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På Autismecenter Vest i Snejbjerg arbejder personalet med at finde
autisternes forcer, når det gælder arbejde. Fra venstre: Iterhvervsafklarer
Klaus Gejl, centerchef Søren Dalgaard og Kristina Bech Jørgensen, der er
daglig leder af projektet Kompetencecenter Specialisterne.?
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De baner vejen for autisterne
Der er store udfordringer forbundet med at finde job til autister, men flere
projekter med lokal forankring har succes
18. januar 2016, 19.50

Af Palle Heering Nielsen
Journalist
HERNINGSNEJBJERG De seneste dage er der for alvor blevet sat fokus på autister og deres
muligheder for at komme i job. Det skete på en verdenskonference om autisme i MCH Herning
Kongrescenter, hvor blandt andre Autismecenter Vest i Snejbjerg stod som medarrangør.
 Vi har fået fortalt nogle politikere, at vi kan få autisterne i arbejde med de rigtige rammer, siger
centerchef Søren Dalgaard om et af resultaterne af konferencen.
Det rette match
Centret har plads til 12 »kandidater«, som er henvist fra kommunerne. Kandidaterne kommer
gennem et individuelt afklaringsforløb under det projekt, der hedder Kompetencecenter
Specialisterne.
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LÆS OGSÅ: 16årig pige seksuelt krænket sent i aftes: Bed sig fri efter mænd trak hende
ind i en port
 Vi forsøger at finde det, de er gode til. Mange er rigtig gode til computere. Den gør det samme
hver gang. Den er pålidelig, fortæller Søren Dalgaard.
En del af arbejdet handler også om at finde virksomheder, der kan have autisterne i praktik.
 Virksomhederne er ikke altid klædt på. Det er svært for dem at tage imod autister, uden at der
følger undervisning med, siger Kristina Bech Jørgensen, der er daglig leder af Kompetencecenter
Specialisterne.
LÆS OGSÅ: Firehændig ledelse
Sans for det kreative
39årige René Højvang, der er født og opvokset i Gullestrup, kunne i fredags overrække et
smykke til H.K.H. Prinsesse Marie, da hun åbnede konferencen i Herning.
Han har været gennem forløbet på Kompetencecenter Specialisterne i Snejbjerg, hvor han fandt
ud af, hvad han er god til.
Nu er han i praktik hos en guldsmed i Ringkøbing, og han vil forsøge at bruge sine kreative evner
i sit kommende arbejdsliv.
LÆS OGSÅ: Kubik Indretning sælger med hjertet
 De gamle håndværk interesserer mig, og jeg er den første med kreativ interesse, fortæller René
Højvang, der fik stillet diagnosen Aspergers i 2009.
En unik mulighed
På konferencen i weekenden deltog også folkene bag projektet »Klar til start«, der er et
samarbejde mellem Fonden Unges Uddannelsescenter og butikskæden Fakta.
»Klar til start« er et uddannelsesforløb, hvor autisterne har forskellige arbejdsopgaver i butikken.
Derved finder de ud af, om de egner sig bedst til at sidde bag kassen eller til at stille varer på
hylderne.
 Det er ikke kun de velfungerende. Det er også folk uden sprog, forklarer Britta Bak, der er
direktør for Unges Uddannelsescenter.
Træningsbutik i Herning
Under uddannelsen går en person med viden om autisme sammen med autisten, og personalet
får undervisning i at omgås folk med autisme, og hvad det indebærer.
Guleroden er, at Fakta stiller en jobgaranti bagefter. Det kan enten være et ordinært job eller som
skåne eller fleksjob. 11 personer har været gennem forløbet, og de er alle i job i dag.
 Vores mål er at få 200 i job i Fakta, men vi vil også gerne ud til andre dele af Coop samt andre
virksomheder, siger Britta Bak.
Fakta har i alt 16 træningsbutikker, og den ene ligger på Grøndahlsvej i Herning.
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