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Unge i forløb
Special Minds leverer uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb til unge med
Autisme Spektrum Forstyrrelse eller lignende profil. Fælles for alle vores forløb
er, at vi i tæt samspil med den enkelte unge, finder den korteste og bedste vej til
uddannelse eller job.
Men hvordan ser forløbene ud fra de unges egen synsvinkel?
Det får du svar på i denne publikation, hvor vi præsenterer de forløb, du møder i
Special Minds – fortalt af de unge og de væsentlige stemmer omkring dem!
Rigtig god fornøjelse!
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Screening
Et screeningsforløb hos Special Minds afdækker og identificerer de problematikker og barrierer, som lige nu forhindrer den
unge i uddannelse eller beskæftigelse. Samtidig finder vi ud
af, hvad der skal til for at gennemføre et uddannelsesforløb
eller komme i gang med beskæftigelse.
Sammen med den unge lægger vi en realistisk plan, der er
tilpasset individuelle behov, og som derved giver den unge de
bedste forudsætninger for at nå sine mål. Screeningsforløbet
strækker sig over minimum 4 uger.

At leve med de rette balancer
31-årige Thomas fra Aalborg har på den hårde måde lært, at det er
nødvendigt ikke at kaste sig ud i mere, end han kan overkomme.
Fra universitetsuddannelse, fuldtidsjob og et almindeligt socialt liv,
arbejder han nu på at lære at begrænse sig.

Af Thorsten Asbjørn, journalist

”Hvorfor skal jeg være mærkelig?”
Det spørgsmål har 31-årige Thomas stillet
sig selv utallige gange gennem sit voksenliv,
men efterhånden klinger det af og gør ikke
længere så ondt.
Som 22-årig, da han begyndte på datalogiuddannelsen på Aalborg Universitet, blev han
udredt og fik stillet Aspergers-diagnosen.
- Mine systemer begyndte at falde sammen.
Der var for mange ting at tage stilling til, og
jeg kunne ikke længere klare det hele på mit
intellekt. Min maske kunne jeg ikke opretholde, siger Thomas, der måtte melde sig ud af
et semester, men som alligevel lykkedes med
at komme tilbage og fuldføre uddannelsen
til datalog.

Flere års deroute

Thomas har som så mange andre unge og
voksne med autismeprofil måttet sande, at
det er en langvarig proces at nå til en er-
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kendelse af, hvordan han lever det rette liv
med sine udfordringer. På universitetet havde han fået rigtig gode studiekammerater og
efterfølgende et glimrende barselsvikariat på
Universitetsbiblioteket.
- For mig gik det galt, da jeg efterfølgende
fik job i en it-virksomhed med et rigtig skidt
arbejdsmiljø. Alt var kaotisk, der var umulige
deadlines, og lederne var alt andet end flinke overfor dem, som ikke lige passede ind i
deres Exel-verden.
Thomas knækkede helt og endte med halvandet års sygemelding.

Den gradvise afklaring

Kommunen pegede i 2017 Thomas i retning
af Special Minds og et screeningsforløb for
at finde ud af, hvordan han igen kunne vende
tilbage til arbejdslivet.
- Det var meget underligt til en start. Jeg havde været langt væk fra alt og skulle nu op til
en hverdag igen. Men det gav mig en afklaring på, hvad der skulle til for at fungere i

“

I mit gamle job sagde jeg
ikke noget om min diagnose,
men i mit nye job har jeg bestemt mig for at være ærlig
og sige, hvordan jeg har det
med opgaverne, og fortælle,
hvis jeg har en skidt periode.
Thomas, programmør

job. Jeg fandt bl.a. ud af, om jeg var god til at
samarbejde, skulle sidde på kontor for mig
selv eller kunne fungere på et storkontor, siger han.

sammenhænge, hvor jeg ikke kan bunde. For
eksempel har jeg lært, at jeg ikke skal have
for mange bolde i luften, da jeg så taber alle
bolde...

Det stod samtidig klart, at han på daværende
tidspunkt ikke var i stand til at varetage et
fuldtidsjob. Et efterfølgende arbejdsevneafklaringsforløb skulle klarlægge, hvordan et
flexjob skulle skrues sammen.
- Hvis jeg arbejder 37 timer i dag, vil jeg blive udmattet. Det, som udmatter mig, er en
blanding af, at jeg er i underskud efter mit
gamle arbejde, som kørte mig ned og så at
jeg stadig skal øve mig på at bruge mine ressourcer rigtigt, siger Thomas.

