Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Beskæftigelsesrettede forløb

Special Minds leverer uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb målrettet menneskermed en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) eller lignende træk. V
Vi hjælper med at finde den hurtigste og korteste vej i arbejde eller uddannelse med
fokuspå den unges forudsætninger og med afsæt i de barrierer, der står i vejen.
Tilbuddene er rettet mod den kompetencer (sociale, faglige og personlige),
der efterspørges på uddannelsesinstitutioner og på arbejdsmarkedet.

Tilbud til udskolingsbørn med skolevægring

Vi har ambitioner på de unges vegne!
Vi arbejder med elevers nærmeste udviklingszone ud fra deres individuelle forudsætninger og med afsæt i vores viden om mennesker med autismeprofil.
Vores erfaring med målgruppen er, at elever med autisme ofte oplever belastningsreaktioner i form af stress, depression, angst mm. Disse reaktioner er ofte mere indgribende og større barrierer for, at eleverne kommer i skole, end den primære funktionsnedsættelse.
Ved at identificere og minimerer de barrierer, eleven oplever, kan vi sammen med den
unge finde nye veje til at deltage i skoleaktiviteter. På den måde får den unge en ny
mulighed for selvstændigt at bruge sine kompetencer i praksis, enten i uddannelse
eller i arbejdssammenhæng.

Om STU Special Minds

STU Special Minds er målrettet normaltbegavede unge mellem 16-25 år med en autismeprofil eller tilsvarende træk. Målet er, at den unge efter endt uddannelse enten
kommer i ordinær uddannelse eller i arbejde på særlige vilkår.
Uddannelsen består bl.a. af fagene dansk, engelsk og matematik på forskellige
niveauer (3.-10.klasse), arbejdsmarkedskendskab, bo-undervisning, it-fag, sociale
aktiviteter, praktikforløb og individuelle udviklings- og trivselssamtaler. Flere STUelever kombinerer uddannelsen med fag på VUC.
Læs mere på
specialminds.dk/stu-special-minds/

Afdelingsleder Kamille Ebbe
Tlf.: 3084 4813 | Mail: kbb@specialminds.dk
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STU er et springbræt
til livsdrømmene
Skrevet af Thorsten Asbjørn

13 unge fra Special
Minds afslutter til sommer deres STU-forløb.
Tanket op med livsmod, selvværd og nye
faglige og sociale kompetencer tør de nu have
livsdrømme og er klar
til at kaste sig over
uddannelse

De hører til de unge, om hvem man kan
sige, at folkeskolen ikke har været god
ved dem. De fandt sig aldrig til rette.
Har kæmpet med forkerthed og følelsen af at stå alene og ikke passe ind i
fællesskabet og normerne. Det er unge,
som er kommet ud af skolen med flere
nederlag end successer, og som har
haft brug for en genstart.
I dag vandrer de selvsamme unge med
et tillidsfuldt og spændt blik rettet mod
fremtiden, takket være et STU-forløb,
hvor de har fået en særlig tilrettelagt
uddannelse, som matcher deres udgangspunkt.
- Selvfølgelig kan jeg være bekymret
for, hvordan det bliver, når jeg starter
på datateknikeruddannelsen, men jeg
vælger ikke at bruge tid og kræfter på
at bekymre mig. Jeg tror på, at jeg har
fået det rette med fra STU, så jeg både
er fagligt og personligt rustet til uddannelsen, siger 21-årige Nikolai Holm
Salomonsen fra Aarhus.

En ny selvindsigt

Sammen med 12 andre afslutter han
til sommer STU Special Minds for at
fortsætte i ordinær uddannelse.
Overfor ham er Rasmus Mølby Nielsen
på 20 år, som også er fra Aarhus. Også
han er parat til datateknikerddannelsen på Aarhus Tech, og for ham er det

måske endnu mere overraskende, at
han er kommet så langt.
Fra Rasmus Mølby Nielsen var 13-16 år
kæmpede han med svær depression,
han blev smidt ud af skolen i 8. klasse
og husker stort set ikke andet fra de år,
end det var én stor gemmen sig væk.
Hans start hos STU Special Minds står
tåget for ham.

