og sørger for, at 

eleverne bliver klar til at indgå som en reel 

del af arbejdsstyrken i Fakta.

- Når de er nået så langt i forløbet, at vi 

vurderer, at de er igennem forløbet og vi 

ved, hvilke arbejdsopgaver de kan varetage, 

hvor lang tid de kan arbejde, hvad er ar-

bejdsintensiteten samt hvilken støtte har de 

evt. brug for ved en ansættelse, finder salgs-

chefen i Fakta i samarbejde med os en eg-

Ole Holst, Unges Uddannelsescenter, følger de unge gennem uddannelsesforløbet i træningsbutikken i Værløse
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net Fakta ansættelsesbutik til kursisten. Vo-

res medarbejder tager med ud og giver et 

introkursus forløb til butikschefen og de øv-

rige butiksansatte, så de har noget grund-

læggende viden, både om autisme, evt. AD-

HD, kommunikation, og om hvad det kræ-

ver af særlige hensyn til denne unge kursist, 

siger Britta Bak.

”Klar til Start” er gennemtænkt og gen-

nemarbejdet - og til gavn for både kursister, 

butikker, Fakta-koncernen og det øvrige 

samfund. Over hele landet står der både 

trænings- og ansættelsesbutikker klar, men 

kursisterne mangler.

- Vi oplever helt klart, at kommunerne 

med enkelte undtagelser er flaskehalsen, 

fastslår Britta Bak.

- Kassetænkning og budgetbegræns-

ninger er stopklodsen. Flere kommuner sy-

nes, det er for dyrt og insisterer på, at den 

unge skal i kortere og billigere afklaringsfor-

løb eller virksomhedspraktik, selvom de al-

lerede har været i flere nyttesløse tilbud. 

Næsten 9 ud af 10 med ASF har i dag ikke 

noget varigt job, og ender på offentlig for-

sørgelse, og bliver oftest psykisk dårligere 

og dårligere for hvert nytteløst ”beskæfti-

gelsesforløb”, som de bliver visiteret til. 

- Hvordan drager vi som samfund nytte 

af, at de unge IKKE kommer i job?”

En uvildig rapport udarbejdet for Det 

Centrale Handicapråd af COWI viser, at den 

rette indsats betyder en stor samfundsøko-

nomisk gevinst, så de langsigtede fordele, 

er der jo, siger Britta Bak.

Rapporten fra januar 2014 viser, at hvis 

det over en 10-årig periode lykkes at få ba-

re en 1 procent af personer med handicap 

flyttet fra førtidspension til fleksjob, vil man 

opleve en samfundsøkonomisk gevinst på 

3,3 milliarder kroner samt en gevinst på knap 

1,6 milliarder i øgede indkomstskatter. 