Nu ingen udrykning

Her har forløbet hos Special Minds også været lærerigt.
- Medarbejderne hos Special Minds har som
regel kunnet sige noget klogt om, hvorfor
jeg slår mig på bestemte situationer. Derudover har de hjulpet mig til at blive klogere
på, hvordan jeg undgår at bringe mig ud i de

I dag er Thomas ikke længere i mentalt
alarmberedskab. Han er ansat i fleksjob som
programmør hos virksomheden Amphi, der
leverer softwareløsninger til ambulancer.
- Det er et fint sted at være. I mit gamle job
sagde jeg ikke noget om min diagnose, men
i mit nye job har jeg bestemt mig for at være
ærlig og sige, hvordan jeg har det med opgaverne, og fortælle, hvis jeg har en skidt periode. Det har jeg endnu ikke haft, og her er
der en god forståelse for den, jeg er.
Han har en opfordring til arbejdsmarkedet:
- Set med mine øjne, bør arbejdsmarkedet
tage et medansvar, så der er plads til sådan
nogen som mig. Der er en masse ressourcer
og vi kan bidrage til samfundet, hvis der er
bedre plads til os.
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Tilbage til skolen
Hos Special Minds ved vi, hvordan man hjælper
udskolingselever med autisme eller lignende profil,
som har været i mistrivsel, til igen at få vakt motivation og lyst til hverdagen. Ved at identificere og
minimere de barrierer, som den unge oplever, finder
vi nye veje til fremmøde og deltagelse i skoleaktiviteter. Målet er, at den unge får skoleglæden tilbage
og efter forløbet er i stand til at genoptage sin
skolegang. ”Tilbage til skolen” går i nogle Special
Minds-afdelinger under navnet ”Ung i gang”.

“

Her var der nogen, som kom til mig. Malthe (en
god ven, red.) spurgte, om jeg ville være med til
at spille Magic. Jeg mærkede, at der var nogen,
som havde lyst til at være sammen med mig.
Laust

6
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Hvad skete der lige der, Laust?
20 årige Laust med autismeprofil var mere eller mindre ved at blive
kvalt i den normale verden og gemte sig fra den. Nu har han kørekort, et socialt liv og er snart færdig med sin STU-uddannelse.
Af Thorsten Asbjørn, journalist

Laust virker umiddelbart lidt afventende. Et
nyt menneske i rummet, som vil noget med
ham, er en udfordring, der flytter ham ud af
hans comfort zone. Men der skal meget lidt
til, før Laust tager fat og spoler filmen 10 år
tilbage, hvor han som dreng fik diagnosen
autismespektrumforstyrrelse.
– Jeg var glad for at få min diagnose. I et
halvt år var jeg indlagt på psykiatrisk hospital, hvor jeg blev udredt og stort set ikke så
min familie. Men med diagnosen forstod jeg
nu, hvorfor jeg var anderledes end de andre
i min klasse. Jeg var ikke social og gad ikke at
lege, siger Laust.
Han er i dag 20 år. Som så mange andre unge
med autismespektrumforstyrrelse har han
måttet sande, at den normale verden og alle
dens sociale koder er vanskelig at finde sig
til rette i.
– Hver gang der skete en forandring i skolen,
som for eksempel at vi skulle skifte klasselokale og hen i en ny afdeling, slog det mig ud
af kurs. Jeg har altid frygtet nyt, siger Laust,
der gennem skoletiden som oftest stod på
afstand af sine klassekammerater.

– De opsøgte ikke mig, og jeg kunne ikke finde ud af at gå til dem.

De kommer til mig

Laust kunne ikke fungere i normal skolesammenhæng. Han mødte ikke op. I 10 kl. fik han
derfor tilbudt plads på BroByg hos Special
Minds i Aarhus, der er et uddannelses- og afklaringssted samt arbejdsplads for unge og
voksne med autismeprofil. For første gang i
sit liv var han sammen med ligesindede.
– Her var der nogen, som kom til mig. Malthe
(en god ven, red.) spurgte, om jeg ville være
med til at spille Magic. Jeg mærkede, at der
var nogen, som havde lyst til at være sammen med mig.
Hos Special Minds i Aarhus kigger de med
beundring på Laust. Da han startede, vendte
han bogstaveligt talt om i døråbningen, og i
det første lange stykke tid magtede han kun
at være der ganske kort tid ad gangen en
gang om ugen. I dag er Laust åben og imødekommende og har stor betydning for Special
Minds.
– Laust er en af vores kulturbærere. Han er
rigtig god til at møde nye og sørge for at invitere andre med til for eksempel spil, siger

›
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Morten Kattenhøj, underviser på STU og kontaktperson for Laust.
At Laust er lykkedes med den udvikling, var
vanskelig at se, da han tilbage i 2015 startede i BroByg, som er en afdeling hos Special
Minds, som gør unge klar til en ungdomsuddannelse eller til at vende tilbage til folkeskolen.
Tore Wiklund Ibsen, kompetenceudvikler hos
Special Minds, var primær kontaktperson for
Laust i de første år. Når han i dag kigger på
Laust, ser han en forvandlet ung.
– Du kunne slet ikke være med i starten, selv
om vi var en lille gruppe, og vi planlagde og
organiserede alt for dig. Det var vigtigt, at vi
hele tiden havde øje for, at du skulle have
mulighed for at trække dig og søge dit eget
rum, siger Tore Wiklund Ibsen.
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Kørekort og biografture