- Jeg var asocial og depressiv, og jeg kunne ikke tale
med mennesker. Når jeg
skulle herud, var det med
taxa – hvis jeg overhovedet
kom afsted, siger
Rasmus Mølby Nielsen.
I dag smiler han, og han tror på sine
muligheder. Rasmus Mølby Nielsen tager bussen hver dag, har fritidsjob ved
siden af sin uddannelse, og kørekort
har han også erhvervet sig.
- Jeg tror ikke, at der bare er én forklaring på, at jeg har fået det godt og nu
tror på mine muligheder. Min psykolog
har været rigtig god til at lære mig
at forstå min angst og give mig nogle
konkrete tricks at bruge, hvis den kommer. Jeg har haft gode lærere, som har
skubbet mig, når de har mærket, at
jeg er klar til at tage det næste skridt,
siger Rasmus Mølby Nielsen og sætter

Michael V. Drejer, IT-Konsulent. Testspecialist. ISTQB certificeret. -og inkarneret filmnørd med speciale i gyserfilm.
ville have tænkt på tidligere. Jeg
nyder det boost jeg får hver eneste
gang folk bliver imponerede og overraskede over den høje kvalitet af det
arbejde, vi laver

Værdsat og forstået

Det er også første gang, jeg nogensinde har haft et socialt forhold til
mine arbejdskolleger, fordi jeg hos

Uden Special Minds var jeg endt på førtidspension
og sandsynligvis fortsat videre ned i depression.
Jeg havde en meget klar overbevisning om, at der
ingen mulighed var for, at jeg kunne bruges til
noget på arbejdsmarkedet.
Nu bidrager jeg med de kompetencer,
som jeg har fået afklaret gennem Special Minds. Det giver mit liv et formål
og ny mening.

Special Minds bliver værdsat, forstået
og respekteret for den, jeg er.
Jeg har fået et formål med at stå
op hver dag og jeg udfører opgaver,

som jeg er god til. Jævnligt bliver jeg
bekræftet i, at jeg er god til det, jeg
gør, og udvikler hele tiden nye kompetencer, både professionelle og sociale.
Gennem Special Minds har jeg fået en
livskvalitet, jeg ikke har haft, siden jeg
var et ubekymret barn.

4. Juni 2019
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- Det er meget trygt. Folk her har det
ligesom dig. De lytter, og du føler dig
aldrig forkert. Jeg har en særlig sensitivitet, og for andre hedder det bare
noget andet.
For Nikolai Holm Salomonsen, der har
været vant til et liv med ganske få venner og som altid har haft det vanskeligt
i nye sociale sammenhænge, vækker
ordene fra Rasmus genklang.
- Jeg har aldrig haft en så stor vennekreds som herude. Der er meget fokus på det sociale bl.a. med fredagstimerne ”ungdomsliv”, hvor vi har brætspil,
tager på tur osv. På den måde lærer
vi hinanden rigtig godt at kende, siger
Nikolai Holm Salomonsen.

Skrevet af Linda Vallensved Lind

Drevet af
livslysten
At arbejde hos Special Minds har givet mig en
hidtil ukendt forståelse for ordet ’livskvalitet’. At
komme fra et liv med usikkerhed om fremtiden
og jobs der føltes som om de sugede al livsenergi. Dertil en økonomi der blev værre og værre for
hver dag og så ind i varmen hos Special Minds,
det var en kæmpe forandring.

Han kigger på Rasmus:
- Her er nogen til alle. Du er meget med
dem, som går i byen, jeg er meget sammen med dem, som er til rollespil.
De smiler, og Rasmus nikker anerkendende. Og selv om verden er ny og
ukendt, når de til sommer udskifter
trygheden hos STU Special Minds med
Aarhus Tech, så oplever de, at ballasten
er i orden. De har bl.a. taget fag på VUC
online, de har styrket deres it-kompetencer, ligesom det sociale ikke længere
er forbundet med så stor utryghed.

Jeg har været i stand til at få en dejlig
lejlighed og har fået en god og stabil
økonomi. Samtidig er der plads til de
daglige rutiner, som betyder utroligt
meget for mig som én med Aspergers
syndrom.
Den plads har der aldrig før været på
de steder, hvor jeg har arbejdet eller
studeret. Jeg er i langt højere grad i
stand til at arbejde effektivt, uden alt
det sygefravær som karakteriserede
mit liv i skolen, på universitetet og i
jobs.

Et positivt boost

Jeg har efterfølgende også haft
mulighed for at udvide mine kompetencer inden for områder, jeg aldrig

- Den vennegruppe, som jeg har fået
her holder sammen, og vi vil fortsætte
med, at mødes en gang om ugen, siger
Nikolai Holm Salomonsen.

Gastronomien trækker

Paola Isabel Lund Nielsen kan genkende sig selv i sine to klassekammeraters fortælling. Både de svære ungdomsår, kampen med det sociale, det
med ikke at finde sig til rette i skolen,
og så det med at have fået livstro og
livsdrømme.
- Gruppearbejde har været min store
udfordring, og så har jeg heller ikke
haft særlig interesse for det boglige,
siger Paola Isabel Lund Nielsen, som er
fra Skanderborg.
Hendes fremtræden i dag gør det
vanskeligt at se, at hun har sociale

- Den er helt perfekt for mig. Det er en gastronomi-uddannelse, som er lagt an på
det praktiske, og min store drøm er at arbejde i et køkken. I går dagdrømte jeg om
at starte en vegansk fastfood café i København, siger Paola Isabel Lund Nielsen, der i
øjeblikket nyder sit praktikforløb i cafékøkkenet på Aros.

udfordringer. Hun kigger tillidsfuldt, er
rolig, når hun fortæller – og så er der
tændt livsgnist.

et VUC-fag og er endt i tvivl på, om hun
overhovedet skulle lykkes. Men selvdisciplinen har samlet hende op.

- Jeg ville bare have den 9. klasses eksamen, så jeg kunne
komme videre. Det er så fedt, at jeg er begyndt at drømme,
og der er nogen omkring, som støtter op og tror på mine
drømme, siger Paola Isabel Lund Nielsen.
- Gennem tiden er jeg blevet mere disciplineret, og jeg vil gerne se, at det, jeg
gør, giver resultater, siger hun om den
drivkraft, hun har mærket i sig selv på
STU Special Minds.
Men snorlige har det ikke været hele
vejen igennem. Der har både været de
gode og de dårlige dage. Sidstnævnte,
når hun eksempelvis ikke har bestået

Hun har fået sin 9. klasse, og hun har
fundet sin drømmeuddannelse. Efter
sommerferien starter hun op på den
nye 2-årige Flex Uddannelsen, som Glad
Fonden, søsætter og som er målrettet
unge med forskellige former for kognitive udfordringer.

8. November 2019
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”Jeg havde i flere år ikke ressourcer til at
fungere på arbejdsmarkedet,” siger Kenneth Møller Andersen.

Fart på processen

Rasmus &
Rasmus
Skrevet af Helle Flohr Koch

Rasmus og Rasmus hjælper hinanden. Den
ene Rasmus er praktikant fra Special Minds
og den anden Rasmus er virksomhedsejer af
Smageklubben og har lige nu Rasmus i praktik.
Rasmus Mølby Nielsen går til daglig
på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) ved Special Minds, der
bl.a. tilbyder uddannelse og afklaringsforløb for mennesker med en autisme
spektrum forstyrrelse (AFS) eller lign.
træk. En stor del af uddannelsen har
til formål at gøre de unge klar til deres
videre professionelle liv som er enten
job eller uddannelse og der er derfor
gode muligheder for at komme i praktik
for at afprøve sig selv i en virksomhed i
forhold til bl.a. mødestabilitet, løsning
af opgaver og kommunikation.
Rasmus drømmer i første omgang om et
fritidsjob, hvor han kan tjene penge til
en bil og en lejlighed. Så dét at være i
praktik hos Smageklubben giver ham et

godt billede af, hvad der kræves og forventes af ham i en virksomhed. Rasmus
har pt. 2 timer om ugen i Smageklubben,
hvor han laver lagerarbejde og også
bliver lært op i at pakke smagekasse til
forsendelse til kunder.