For Laust er der ingen tvivl om, at det er fællesskabet med ligesindede kombineret med
rammer, som er fuldstændig skåret til hans
behov, som har gjort, at han har fundet sin
plads i livet. Om få måneder afslutter han
sit STU-forløb, og hvor han i starten for fire
år siden skulle fragtes med taxa eller privatchauffør for at komme til Special Minds,
så har han i dag kørekort og et fritidsliv med
både biograf- og byture med vennerne.
Men selv om Laust har fundet sit fodfæste
og lige nu håber på, at han kan komme ind i
A-klassen på VUC, som er en særlig HF-autismelinje, så er han ikke jublende lykkelig ved
tanken. Med et glimt i øjet, som ikke skjuler
alvoren, siger han:
– Det bedste for mig ville være, hvis jeg kunne blive hos Special Minds fra i dag og indtil
dommedag.

Forløb i Special Minds
Tilbage til skolen

“

Før havde Laust ikke en omgangskreds, og han kæmpede
dagligt med skolen. Nu kommer
han ud, og han er glad.
Mikkel Rasmussen, far til Laust

Forældre med sænkede skuldre
– Havde vi fundet det her sted til Laust fra starten, var han sluppet
for meget svært, siger Mikkel Rasmussen, far til Laust

Af Thorsten Asbjørn, journalist

På Laust’ værelse i hans hjem ved Mårslet
har han på et whiteboard skrevet ”Selv om
det er svært, skal jeg afsted”. Hver dag kigger
han på ordene.
For forældrene Karin Rudloff og Mikkel Rasmussen har de seneste år været ét stort lettelsens suk. De har set deres søn gennemgå
en kolossal forandring, hvor han er blevet
livsglad, selvstændig, social og snart har
gennemført sit STU-forløb.
– Havde vi fundet det her sted til Laust fra
starten, var han sluppet for meget svært, siger Mikkel Rasmussen, der har eget tømrerfirma, og som i mange år har været på overarbejde for at få livet til at hænge sammen
for sin søn.
Han og hans kone er både berørte og lettede
over de ryk, som er sket.
– Før havde Laust ikke en omgangskreds, og
han kæmpede dagligt med skolen. Nu kommer han ud, og han er glad, siger Mikkel Rasmussen.

De brænder for dem

Forældrene er ikke i tvivl om, at deres søn
har skreget på et sted, hvor han ikke har
skullet kæmpe for at blive forstået.
– Her er en lærerstab, som er stærkt dedikerede til arbejdet med den her gruppe unge,
og de kan få øje på styrkerne i den enkelte.
Samtidig er de rigtig gode til at skabe nogle
rammer, hvor Laust har kunnet finde sig tilpas i fællesskabet, siger Mikkel Rasmussen.

De tager føring

Laust bor hjemme endnu, og det kan han i
princippet blive ved med, men Morten Kattenhøj, Special Minds, der er kontaktperson
for Laust, har åbnet for, at Laust måske en
dag skal flytte i bofællesskab.
– Når de mærker, at Laust er moden til det,
kommer de til os og snakker med os om det.
Det frygtelige ved os forældre er, at vi vil det
bedste for vores børn, men vi ved ikke altid,
hvad der er bedst. Vi føler os trygge med Special Minds i hånden, siger Mikkel Rasmussen.
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”Jeg gik fra at være
Lommeregneren …”
Kristoffer har en historie, som mange med autisme kan spejle sig i.
I de mindre klasser fungerede han og var fagligt dygtig for så i de store
klasser at kollapse. Forløbet ”Ung i Gang” giver Kristoffer en følelse af
for første gang i flere år at stå op til en hverdag med rutiner.

Af Thorsten Asbjørn, journalist

– Jeg gik fra at være ”Lommeregneren” til at kollapse.
Ordene falder langt inde i samtalen. 17-årige Kristoffer har beskrevet, hvordan han fra 13-14 års alderen
havde gang i en skolemæssig deroute. I 8. og 9. klasse mødte han stort set ikke frem, og når han gjorde,
gemte han sig og kunne til tider blive overvældet af
en aggression og vrede, når verden ikke forstod ham.
– Jeg kan ikke lide mange mennesker omkring mig,
siger han og giver et billede:
– Kender du følelsen af at have scoret i fodbold, og
så kommer dine holdkammerater og overfalder dig
og klemmer dig i græsset? Det er den klemthed, som
jeg mærker, når der er mange omkring mig.
Kristoffer husker ikke meget fra de år, hvor han søgte
væk fra alt. Hans psyke var på overarbejde, og hans
forsvar var at gemme sig. Mens han snakker kommer
han i tanke om, at hans liv ikke altid har været sådan.
– I de mindre klasser var det mig, som de andre kom
til, når de ikke kunne finde ud af for eksempel matematik. Derfor er det selvfølgelig også frustrerende, at
det gik som det gjorde, siger Kristoffer.