Hvad skal der til

Den anden Rasmus – Rasmus Lindgren
– havde i første omgang mange tanker
omkring projektet… Hvor meget af hans
tid ville gå med praktikanten? Hvilke
hensyn skulle der tages? Ville det blive
mere besværligt end godt? Og omvendt
var det en mulighed for at få medarbejdere i virksomheden.
Rasmus Lindgren oplevede at få rigtig
god sparring og konkrete værktøjer af

Men i 2018 fik han sit gennembrud. Hans
sagsbehandlere og han vurderede i
fællesskab, at han ville profitere af et
afklarings- og udviklingsforløb hos Special Minds. Hurtigt gled Kenneth Møller
Andersen over i et praktikforløb og
den arbejdsidentitet, som ellers havde
været så langt væk, tonede tydeligere
og tydeligere frem. Efter trekvart år fik
han flexjob-bevilling, og Kenneth Møller
Andersen var mere end parat til at søge
en stilling som konsulent i Special Minds
erhvervsafdeling.

”Jeg er sensitiv overfor lyde,
så det er en stor hjælp for
mig, at jeg her må arbejde
med headset og kan lytte
til min egen musik med et
kendt lydbillede.”
”Jeg har en oplevelse af, at jeg passer
godt ind her. Opgaverne er interessante
og meningsfulde. Samtidig er der en god
lydhørhed og rummelighed, så jeg fx kan
tilpasse mine mødetidspunkter i forhold
til min bostøtte,” siger Kenneth Møller
Andersen og fortsætter:

Digitaliseringsspecialist Kenneth Møller Andersen, Special Minds

Ros til kommunen

Når Kenneth Møller Andersen ser på sit
eget forløb, så er han godt klar over, at
en af grundene til, at han er lykkedes,
har været, at et system har hjulpet ham
på vej.
”Jeg har været heldig med mit forløb. Jeg
har haft to sagsbehandlere, og de har
været lydhøre og hurtige til at skubbe
mine ansøgninger gennem systemet, fx
til bostøtte og flexjob-bevilling. Det betyder, at jeg ikke er blevet parkeret med
de svære ting,” siger han og peger på
nok et væsentligt element, som gjorde,
at han igen fik greb om livet.
”Min søn har været grunden til, at jeg
ikke gav op. Selvfølgelig har det også
været afsindig hårdt undervej, men
det har hjulpet mig, ligesom min kones

Special Minds beskæftiger mennesker med
autisme eller tilsvarende træk eller hjælper
dem til uddannelse. Der er hovedafdeling
i Aarhus og afdelinger i Aalborg, Silkeborg
og Kolding.
Socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet bliver brugt til fx at etablere arbejdspladser til udsatte
Erhvervsafd. har 20 IT-konsulenter ansat,
alle med autisme eller tilsvarende træk,
der bl.a. løser opgaver indenfor softwaretest, analyse og digitalisering.
Kompetenceafd. havde 258 igennem forløb
i 2018 (STU-udd. eller beskæftigelsesrettede forløb)
Læs mere på specialminds.dk

støtte også har været uvurderlig,” siger
Kenneth Møller Andersen, der har lært
at drømme langsomt:
”Jeg vil gerne på sigt have et par timer
mere på min arbejdsuge, men jeg er
stadig et stykke fra min tidligere kapacitet. Det kommer langsomt. Og så må vi
ellers se, hvor livet bringer os hen, når
min kone er færdig og skal søge job som
præst. Jeg håber, at det bliver i pendlerafstand til Special Minds.”