Nu blandt autister

Efter 9. kl. kom han ud i forskellige tilbud, inden han
blev anbefalet Special Minds i Silkeborg. Forløbet
”Ung i Gang” – og som i andre afdelinger hedder ”Til-
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bage til skolen” – er et tilbud målrettet unge med
autismeprofil eller lignende, som er gået i stå og har
svært ved at se sig selv i uddannelse eller job.
– For mig er det en succes, at jeg nu møder op hver
dag og har nogle opgaver at stå op til, siger Kristoffer,
som har faste daglige rutiner i køkkenet. Han ved, at
han efter morgenmødet skal starte med at tømme
opvaskemaskinen, stille frem til morgenmaden, rydde af og derefter klargøre til frokosten.
– Jeg føler mig mere accepteret her, end jeg har gjort
andre steder – også selv om jeg ikke er super social.
Og så kan jeg mærke, at jeg godt kan lide opgaverne
i køkkenet. De giver mening for mig.
Kristoffer ved godt, at det for mange kan lyde af lidt,
men for ham er det en stor tilfredsstillelse igen at
komme ud af sengen. Han ved også, at der er mange
omkring ham, som kan have travlt med hans næste
skridt mod uddannelse eller job, men han vælger
bevidst ikke at tænke på det.
– Lige nu tænker jeg bare på, at det er det her, som
jeg skal. Begynder jeg at tænke over fremtiden, så
begynder jeg at bekymre mig, og så taber jeg energien, siger han, men har dog beslutsomhed, når talen
falder på fremtidige drømme.
– Jeg vil rigtig gerne have et arbejde og tjene penge,
så jeg kan flytte hjemmefra og skabe mit eget liv, siger han velvidende, at det ligger ude i horisonten.

“

– Jeg føler mig mere accepteret her, end jeg har
gjort andre steder – også selv om jeg ikke er super
social. Og så kan jeg mærke, at jeg godt kan lide
opgaverne i køkkenet. De giver mening for mig.
Kristoffer

”Jeg har fået håb for Kristoffer”
Som forælder til et barn med autisme kan man sænke
skuldrene, når ens barn igen har en hverdag at stå op til.

Af Thorsten Asbjørn, journalist

Hanne Brødsgaard, mor til Kristoffer, lægger
ikke skjul på, at det har tæret på kræfterne
at være mor til et barn, for hvem hver eneste dag i ungdomsårene har været en kamp.
Tilsvarende oplever hun nu en ro og spirende optimisme – en følelse, som hun ikke har
mærket i mange år.
– Nu har jeg et håb for Kristoffer. At han kan
få et liv og ikke bare gå rundt herhjemme,
siger Hanne Brødsgaard.

Også noget til mor

Hun har oplevet den forvandling, som der er
sket med ham under ”Ung i Gang” hos Special Minds.
– Han kommer afsted om morgenen, og han
har opgaver i køkkenet, som han kan lide, siger Hanne Brødsgaard, der også har et bud

på, hvad der er årsagen til, at Kristoffer trives
med ”Ung i Gang”.
– Her er et sted, som er målrettet autister, og
han føler sig tydeligvis forstået.
Som mor har hun blandt andet nydt godt af
en række forældrearrangementer, hvor pårørende får viden om, hvad det vil sige at have
et barn med autisme.
– Selv om vi som forældre selvfølgelig ved
meget i forvejen, så er det givende at få input
og være sammen med andre forældre. Nogle
gange kan det jo være virkelig svært at forstå, hvorfor Kristoffer ikke bare gør som alle
andre. Jeg bliver klogere på, hvordan jeg kan
hjælpe ham samtidig med, at det er tydeligt,
at det ikke er uvilje fra hans side.
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Uddannelsesevneafklaring
og arbejdsevneafklaring
Uddannelsesevneafklaring (UEA)
Hvilke barrierer og begrænsninger forhindrer
en ung i at komme i gang med en uddannelse?
Hvilke ressourcer og kompetencer venter blot
på at blive bragt i spil? Det er noget af det, vi
undersøger sammen den unge under forløbet
uddannelsesevneafklaring. En afklaring, der har
til formål at få afdækket og taget højde for de
udfordringer, der knytter sig til at gennemføre
en uddannelse og skabe afklaring om den unges
motivation. Forløbet munder ud i en udførlig
helhedsbeskrivelse.

Arbejdsevneafklaring (AEA)
Hvad står i vejen for, at den enkelte kan varetage
et job på ordinære eller særlige vilkår? Det afdækker vi på forløbet Arbejdsevneafklaring, hvor
vi både kigger på de kognitive, sociale og faglige
barrierer. Samtidig – og vigtigst af alt – arbejder
vi målrettet med at finde den enkeltes ressourcer frem. Endelig får det enkelte menneske også
afklaret hvilket jobområde, som bedst matcher
de samlede kompetencer.

”Jeg har været heldig
med mit forløb”
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

“
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- Det betyder meget for mig, at
det jeg laver, har en nyttevirkning.
Kenneth Møller Andersen

Af Thorsten Asbjørn, journalist

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

›
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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 Elias på 6 år.
Det har været en flerårig kamp for Kenneth
Møller Andersen at finde tilbage til sine ressourcer.
”Jeg havde i flere år ikke ressourcer til at
fungere på arbejdsmarkedet,” siger Kenneth
Møller Andersen.

Fart på processen

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 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:
”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.”
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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 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.”

“

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
Kenneth Møller Andersen
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Individuelt tilrettelagte udviklingsforløb –
uddannelse og beskæftigelse
Individuelt tilrettelagt Udviklingsforløb
– under 12 timer
Maksimum 12 timer på ugentlig basis. Det er det
overordnede hensyn, vi opererer med i Special
Minds, når vi arbejder med Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb under 12 timer. Målet er at
udvikle den unges stabilitet og evne til fremmøde, så det på sigt bliver muligt for den unge
at komme i gang med job eller uddannelse.
Forløbet tager afsæt i den enkelte unges udfordringer, og kan derfor variere med alt fra 1-12
timer ugentligt. Udover træningen af fremmøde
arbejder vi også med faglig opkvalificering, og vi
gør os umage med at finde opgaver, som vækker motivation.

Individuelt tilrettelagt Udviklingsforløb
– over 12 timer
Et forløb målrettet unge, der er i stand til som
minimum 12 timer fremmøde, og som dermed
er tættere på job eller uddannelse. Det er et
forløb, hvor vi arbejder med 1-3 specifikke mål:
1) Udvikling af faglige kompetencer som fx
oplæring i IT-programmer og etablering af ekstern praktik. 2) Evnen til at tage imod opgaver,
overholde deadlines og indgå i samarbejde
med andre. 3) Udvikling af sociale og personlige
kompetencer, der er nødvendige for at kunne
indgå på en uddannelse eller passe et job.

Han er en af dem,
som vil udfordres
31-årige Mikkel, som nu læser på UCN, valgte Special Minds, fordi han havde
brug for et specialiseret tilbud, hvor han både blev forstået og forstyrret
Af Thorsten Asbjørn, journalist

ner. Lige indtil han ikke gjorde det længere.

Som ung med autismeprofil er det en evig
balance mellem at bringe sig selv ud i situationer, der ikke overbelaster, og samtidig
bringe sig i situationer, som udfordrer ens
comfort zone.

- Jeg begyndte at få depressionssymptomer,
siger Mikkel, hvis forældre allerede i de sidste folkeskoleår havde forsøgt at overtale
ham til at gå til psykolog.

Det kan 31-årige Mikkel fra Aalborg skrive under på. For fem år siden fik han papir på, at
han har Aspergers.
- Jeg mærkede overbelastningerne i teenageårene, men jeg affandt mig med dem. Alligevel ramte jeg konstant ind i de samme
fælder, siger Mikkel, der levede et almindeligt socialt ungdomsliv med familie og ven-
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- Jeg var ikke samarbejdsvillig, og jeg endte
også med at droppe ud af 9. klasse.
Mikkel fandt dog tilbage på uddannelsesvejen og gennemførte både 9. klasse, HF og
startede på Japanstudier på universitetet af
to omgange.
- Sidste gang gik det galt, og det var så her, at
jeg var klar til udredningen, siger han.

Balancen og Special Minds

I dag er Mikkel i gang med IT-teknologuddannelsen på UCN, og han stortrives både fagligt
og socialt. For ham har Special Minds og et
halvt års Individuelt Tilrettelagt Udviklingsforløb været det rette springbræt.
- Jeg fik lige fra starten et godt indtryk af
stedet. Her var fokus på at opbygge en god
struktur i rammer, der ikke overbelaster, siger Mikkel og fortsætter:
- Men samtidig fik jeg også den nødvendige
udfordring, for eksempel at vi spiser frokost
sammen hver dag. Man tvinges ind i en social
ramme, hvor det er acceptabelt at trække sig.
Mikkel har altid haft nemt ved det sociale.
Alligevel havde det forud for Special Minds
været et gentagende mønster for ham i forskellige aktiveringstilbud, at han var der meget i starten, så lidt frafald for efterhånden
helt at udeblive.
- For mig har det været vigtigt at komme til et
målrettet autismetilbud, fordi der er en stor
viden om, hvad der virker, siger han.