19. Marts 2019
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”Jeg har været heldig
med mit forløb”
Skrevet af Thorsten Asbjørn

27-årige Kenneth Møller Andersen fra Aarhus
troede, han skulle være astrofysiker. Men en
svær depression og efterfølgende udredning for
Autisme Spektrum Forstyrrelser slog ham ud af
kurs. En effektiv kommunal indsats har imidlertid betydet, at han hurtigt har fundet sin plads
på arbejdsmarkedet hos Special Minds
I dag står der ’digitaliseringsekspert’
på Kenneth Møller Andersens visitkort.
Han er netop trådt ind i Special Minds
konsulentteam og hjælper både private
og offentlige virksomheder med komplekse og krævende digitaliseringsopgaver.
”Det betyder meget for mig, at det
jeg laver, har en nyttevirkning. Der er
kunder, som får skabt bedre løsninger,
når vi eksempelvis digitaliserer arkivet,”
siger 27-årige Kenneth Møller Andersen
fra Aarhus.
For en måned siden blev han ansat i
flexjob i Special Minds, foreløbig med
16 timer om ugen, og jobbet har skabt
en kæmpe forandring.
”Nu er jeg i en erhvervskontekst. Det
betyder, at jeg bidrager til samfundet i

stedet for at suge penge ud af det,”
siger Kenneth Møller Andersen.

Astrofysikken og
koldbøtten

Han har også prøvet det modsatte; at
føle sig ikke-bidragende. I 2013 måtte
han droppe ud af universitetet, da
han næsten stod med sin bachelor
og kunne skimte en fremtid som astrofysiker. Psyken væltede ham omkuld.
En flerårig svær depression og efterfølgende udredning for Autisme Spektrum
Forstyrrelse med Aspergers diagnose,
indskrivning på psykiatrisk hospital og
medicinering og terapiforløb blev hans
hverdag.
Kenneth Møller Andersen er gift med
Lilian, som om et halvt år er færdiguddannet teolog. Sammen har de sønnen

”Jeg gør det ikke for velgørenhed, Rasmus er en reel ressource. ” - Rasmus Lindgren, Smageklubben
Jens-Ole, der er underviser i Special
Minds omkring kommunikation, særlige
hensyn, osv. inden opstart, og i dag - 4
år efter den første praktikant - er der
kun positive ting at sige.

De mange praktiske
opgaver
Praktikanterne har bl.a. bidraget med
at få styr på lageret, bl.a. fordi en af de
kompetencer unge med AFS ofte har,
er en meget systematisk tilgang til opgaven. På lageret fik de bl.a. sat lageret
i system ved bl.a. at tage udgangspunkt
i varenummer i stedet for produkttitel
og i dag løser praktikant-Rasmus mange
praktiske opgaver for Smageklubben.

På den måde hjælper Rasmus og Rasmus hinanden med at de hver især bruger deres tid på dét der giver mening.
Både Special Minds og Smageklubben
holder til i Vækstpark for Socialøkonomi
i Viby J, der tilbyder små og store lejemål, kantine og parkering til virksomheder, der alle har det til fælles, at de
ønsker at arbejde med både en økonomisk og en social bundlinje.

På sigt håber Rasmus,
at han kan blive ansat i
Smageklubben og gerne
med flere timer. For som han
selv siger ”Efter skole tager
jeg bare hjem og ser TV. Jeg
vil gerne lave noget, bidrage
med noget og få noget erfaring og noget at skrive på
CV’et.”
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Når der er
plads til
mennesket

ovenpå på dage, hvor fuglene bare ikke kan lade være med at synge.

Skrevet af Linda Vallensved Lind

Da jeg først fik diagnosen Aspergers og fik at
vide at det ikke kunne helbredes, mistede jeg
håbet. I lang tid så jeg ikke andet end de vanskeligheder, som syntes at hobe sig op.
De havde selvfølgelig altid været der, nu havde
jeg bare fået sat navn på. Det var ikke længere
noget, jeg kunne lade som om, jeg kunne arbejde
mig ud af. Jeg måtte acceptere, at de var der - og
det var svært.