Fra Stadsarkiv til UCN

Da Mikkel startede hos Special Minds, magtede han otte timers fremmøde om ugen. Han
fik den nødvendige ro og frihed og bevægede

sig op på 30 timer for at komme i et længere
praktikophold på Stadsarkivet i Aalborg, hvor
han arbejdede fuld tid.
- Praktikken var en rigtig god overgang til
studielivet på UCN for mig. Her kunne jeg
fordybe mig selvstændigt med kolleger omkring, og der var kantine, hvor vi spiste. Det
var en perfekt øvebane.
Mikkel har gjort sig umage med at finde det
rette studie. På IT-teknolog-uddannelsen
kunne han se, at han kunne få rammer, der
matchede godt til hans behov, og sideløbende har han arbejdet med sin personlige udvikling.
- Jeg har lært, at det er vigtigt at sige fra. I dag
tillader jeg mig at sige nej, hvis jeg har brug
for at slappe af. Og jeg føler ikke engang, at
jeg behøver forklare mit nej.

Rolige drømme

Når spørgsmålet falder på fremtidsdrømmene, så kommer der ingen vilde tanker fra
Mikkel.
- Jeg har aldrig været vildt ambitiøs. Mit mål
er at finde et arbejde, jeg kan stå op til og
et sted, der er godt at arbejde. Jeg skal have
det rette arbejdsmiljø, og heldigvis er min
uddannelse meget bred.
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STU Special Minds
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et tilbud til
unge mellem 16 og 25 år.
Eleverne dygtiggør sig fagligt og bliver afklarede i forhold til
uddannelse og beskæftigelse. Forløbet er i høj grad lagt an
på forskellige praktikforløb, som finder sted både internt og
eksternt.
Efter STU Special Minds er det målet, at den unge skal være
i stand til at påbegynde en ordinær uddannelse eller komme
i beskæftigelse på særlige vilkår.

Gustavs liv er
sat på skinner
Som dreng så han med fascination togene glide forbi i spejlet, mens
han blev klippet ved frisøren. I puberteten brød autismen ud, og
Gustav levede i skjul. Nu er der grønt lys for en arbejdsmarkedsrettet STU, fritidsjob på letbanen og i horisonten et job som lokofører
i Storbritannien.

“

– For et år siden var jeg på rundvisning, og så
snart jeg trådte ind ad døren, kunne jeg mærke, at det var det helt rette sted. Det var atmosfæren og hele måden de talte på.
Mikkel
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Af Thorsten Asbjørn, journalist

Det kan godt være, at mange danskere med
forundring ser på, hvad der sker i Storbritannien med Brexit og senest al virakken i kongehuset. For 17-årige Gustav kan den slags
overskrifter ikke fjerne den britiske fascination.
– Jeg er lidt en anglofil. I mit hjerte er jeg
britisk, smiler han.
– Jeg vil være lokofører i England. Det er
trods alt dem, som opfandt toget, fortsætter
Gustav, der siden barnsben har haft en dyb
fascination for tog.

Tryk på pauseknappen

Gustav taler med ro, sikkerhed og glæde i
stemmen. For et år siden talte han stort set
ikke – i hvert fald ikke med mennesker, som
han ikke var tæt på.
I 7. klasse på Gedved Skole i Horsens Kom-

mune begyndte Gustav at trække sig fra alt
socialt, og som tiden gik udeblev han fra skolen. Han prøvede hver dag at komme afsted,
men vendte om igen.
– Det var umuligt. Jeg var skrøbelig og kunne
ikke længere være i det sociale. I de yngre
klasser havde jeg været stille, men jeg var
samtidig den sjove og kloge dreng i klassen
og havde det egentlig godt, siger Gustav.
I 8. klasse blev han udredt. Gustav fik konstateret Autisme Spektrum Forstyrrelse, som
var eskaleret med puberteten. I 9. klasse blev
han flyttet til Huset på Horsens Ungdomsskole, hvor han kom i klasse med andre unge
med sociale vanskeligheder. Her magtede
han ikke social kontakt med sine jævnaldrene og deltog derfor ikke på klassen, men sad
i et lokale for sig selv.
– Jeg havde en god kontakt med mine lærere, men jeg var meget lidt motiveret. Jeg gad
ikke mere skole og ville bare ud at arbejde.

›
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Fik frit valg

Gustav fik selv indflydelse på, hvad næste
skridt skulle være. Hans mor var faldet over
Special Minds i Aarhus, som han besøgte
med sine forældre – og UU-vejlederen bakkede op om Gustavs ønske.
– For et år siden var jeg på rundvisning, og
så snart jeg trådte ind ad døren, kunne jeg
mærke, at det var det helt rette sted. Det var
atmosfæren og hele måden de talte på, siger
Gustav og fortsætter:
– Her kunne jeg få en STU-uddannelse med
en arbejdsmarkedsrettet linje. Da jeg skulle
starte nogle måneder senere, glædede jeg
mig for første gang i flere år til at komme i
skole.

Udvikling i ekspresfart

Gustav er selv målløs over den forvandling,
som han har oplevet, siden han startede for
et halvt år siden. Fra dag ét var han med i
al undervisning og sociale aktiviteter som
rundbold, cafe og ungdomsaktiviteterne på
stedet.
– Jeg havde lyst til at være med. Fordi jeg
kunne mærke, at de kunne skubbe mig i retning mod et arbejde. Og så er stemningen
god, siger han.
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Og arbejdslivet er rykket tæt på. For få måneder siden søgte han fritidsjob hos Aarhus
Letbane, der skulle bruge en ung til Passagerinformationen.
– Man skulle godt nok være over 18 år, men
jeg blev kaldt til samtale, og de tilbød mig
job i Drift- og Materielafdelingen seks timer
om ugen. Her arbejder jeg bl.a. med statistik,
siger Gustav, der i dag også pendler til og fra
Special Minds – selvfølgelig med tog.

Drømme og planer

Han taler med en sjælden ro for et ungt
menneske, når det kommer til fremtidsplaner og drømme.
– Nu skal jeg have min STU, og her skal jeg
også sørge for, at jeg får matematikeksamen,
da jeg så har kvalifikationerne til at blive ansat som letbanefører i Aarhus.
Men ambitionerne er til mere end det. Hvert
eneste år har Gustav været på ferie i Storbritannien med sine forældre, og de har rejst
på kryds og tværs med tog gennem de britiske øer, hvor hans drømme har svævet, mens
han har kigget ud gennem vinduerne.
– Når jeg har fået erfaring som letbanefører i
Danmark, søger jeg videre og bliver letbanefører i England. Det bliver mit springbræt til
lokofører i Storbritannien, siger Gustav.

“

– Der er forventninger til Gustav,
og en plan, som de arbejder efter.
Når Gustav mærker, at det giver
mening, så kan han alt.
Rikke Ibsen Hansen, mor til Gustav

”Jeg forstår det simpelthen ikke”
Rikke Ibsen Hansen og hendes mand må knibe sig selv i armen for
at begribe det ryk, som deres søn Gustav har præsteret, siden han
begyndte på STU-uddannelsen hos Special Minds
Af Thorsten Asbjørn, journalist

Ægteparret Rikke og Niels Ibsen Hansen står
med en 17-årig søn, der på et halvt år har
oplevet en forvandling, som de ikke troede
mulig.
– Jeg talte forleden med min mand. Han er
nu den dreng, som vi kendte som barn. Han
har været slukket i en årrække, men det er
som om, han er blevet tændt igen. Han har
energi, liv i sine øjne og er fuld af initiativ,
siger Rikke Ibsen Hansen.

Lytte og krav

Der er for ægteparret ingen som helst tvivl
om, at det er Special Minds og den arbejdsmarkedsrettede STU-linje, som har gjort forskellen for deres søn. Men Rikke Ibsen Hansen har alligevel svært ved præcist at pege
på, hvad der gjorde udslaget.
– Jeg tror, at det var af stor betydning, at Gustav oplevede, at der blev lyttet til ham. Han
fik lov at komme til Special Minds, som han
ønskede, siger hun og fortsætter:
– Derudover er det måden, som de griber
ham an på. De har en meget stor viden om
autisme, og når der er noget, som er vanskeligt, så ser de ikke hans reaktioner som
problematiske eller udtryk for forkælelse.

Derimod lytter de og hjælper ham til at finde
ud af, hvordan han kan gå en anden god vej.
Men det at lytte gør det ikke alene, fremhæver Rikke Ibsen Hansen.
– Der er forventninger til Gustav, og en plan,
som de arbejder efter. Når Gustav mærker, at
det giver mening, så kan han alt.

Bekymringen letter

Gustavs forældre er ikke i tvivl om, at han
kommer til at indfri sine drømme om at blive
lokofører. Rikke Ibsen Hansen kan nemt se
for sig, at deres søn ude i fremtiden styrer
et tog sikkert gennem England. For hende er
det en enorm lettelse, at hun ikke længere
skal stå med en dreng, der dagligt trækker
sig væk fra livet.
– Vi har fået en selvstændig ung mand i huset. Mine bekymringer for, hvad der skal blive af ham, er forsvundet. Nu handler det om
samværet med Gustav fremfor bekymringen
for, at han får det svært, siger hun.
Dog erkender hun, at der for hende fortsat
forestår et mentalt arbejde.
– Jeg skal minde mig selv om, at det ikke
længere er nødvendigt, at jeg løber foran og
fjerner de problemer, som førhen har tricket
Gustav. Det klarer han selv.
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Morten træder ud i
verden med gejst
og livsmod
Som barn fik 21-årige Morten Jensen fra Aalborg stillet autisme-diagnosen, og han ved, at han har udfordringer med sig resten af livet.
Men den unge nordjyde, som i dag arbejder hos en købmand og har
været en succes hos en bilforhandler, er et eksempel på, hvordan
man kan forvandle sin historie.