Der er plads til - beklager sproget - at have en lortedag med bræk på. Der er plads til at udvikle og bygge

Da jeg i september 2018 stod foran
døren til Special Minds, Aalborg, var jeg
fyldt af samme modløshed. Hvad havde
jeg at komme med? Jeg trådte ind i en
IT virksomhed og mit kendskab til IT
begrænsede sig stort set til Word, Excel
og menigmands google-rutiner. Dertil
kom angst og nervøsitet over et nyt sted,
nye ansigter, nye rutiner. Med andre ord:
alt det, der krøller min Asperger-hjerne
sammen!
Her 9 måneder efter er det et andet
menneske, der træder ud af døren
igen. Mit ansigt er vendt mod nye udfordringer, der i skrivende stund er
ukendte. Og ja, det trigger mig.
Men jeg håndterer det langt bedre, end
jeg ville have gjort for 9 måneder siden. På mange måder, ja måske på alle
måder, er det et stærkere menneske, der
siger farvel.

Styrke udspringer af lov
til at være

Helt konkret startede jeg op i BEF-forløb
(Beskæftigelsesrettet forløb), nærmere
betegnet Brobyg. Brobyg henvender sig
til borgere, der har begrænset fremmødeevne (1-12 timer ugentligt), hvor
der så langsomt bygges op fra udgangspunktet. I mit tilfælde startede jeg på
3 timer, en gang om ugen. Og endte på
12 timer, tre dage om ugen. Forløbet har
været en del af et jobafklaringsforløb
efter lang tids sygemelding efter psykisk
sammenbrud.
Hvis jeg stod over for mit eget jeg fra
september 2018, med rystende knæ på
dørtærsklen til Special Minds, er det
ikke svært at finde på et godt råd til den
person:
”Bare rolig. De véd, hvad de laver herinde. De hører dét du siger, på alle de
måder du siger det på.”
For det er i bund og grund kernen af
virket på Special Minds. At have fuld
opmærksomhed på det enkelte menneske, ressourcer som udfordringer, og
øjne for at kommunikation er mere end
verbale ord.

Her kan jeg møde ind om morgenen
og blot sige ”Der var godt nok mange
mennesker med bussen” og der vil være
en øjeblikkelig forståelse. En forståelse
for, at der måske ikke skulle nye udfordringer til lige dén dag. At tingene
måske skulle siges lidt grundigere. At jeg
måske bare skulle have lov til at sidde
og nørde med mit projekt i fred og ro.
Fordi mange mennesker på små områder udfordrer mig.
Det interessante er, at jo mere plads der
er til lortedage, jo færre bliver der af
dem og jo kortere bliver de.

Og hvordan kan
det være?

Når der er plads til at sidde på et mørkt
kontor, lys slukket, persiennerne nede
og ørepropper, fordi hjernen er ved at
koge over, så vokser man.
Man bliver anerkendt som det hele
mennesket, man er - ikke kun på de
gode dage.
Når man føler hele sin eksistens anerkendt, så sker der noget sjovt med selvtilliden. Den vokser. Og når selvtilliden

vokser, så kan man lige lidt ekstra på de
dage, fuglene synger. Dét ekstra er med
til at udvikle.
Jeg kan ikke prale af verdens største
selvtillid. Men jeg gør ting nu af mig selv,
som jeg ikke har haft mod til at gøre
længe - eller overhovedet.

Der er meget lang vej fra
mennesket, der trådte ind
på Special Minds for ni
måneder siden, til mennesket, der tager herfra.
Og rejsen er kun lige begyndt. De redskaber jeg har fået, tager jeg med mig. Der
vil være situationer i fremtiden, hvor jeg
i et øjebliks tvivl, for mit øre vil kunne
høre nogle af de mange gode råd og
forklaringer, jeg har fået serveret.
Jeg har lært, at det er helt okay at være
mig. Uanset hvor quirky og uden for
socialiseret samfundsnorm, det så end
måtte være for andre.