Af Thorsten Asbjørn, journalist

– Hvis du skal videre i livet, skal du sprænge
dine grænser!
21-årige Morten Jensen har en fremtoning,
som gnistrer af energi og livsmod. Han har
formået at få skabt en ny bane for sit liv. Siden han var blot 4-5 år og fik stillet diagnosen autisme, har hans familie vidst, at Morten var en dreng med særlige udfordringer.
Hele hans skolegang har foregået i specialklasser.
– Da jeg var yngre, mærkede jeg meget min
autisme. I de tidlige skoleår skulle jeg have
faste strukturer for ikke at flippe ud, siger
han.

Jagten på mening

For tre år siden kom Morten til Special Minds
i Aalborg, hvor han umiddelbart inden sommerferien afsluttede sin særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Hos Special
Minds har man haft fokus på at finde ud af,
hvad det er, Morten i særlig grad interesserer
sig for.
– For unge med autisme er det helt afgørende, at det, de laver, giver mening. Derfor
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bruger vi meget krudt på at afdække deres
interessefelter, som de skal bruge ude i verden, siger Peter Møller Nduru, underviser og
vejleder, Special Minds i Aalborg.
Morten har bl.a. været i et praktikforløb hos
bilforhandleren N.O. Jensen i Aalborg.
– Jeg har en stor bilinteresse og har også
egen bil. Hver gang jeg besøger en bilforhandler, så skal jeg altid ud at prøve biler,
siger han.
For Morten gav praktikforløbet hos N.O. Jensen en oplevelse af, at han kunne fungere i
den almindelige verden.
– Selvfølgelig var tonen anderledes end hos
Special Minds, men jeg mødte rare og forstående mennesker, der ville hjælpe mig. Jeg
skulle lige tilpasse mig, men jeg er kun blevet
bedre socialt af det.

Bor en købmand i ham

Tilsvarende har Morten oplevet, at et praktikforløb hos Spar-købmanden i Vejgaard har
styrket selvtilliden. Købmanden har været så
glad for Morten, at han i dag er ansat og arbejder i weekenderne.
– Jeg var hunderæd første gang, jeg skulle

“

– Alle kan læse i en bog, men
kan du ikke fungere med andre,
duer det ikke.
Morten Jensen

sidde ved kassen og have øjenkontakt og betjene kunderne. Men der var ikke andet for
end at hoppe ud i det. Før i tiden brød jeg
sammen, hvis jeg skulle fremlægge noget på
klassen, men du er nødt til at udfordre dig
selv, siger han.

Klar til næste step

Morten skal nu i gang med data- og kommunikationsuddannesen på Tech College i Aalborg og derfra satser han på at uddanne sig
til IT-supporter.

er blevet klogere på sig selv og kastet ud i
virkeligheden.
– Jeg har opnået rigtig meget socialt og i forhold til min personlige udvikling. Det har givet mig troen på, at jeg fungerer, siger han og
er klar til at træde de næste mange skridt ud
i verden:
– Alle kan læse i en bog, men kan du ikke
fungere med andre, duer det ikke.

Han er ikke i tvivl om, hvad han har fået ud
af at være hos Special Minds, hvor han både
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Er Special Minds noget for dig?
› Har du en Autisme Spektrum Forstyrrelse eller lignende profil?
›	Søger du efter et sted, hvor vi ser dine styrker og ressourcer?
›	Har du mod på, at vi sammen med dig arbejder respektfuldt med
dine udfordringer?
Så er Special Minds lige stedet for dig.
Vi hjælper dig videre i uddannelse eller job
Hos Special Minds har vi stor erfaring med og
ekspertise i at hjælpe unge med autismeprofil
i uddannelse eller job. Vi laver et individuelt
tilrettelagt forløb til dig ud fra dine kompetencer, ønsker og behov.
Vi tror på dig og dine muligheder
Vi fokuserer på dine styrker og udviklingsmuligheder – fagligt, personligt og socialt. Vi
ruster dig til at komme videre med uddannelse
eller job og til at håndtere de udfordringer, du
støder på i hverdagen.

Praktik og job
Vi arbejder tæt sammen med virksomheder, så
du får mulighed for at komme i praktik eller
job et sted, hvor de er vant til at støtte og vejlede mennesker med samme udfordringer som
dine. Er du til IT, praktisk arbejde eller kontakt
med mennesker? Sammen finder vi ud af, hvad
du kunne tænke dig.
Hvor ligger Special Minds?
Special Minds er placeret i Aarhus,
Kolding, Silkeborg og Aalborg.
Se mere om os her:
www.specialminds.dk

Grib fat i os
Du er altid velkommen til at tage fat i os og høre mere
om vores sted. Visitation sker gennem din kommune,
hvis de vurderer, at vi er det rette sted for dig.
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